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Soós Béla.
Szemlénk decemberi száma a szokott gondos szerkesztésben 

jelent meg, a munkát a régi szerkesztő végezte. Csak, mikor a gazdag 
tartalmú lap legvégére ju to tt el az olvasó, akkor értesült egy pár
soros hírből, arról, hogy a lap szerkesztésében igen fontos változás 
következik be e szám lezárása után. A felelős szerkesztő, Soós Béla 
válik meg attól a laptól, melynek fellendítésében olyan nagy része volt. 
Fiatalon nyerte el Borsos Károly lemondása után az 1931. évi 6. 
számmal a társszerkesztői, majd Szelényi Ödön halála után a fele
lős szerkesztői tisztet. Igen nehéz körülmények közt vette kezébe e 
munkát s nem is volt igazában tanácsadója munkájában, hiszen 
nikor a lap szerkesztői rangjába ju to tt, szegény Szelényi Ödön 
súlyos betegsége miatt kevesebbet tevékenykedhetett, mint addig, 
személyes találkozásig a két testvérszerkesztő nem is ju to tt el. 
Inkább a Református Tanáregyesület elnöke, vitéz Bessenyei Lajos 
tám ogatta őt, ha erre szüksége volt.

A sokoldalú fiatal tanár-lelkész gazdag tervekkel lépett elő : 
az első szerkesztőbizottsági ülésen kibontotta terveit, melyeket meg 
is valósított. Meg tudta őket valósítani, mert nem hangzatos szóla
mokat mondott, hanem kész tervezettel jö t t : didaktikai cikkeket 
kívánt elsősorban is közölni, mert — ebben egész szerkesztőbizott
ságunk igazat adott neki — mégis ez főleg a lapnak tartalmi szem
pontból főfeladata. Egy-egy tárgyra vonatkozó cikkeket hordott 
össze egy-egy számban : modern nyelvtanítás, történelem, magyar 
irodalom, filozófia, vallástan, klasszika-filológia, zenei műveltség, 
természetrajz—földrajz foglaltak helyet e számokban. Értékes cikke
ket tudo tt szerezni, mert nem elégedett meg azzal a híradással, 
melyet a lap üzenetrovatában helyezett el, hanem személyesen vagy 
levélben egyenként kereste fel a szerzőket s így tudott változatos 
tartalom  mellett is egységes gondolatkörbe összefogni egy-egy 
számot. Ezzel igaz, hogy egyoldalúvá lehetett volna a lap idővel, 
de az első évben meg lehetett így sikeresen oldani a lap szellemi 
részét, sőt ennyi didaktikát mindenki szívesen vett. Soós Bélát 
nagy általános műveltsége segítette abban, hogy mindenfajta cikk
ből a legjobbat tudja kiválasztani. Igyekezett arra, hogy minél több 
m unkatársat szerezzen, s ha ki is tette magát megsértődéseknek,

í
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mégis visszautasított olyan törekvéseket, melyek nyomán a lap 
egyes személyek magánirodalmát szolgálta volna. Ezzel nagy hálára 
tette  magát érdemessé. A lapszemlében is sokszor jelent meg az ő 
színes tolla, s könyvismertetésekben nem kevésbbé tevékenykedett. 
Mint cikkíró szerényen háttérben maradt, de megtörtént, pl. a nyári 
két lapszámban, hogy hirtelen kellett a lapot összeállítania ; akkor 
elővette írásait és azokkal is színvonalon tud ta  tartani a Szemlét.

S ha most örömmel kell őt debreceni lelkésszé választásakor 
üdvözölnünk, bizony fájdalmas a Szemle olvasóira nézve az, hogy 
ilyen szerkesztőt kellett a lapnak elvesztenie ; s még nagyobb az én 
szomorúságom, ki vele szerencsés lehettem együttműködni. Mi meg
m utattuk, hogyan kell testvéri együttműködésben szolgálni egy 
közös protestáns ügyet. Mert csak a legeliogulatlanabb szem nem 
vette észre a teljes harmóniát a két testvéregyesület munkásai között ; 
senkisem kereste a számarányt, ezt a ma felvetett igazságtalan szem
pontot : mindig szóhoz ju to tt a lapban az, kinek volt mondanivalója, 
akár református, akár evangélikus volt, nem nézte a két szerkesztő, 
hogy a cikkek többsége esetleg egyik felekezeté lesz.

Szerény munkáját siker koronázta, s jellemző igazi lelkészi lel- 
kületére, milyen szerény hírecskében tűn t el a lap éléről. Mi azonban 
nem mehetünk el a hír mellett anélkül, hogy a Szemle összes munka
társai, olvasói s legelsősorban a szerkesztésben munkálkodók nevé
ben mély hálánkat ki ne fejezzük. Nagy örömmel kell itt megemlí
tenem azt, hogy új díszes állásában sem fogja leikéhez közel álló 
lapunkat elhagyni, s így csak nyert a Szemle, mert a lelkészek között 
is olyan támogatója és megértő barátja lesz, mint ő. Bár minél több
ször találkoznánk lapunk hasábjain nevével !

Dr. Böhm Dezső.

Egy miniszteri rendelet.
Az európai nemzetek, s köztük a magyar nép mai állapota — ke

vés kivétellel - anyagilag súlyos, sok részben válságos. A bajok 
sorában, amelyek aláásták az egyes országok nyugalmát, békés és 
rendes életfolyamatát, o tt szerepel mint egyik legfőbb betegség : a 
munkanélküliség. Ez így van, sajnos, nálunk is. Mezőgazdaságban, 
iparban és kereskedelemben, és a szellemi foglalkozás terén is nagyon 
sok a munkát hiába kereső és váró egyén, akik épen ezért ki vannak 
téve a legkeservesebb szenvedéseknek, és szabad prédái a kísértő 
kétségbeesésnek. Minden olyan intézkedés ennélfogva, amely ezen a 
szörnyű munkanélküliségen törekszik enyhíteni, elismerésre tarthat 
számot, és jogosan kívánja meg a maga számára a társadalomnak a 
támogatását.

Ebből a szögpontból nézzük mi is a kultuszkormány most 
kiadott rendeletét, mely eltiltja a középiskolai tanárokat a magánórák 
adhatásától és a saját intézetében is a rendkívüli tárgyak tanít-
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hatásától, ha csak azt pedagógiai érdekek meg nem követelik. Fel
vetjük a kérdést : mit nyert ezzel a rendelettel a munkanélküliség? 
Szerintünk ; jóformán semmit. A protestáns középiskolákról beszé
lünk, amelyeknek viszonyait elég részletesen ismerjük és ezek alapján 
teljes tárgyilagossággal mondhatjuk : e rendelkezés szigorú végre
hajtásával sem helyezünk el talán egyetlen egy állástalan tanárt sem, 
még ideiglenes alkalmazásban sem. Hiszen magánórákat a mi taná
raink egyáltalán nem adhatnak, sőt bármilyen mellékfoglalkozás 
vállalhatásához az egyházi főhatóság engedélye szükséges, ezt pedig 
a legritkább esetben adják meg a főhatóságok, mert még a távoli 
látszatát is gondosan elkerülik annak, hogy valamely tanár az efféle 
mellékfoglalkozás révén tanítói munkásságában, osztályozol és bizo- 
nvítványtadó működésében valamilyen szempontból kifogásolható 
befolyás, az objektív ítélkezést csak a legcsekélyebb mértékben is 
veszélyeztető hatás alá kerüljön. E tekintetben a protestáns közép
iskolák vállalják a legbehatóbb ellenőrzést is, mert nincs okuk bármit 
is takargatni. De egyébként, az a meggyőződésünk, ugyanígy van 
ez az állami és más egyéb középiskoláinknál is. Ami pedig a rend
kívüli tárgyak tanítását illeti, o tt két dolgot nem szabad feledni egy 
pillanatra sem. Először ma már a rendkívüli tárgyak tanítása sok 
helyen — megint protestáns középiskolákról beszélek — nobile 
officium, amiért semmiféle külön díjazás sem jár, s ha jár, az valóban 
számot sem tevő csekélység, ami egy csepp a tengerből; másodszor 
nem képzelek el olyan igazgatót és tanári kart, amely az intézet 
rendjéért és az ifjúság fegyelmi állapotáért vállalja a felelősséget, 
ha az intézeten kívül állók, a tanári kar szerves kötelékébe nem 
tartozó tanárok és tanerők tanítanák a rendkívüli tárgyakat ; ezt 
állami és nem állami középiskolákra nézve egyformán állítjuk. Úgy
hogy ezeket végiggondolva, azt hisszük, senki sem fogja fel túlzásnak, 
vagy helytelen következtetésnek azon előbbi állításunkat, hogy ez a 
rendelet abból a célból, amiért tulajdonképen világot látott, igen
igen keveset valósít meg.

De hát a morzsák is jók, ha falatok nincsenek, — mondhatja 
valaki. Helyes, elfogadjuk ezt a v á lasz t; azonban még csak az érem 
egyik oldalát láttuk, nézzük meg előbb a másikat is és csak azután 
zárjuk le a számadást. Feltesszük a kérdést : mit nyert ezzel a rende
lettel a működő tanárság?

Ha a napi sajtót megfigyeltük a rendelet kiadásakor, láthattuk 
és olvashattuk a kiabáló címeket, a hatalmas betűket, amelyekből 
a társadalom, az olvasók tájékozatlan tábora könnyen arra a hiede
lemre ju thato tt, hogy a munkanélküliség enyhülésének idáig a közép
iskolai tanárság állott az útjába a maga álláshalmozásával, sokszoro
zott jövedelmével, önző és rideg felfogásával. Sok-sok olyan kár
örvendő megjegyzést, együgyű megnyilatkozást hallottunk, amely 
egyfelől boldog örömmel könyvelte el és vette tudomásul a tanárság 
megrendszabályozását, másfelől azt v itatta, hogy százai az állástalan 
tanerőknek és a fiatal diplomás tanároknak jutnak máról-holnapra

í*
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megélhetéshez. Ez utóbbiért inkább az illetékes tényezőknek fájjon 
a feje, amelyek úgy harangozták be ezt a rendeletet, mint a munka- 
nélküliség hideg kunyhójába és üres asztalához hozott gazdag kará
csonyfát : lesz most már meleg és megvan a „terülj asztalkám“ 
varázsigéje. Majd, alig egy pár hónap után, épen ez a hiszékeny 
tömeg i'ogja először csalódottan megtudni és belátni, hogy a hangos, 
hűhós kriszkindli a valóságban tulajdonképen semmit sem jelentett. 
De azért a gúnyos, kárörvendős, szemünkbekacagós érzelmű meg
nyilatkozásért, amellyel bennünket, középiskolai tanárokat, a társa
dalom laikus rétegei elárasztottak, mi fizetünk meg közvetlenül, 
közvetve pedig a magyar közművelődés ügye. Az utóbbi években 
ugyanis egy beteges antagonizmus alakult ki a középiskolai tanár
sággal szemben a közvéleményben ; majdnem természetesnek kell 
ezt mondanunk, hiszen a középiskolák még ma is eszményiséget 
hirdetnek, munkára, kötelességérzetre, erkölcsiségre nevelnek száz
százalékig, akkor, amikor a közélet szennyes folyama ezeket a kultúr- 
értékeket tömegestől kezdi magával sodorni, ragadni a mélységbe, 
a feneketlen örvénybe. Csuda-e, ha ez a szörnyű ellentét ki-kirobban 
és „feszítsd meg !“-et kiált a tömeg a csendesen, türelmesen, aláza
tosan tanítók felé és ellen? S most hivatalos helyről sütik ránk azt 
a bélyeget, hogy mi álláshalmozók, jövedelem-krösusok vagyunk. 
Ez bizony kár volt. Hiszen abban a rémdrámában is, mely mostanság 
folyik egy anyagyilkos kis diák bűne és bírói tárgyalása körül, egy 
tanár, az osztályfőnök volt az egyetlen, amelyhez az élet háborgó 
tengerén ide-odahányódó lélekvesztőjét, mint szilárd kősziklához, 
kiköthette volna az egész veszendő család. Ez a fizetésben lemaradt, 
ez a „quem Dii oderunt“ átkát hordozó kis tábor, ez a szürkekülsejü, 
de fehérbelsejű magyar tanárság, amely lemondásában is hősi önfel
áldozással küzd, fárad, dolgozik egy szebb és jobb jövendőért, nem 
érdemelte meg, hogy épen rajta próbálják megkezdeni a magyar 
munkanélküliség égető kérdésének a rendezését, még pedig komolyabb 
eredmény nélkül.

Mi tudnánk javasolni más, igazán sikerrel járó területeket. 
Miért lehet a városi, járási, megyei fő- és alorvosoknak magánpraxist 
is folytatni? Miért ta rtha t a városi fő- és alügyész ügyvédi irodát? 
Miért lehet a hatósági mérnököknek magánmunkálatokat is végezni? 
Mindezeket — sietünk ezt kijelenteni — nem irigységből emlegetjük 
fel. Távol áll tőlünk minden olyan alantos érzés, mely bennünket 
magyar tisztviselőtársaink bármelyik kategóriájával szembe akarna 
állítani ellenséges célzattal. De a tárgyilagos egybevetéstől és össze
hasonlítástól nem lehet elzárkóznunk, mikor a helytelen megindulás 
tényét látjuk. Reméljük, hogy a belügyi és más kormányok sürgősen 
követni fogják a kultuszkormányt és megfelelő rendeletek kiadásával 
o tt próbálnak segíteni a munkanélküliség kérdésén, ahol ez a törekvés 
nem marad írott malaszt, hanem tényleges eredményt is fog jelenteni. 
A kultuszkormánynak pedig szabad legyen teljes tisztelettel figyel
mébe ajánlani az 1924. évi XI. te. 17. §-át, amely szerint „a törvény
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életbeléptetésétől számított 10 évi előkészületi idő elteltével magyar 
középiskolákban a tanulók létszáma osztályonként nem haladhatja 
meg a negyvenet“ . A kérdéses 10-ik esztendő most van letelőben : 
méltóztassék ezt a törvényt végrehajtani, akárcsak óraadó tanárok 
alkalmazásával, és állítjuk, hogy a tanári pályán nem lesz állástalan 
diplomás egyén.

Ez az éremnek a másik oldala.
vitéz Bessenyei Lajos dr-

Általános műveltség és a középiskola.
Non scholae, séd vitae discimus.

Két hatalom van e földön — mondotta a múlt század elején 
Napoleon — a kard és a könyv, de a könyv végül a kardnál is erősebb
nek bizonyul. Azóta több, mint száz év telt el, s a könyv ma el
terjedtebb és hatásosabb fegyver, mint v o lt ; a tudás, a műveltség ma 
nagyobb hatalom, mint régen. Ez a meggyőződés úgylátszik á t
hatotta lassanként a társadalmat is, legalább is erre enged következ
tetni a középiskolai növendékek számának állandó növekedése. 
Azok azonban, akik a középiskola életét belülről ismerik, azt állítják, 
hogy a tanulókat és szülőket elsősorban nem a könyv, nem a művelt
ség, hanem a bizonyítvány érdekli. Ha ennek a középiskolai művelt
séggel szemben megnyilvánuló közönynek, sőt olykor ellenszenvnek 
az oka után kérdezősködünk, az iskola részéről rendszerint azt a 
feleletet kapjuk, hogy a középiskola nem utilitárisztikus tendenciájú 
szakiskola, Iranern ideális szempontú tanintézet, amelynek célja 
általános műveltség nyújtása és a lelki képességek harmonikus ki- 
fejlesztése. A szülőket és általában a társadalmat azonban első
sorban nem az ideális értelemben v e tt öncélú műveltség, hanem a 
praktikus, pénzre átváltható ismeretek érdeklik, már pedig félre
ismeri a középiskola célját és rendeltetését az, aki ilyen ismereteket 
vár tőle. Mindez nagyon szép, azonban azok a magánórák, amelyek
kel a szülők fiaikat elhalmozni szokták s ami a túlterhelésnek egyik 
igen fontos oka, nem látszanak megerősíteni ennek a magyarázatnak 
a helyességét. A magánórák nagy része ugyanis zenére, rajzra, vívásra, 
idegen nyelvekre stb. jut, tehát olyan stúdiumokra, illetve elfoglalt
ságokra, amelyek — a modern nyelvektől eltekintve — nem prak
tikus célzatúnk. Ha most az iskola után a szülőktől kérdezzük meg, 
hogy miért terhelik fiaikat az iskolán kívül magánórákkal, amikor 
az iskolai stúdiumokkal is alig képesek megbirkózni, akkor feleletül 
rendszerint ezt a kijelentést kapjuk : Az élet mást kíván a művelt 
embertől, mint amit az iskola nyújt. Az ilyen és ehhez hasonló fel
ietek alapján vádolja meg azután az iskola a társadalmat egyoldalú 
utilitárizmussal, holott ezekben a feleletekben nem annyira az 
utilitárizmus, mint inkább annak az igazságnak akár tudatos, akár 
öntudatlan megérzése rejlik, hogy általános műveltségen, a szó leg-
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ideálisabb értelmében, ma már egészen mást ért a társadalom, mint 
az iskola.

Hogyan keletkezett ez az eltolódás? Kell-e és lehet-e ezen segí
teni? íme ezek a kérdések foglalkoztatnak bennünket.

Hogy e kérdésekre feleletet adhassunk, legelőször is az általános 
műveltség mibenlétével kell tisztába jönnünk. Legtöbbször eszünkbe 
sem jut, hogy általános műveltség fogalmán gondolkozzunk, mert a 
kifejezés gyakori használata folytán megszoktuk, hogy azt minden 
további nélkül magától értetődőnek vegyük. Pedig éppen ennek a 
fogalomnak az analízise fog bennünket a középiskola és a társa
dalom ellentétére elvezetni.

E fogalom elemzésénél kénytelen vagyok bizonyos mértékig ön
magam ismételni s elmondani azt, amit más vonatkozásban egy alka
lommal már kifejtettem. A műveltség értelmezése kettős : objektív 
és szubjektív. Objektív értelemben műveltségen értjük mindazon 
szellemi javak összességét, amelyek a történelem folyamán kifejlőd
tek, akkumulálódtak és reánk maradtak. Bennünket azonban a 
műveltség nem önmagában véve, objektíve érdekel, hanem az em
berre vonatkoztatott szubjektív formájában, más szóval a művelt
ségnek az a formája, amelyet egy müveit embernél találunk. Még egy
szerűbben : ki a művelt ember? Erre a kérdésre így felelhetünk : 
Műveli ember az, aki az öt környező világot és benne önmagát minél 
teljesebben megérti. Az általános műveltség pedig a műveltség azon 
formája, amely az élet általános, mindnyájunkat érintő jelenségei
nek megértésében áll.

A műveletlen ember előtt a természet a csodák tárháza ; a tá r
sadalom pedig a maga szociális, tudományos és művészeti problémái
val együtt valóságos labirintus, mert a jelenségek lényegét nem 
ismeri föl s azokat okozati kapcsolataikban nem érti meg. A művelt 
ember ezzel szemben az ok és okozat láncán haladva, megtalálja e 
jelenségek természetes magyarázatát, azaz megérti azokat. Amíg a 
művelt embert őszinte élvezettel tölti el egy irodalmi remekmű szép
ségeinek megértése, addig a műveletlen unatkozva dobja félre stb. 
Az általános műveltség, a műveltség e szubjektív formája tehát a 
bennünket körülvevő jelenségek lényegének megértésében s azok 
okainak és következményeinek felismerésében, azaz a kauzálitás 
végtelen láncolatában való elhelyezésében áll.

Az általános műveltség e meghatározásából folyik annak lassú, 
de folytonos átalakulása is, mivel maga a miliő, az élet, amely meg
értést kívánó jelenségeivel körülvesz bennünket, szintén lassan á t
alakul. Az általános műveltség tehát tartalmi részét tekintve relatív 
fogalom, amely idő és tér szerint változik ; más volt a középkorban, 
mint ma s más Kínában, mint nálunk.

Ha ebből a szempontból nézzük a középiskolát, különösen a 
gimnáziumot, akkor azonnal megértjük a társadalom ellenszenvét, 
amelynek nem az a legfőbb oka, hogy az iskola nem hasznossági 
szempontokat szolgál — ezt a legtöbb szülő nem is kívánja —, hanem
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az, hogy nem a mai kornak megfelelő műveltséget nyújt. Úgy is 
mondhatnám, hogy nem nyújt általános műveltséget, mert éppen a 
bennünket legáltalánosabban érintő jelenségeknek nem segíti elő a 
megértését. Ezzel szemben megértet velünk oly dolgokat, amelyek 

távol attól, hogy általánosak legyenek -, legfeljebb csak a 
múzeumokban láthatók viszont. A szorgalmas tanuló például el tudja 
sorolni a piros és fehér rózsa háborúban megölt királyok neveit, de 
saját társadalmának problémáit nem ismeri, pedig a múlt tanulmá
nyozása éppen ezek megértését kellene, hogy elősegítse, mert külön
ben nem igaz az, hogy „história est magistra vitae“ . Ismeri a római 
birodalom pénzeit, de a deviza és valuta szavak homályos sejtelmes- 
séggel csengenek előtte. Hesiodosról például sok érdekes dolgot tud 
elmondani, de az iskolából kikerül anélkül, hogy Beethoven, vagy 
Mozart, Tolsztoj, vagy Dosztojevszkij nevéről valamit is hallott 
volna. De nem folytatom tovább ezeknek az eseteknek a felsorolását, 
amelyek ma már a sokszori vitatkozás következtében szinte köz
helyekké laposodtak. A társadalom és az iskola eltávolodása nem a 
praktikum és az ideál különbségén, hanem a múlt és jelen ellentétén 
nyugszik. Ha tisztán csak valami utilitárisztikus elkeseredés sugallaná 
az iskolával szemben táplált vádakat, akkor nyugodtan lehetne 
támadni például a természetrajzot, földrajzot és más tárgyakat is, 
mert ugyan ki az, az illető tárgyak tanárain kívül, aki természet
rajzi, vagy geográfiai ismereteivel egy fillért is keres? És mégse 
támadja senki ezeket a tárgyakat, mert mindenki érzi, hogy a kör
nyező világ megismerésében elősegítenek bennünket.

Hogy itt elsősorban nem két különböző életfelfogás, hanem a 
múlt és jelen harcáról van szó, bizonyítja többek között az a körül
mény is, hogy az Unióban és Japánban, tehát olyan országokban, 
ahol a múlt tradíciója nem nehezedik olyan súllyal a jelenre, mint 
Európában, az iskola és a társadalom ellentétét nem ismerik. Azt se 
feledjük el, hogy azok az ismeretek, amelyek az elmúlás elől a nemes 
ideálizmus lobogója alá menekültek, egykor igen reális szükségleteket 
elégítettek ki, s csak az élet változása folytán csúszott ki alóluk a 
reális alap, s lettek — akarva nem akarva — a nemes ideálizmus 
képviselőivé. Ez az ideálizmus azonban nem annyira nemes, mint 
inkább kényszer ideálizmus.

Az elmondottakból önként következik, hogy a középiskolának, 
ha általános műveltséget akar nyújtani, az élet alakulásával időről- 
időre számot kell vetni s magának is átalakulni. A változás feltétlenül 
szükséges, ha az iskolát a társadalommal összhangba akarjuk hozni. 
Mivel a társadalmi fejlődés kerekeit hátra felé nem fordíthatjuk, 
kénytelenek vagyunk az iskoláét előre fordítani.

Ezt a felfogást azonban sokan nem osztják, s ma is elég sokan 
vannak különösen pedagógusok között —•, akik a háború előtti 
klasszikus gimnáziumot az általános műveltség szempontjából a leg
megfelelőbb középiskolának tartják, s úgy vélik, hogy a reálgimnázium 
máris túlontúl nagy engedményeket te tt a jelennek. Felfogásuk
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védelmére több olyan érvet hoznak fel, amelyek, ha meg nem is 
győznek, de mindenesetre gondolkodásra kényszerítenek.

Ha az iskola a műveltséget relatív értelemben fogja fel — mond
ják a humángimnázium hívei —, akkor a változások sodrába kerül 
s veszélyezteti azokat az idő feletti eszményeket, amelyeket éppen az 
iskolának kell megőrizni. Az iskola feladata — teszik hozzá — nem 
a jelen múló divatjaihoz való alkalmazkodás, hanem a kultúra örök
értékeinek fenntartása és terjesztése. Az összeütközés, amint látjuk, 
a relatív és abszolút, a múló és örök ellentétén nyugszik. Ez az ellen
té t azonban jó részben megszűnik, ha a tanítói tevékenység miben
létét vizsgálat alá vesszük.

A pedagógia kétarcú tudomány. Ha azt nézem, hogy kit, azaz 
gyermeket tanítok, a pedagógia a psychológiával van kapcsolatban 
s kutatja azokat a lélektani folyamatokat, amelyek a tanulással 
összefüggenek. Mivel az emberi lélek alapvonásai állandó jellegűek, 
elképzelhető az, hogy a pedagógia a gyermeki lélek tanulmányo
zásában emberi értelemben véve örök értékű felfedezésekre, igaz
ságokra jut el. Ezek az igazságok azonban tisztán formális ter
mészetűek. Ha azonban nem azt nézzük, hogy kit, hanem hogy mit, 
azaz milyen ismereteket és milyen célból tanítunk, a pedagógia a 
szociológiával, a társadalomtudománnyal függ össze, mert mindig 
a társadalom belső struktúrája és eszményei szabják meg, hogy 
fiainkat milyenné akarjuk nevelni. A pedagógia, mint ilyen, relatív 
értékű, eszményei, célkitűzései, eszközei a társadalomtól függők, s 
mint ilyenek, változásnak vannak alávetve.1 Elegendő a nevelés 
történetét végigtekintenünk, hogy erről meggyőződjünk.

Az athéni nevelés ideálja a finom, művelt elme volt, amely 
örömét találta a harmóniában, a mértékben ; szerette a szépet s 
élvezte a gondolkodás tiszta örömeit. A római ezzel szemben a maga 
ideálját az erős akaratú cselekvő emberben látta, akit inkább érde
kelt a harci dicsőség, mint a művészet és az irodalom. Az emberi 
ideál eltolódott az intellektusoktól az akarat, a szemlélődéstől a 
cselekvés irányába. A középkor mindkét ideáltól eltávolodva, meg
teremtette az ég felé tekintő vallásos és egyházias ember eszményét, 
s az ókor individuálizmusa felolvadt a középkor korporativ szelle
mében. A renaissance, az abszolútizmus kora, a XIX. század újabb 
és újabb ideálokat termeltek ki s újabb és újabb eszményeket állí
to ttak  a nevelendő ember elé. A jelennel kapcsolatban csak egy pél
dát említek meg. A mi korunk egyik legfontosabb követelménye az 
emberrel szemben, hogy egyéniség legyen, tudjon a saját fejével 
gondolkodni és ha kell, cselekedni. Ez az ideál, amely a munkaiskolá
ban megtalálta a maga pedagógiai kifejezését is, pontosan megfelel 
annak'a társadalomnak, amelyet a rendiség romjain a liberálizmus 
és a demokrácia hozott létre. De az öntevékeny embernek, az indi- 
viduálizmusnak ez az ideálja elképzelhetetlen a középkorban, amikor

1 A neveléstudomány és a szociológia kapcsolatára vonatkozólag 1- 
Dürkheim : Education et Socielogie. Paris 1926.
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a rendi és testületi megkötöttség egy szabad lépést sem engedé
lyezett. A középkori ember legfőbb erényei a hűség, az engedelmes
ség és a formák tisztelete volt. De nem folytatom tovább. Nyilván
való, hogy a pedagógiának nincsenek örök, időnfelüli eszményei; 
a pedagógusok ugyan kutathatnak ezután, de ugyanúgy járnak, 
mint azok a filozófusok, akik az erkölcs örök princípiumait, vagy 
azok a tudósok, akik a bölcsek kövét akarták felfedezni: nem találják 
meg soha.

Ugyanígy vagyunk körülbelül a pedagógiai örök értékekkel is. 
E kifejezést rendszerint a humángimnázium hívei használják s olyan 
stúdiumokat értenek rajta, amelyek akár belső tartalmi értéküknél, 
akár formai képzőerejüknél fogva minden időben a legalkalmasabbak 
arra, hogy a középiskola célkitűzéseit szolgálják. Sajnos azonban, 
amilyen gyakori ennek a kifejezésnek a használata, ugyanolyan ritka 
annak a megmagyarázása. Azl sejtetik velünk, vagy olykor nyíltan 
meg is mondják, hogy ezek az örök értékek az ókori klasszikusokban 
rejlenek, de a szó belső tartalm át valami sejtelmesen misztikus lepel 
fedi el, amelyet a profán kíváncsiság előli nem igen szoktak fel- 
lebbenteni. Az ember, különösen a magyar ember még ma is egy kissé 
bálványimádó és az ilyen szép szavak előtt mint „időfeletti eszmény“ 
és „örök érték“ könnyen térdreesik. Ha azonban a tiszteletadás 
helyett az őszinte megismerés vágyával közeledünk a kérdéshez, 
akkor a következőket vagyunk kénytelenek megállapítani. Tisztán 
értelmi vonatkozásban a természettudományok törvényei sokkal 
inkább bírnak az örökkévalóság jellegével, mint bármely emberi 
alkotás. Morális szempontból mi, akik a keresztyén erkölcsöt tartjuk 
örökértékűnek, nem tarthatjuk hasonlóképpen annak a vele sok 
tekintetben ellentétes ókori felfogást. Választanunk kell, és a válasz
tás nem lehet kétséges. Ebből a szempontból Augustinustól Her- 
bartig sokan tarto tták  aggályosnak a klasszikusok hatását. Végül 
esztétikai szempontból is kénytelenek vagyunk megállapítani - annak 
ellenére, hogy hatásuk itt látszik leginkább örökéletünek —, hogy 
ízlésünk lassan megváltozott, nem olvassuk őket, s fényük, amely 
oly sok évszázadon át világította meg a barbárság homályaiból elő
törő népek előtt a haladás útját, ma már az idő lassan sűrűsödő 
ködén keresztül mind kevesebb és kevesebb szemhez jut el. Életük 
így is örök, de nem közvetlen formában, mint ahogy a humán- 
gimnázium hívei gondolják, hanem csak közvetve. Úgy, amint az 
apa tovább él fiaiban és unokáiban, ugyanúgy élnek tovább a klasz- 
szikusok Racineban, Goethében, Aranyban és mindnyájunkban. 
Az örök értékben azért mi is hiszünk, de azt nem az ember alkotásai
ban, hanem magában az emberi lélekben keressük. Abban az emberi 
lélekben, amelyből sem csalódások, sem akadályok nem képesek 
kiirtani azt a vágyat, hogy alkosson és alkotásaiban tökéletesedjék.

Az kétségtelen, hogy az objektív értelemben vett kultúra 
kincsesházában, ahol a történelem folyamán kifejlődött és ránk 
maradt szellemi kincsek vannak összegyűjtve, a klasszikusok mindig
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igen előkelő, sőt tálán a legelőkelőbb helyet fogják elfoglalni, de más 
a műveltség végtelen birodalma és más az a szűkre szabott és szűkre 
szabható provincia, amelyet általános műveltségnek nevezünk. Bár 
mindnyájan ismerjük azokat a végtelen szolgálatokat, amelyet 
az emberiségnek tettek, mégis ha visszaidézzük emlékezetünkbe a 
háború előtti gimnázium élettől idegen szellemét, nehezen tudjuk 
magunkban legyőzni az érzést, hogy az iskolában a klasszikusok 
egy kissé túlélték önmagukat.

Fölvetődik itL még az a kérdés, hogy a klasszikusok, ha tartalmi 
tekintetben nem is örökéletűek, de talán valami olyan különös for
mális képzőerő rejlik bennük, amely a lelkiképességek harmonikus 
kifejlődését inkább elősegíti, mint bármely más stúdium. E kérdéssel 
már más alkalommal foglalkoztam, így önmagam ismételni nem aka
rom, ehelyett csak röviden kijelentem, hogy a klasszikusok ily irányú, 
mással nem pótolható hatását valószínűtlennek tartom. E kijelentés 
így minden megokolás nélkül elég merész, ezért óvatosságból el
ráncolom magam egy pár ismert név mögé. E nézetet vallották 
Herbart, Spencer, Spengler, Ostwald és Le Bon is, hogy csak e pár 
nevet említsem meg.2

Ha nincsenek időfeletti eszmények s nincsenek örök értékek, 
akkor hát az iskola a jelen szeszélyeinek kiszolgálója s a divat zászló
hordozója legyen? Nem erről van szó. Az iskola bizonyos fokig kon
zervatív intézmény s a konzerválást, az utókorra való átszármaz
tatást pedig csak az érdemli meg, ami érték. De hogy válasszuk el 
a jelen zűrzavarában, kellő történelmi perspektíva nélkül, az értékest 
az értéktelentől, a divatostól?

Minden embert a jelenségek bizonyos tömege vesz körül. Egész 
életünk tulajdonképpen nem más, mint e jelenségekkel való talál
kozások végtelen sorozata. Ha ezeket a gyakoriság szempontjából 
vizsgáljuk, úgy tapasztaljuk, hogy a szavakhoz hasonlóan egyesek 
lépten-nyomon belénk ütköznek, másokkal már csak időről-időre 
találkozunk, végül vannak olyanok is, amelyek életünk folyamán 
csak egyszer-kétszer kerülnek elénk, Amerikában már megszerkesz
tették a főbb idegen nyelvek szógyakorisági szótárait s ezeket a 
nyelvtanulás szempontjából fel is használják. Ugyanígy meg lehetne 
. zerkeszteni a jelenségek gyakoriságának a könyvét is. Az általános 
műveltség szempontjából természetesen elsősorban azoknak a jelen
ségeknek a megértése jön számításba, amelyek leggyakoribbak. 
De van-e valami, ami gyakrabban érintene bennünket, mint a divat,

3 a) Herbart : Umriss. Idézi Lux Gyula: A modern nyelvek tanítása 
és tanulása. Miskolc 1925. 82. 1.

b) H. Spencer: Education intellectual, moral and physical (The 
Thinker’s Library No 2.) 44—45. 1.

c) Spengler: Neubau des deutshen Reiches. I. Komis Gyula ismer
tetését. Tanáregyesületi Közlöny 63. évi. 220 1.

d)  Ostwald: Nagy emberek. Fordította Fogarasi Béla. Budapest. 
1911. 33. 1.

e) G. Le Bon : La Psychologie de l’Éducation Paris. 1930. 157—175.1.
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amely állandóan fülünkbe reklámozza a legmúlandóbb és legérték
telenebb dolgokat.

Itt kezdődik a tudomány szerepe, amelynek hivatása annak 
megállapítása, hogy a bennünket körülvevő jelenségek közül melyik 
a divat múlandó produktuma s melyik a társadalom, illetve a művelt
ség fejlődésével organikusan összefüggő. A megkülönböztetés nem 
is olyan nehéz. A divat gyökere rövid, s ezért múlandó, az organikusan 
kifejlődött jelenségé mély, s ezért állandó. így jelent meg a múlt 
század folyamán, mint új jelenség a gép, amelybe állandóan bele
ütközött az ember. Hogy nem divatról volt szó, az mihamar ki
derült, s az iskola kénytelen volt az új jelenségeket „megértető“ 
természettudományok előtt kapuit megnyitni. Ma ugyanígy ütközünk 
bele a társadalomtudomány és közgazdaságtan fogalmaiba és problé
máiba, s az iskola már is készül, hogy megértésükre megtanítson ben
nünket. Ismételten hangsúlyozom azonban, hogy ezeket az ismerete
ket, nem a pénzkereset utáni utilitáiisztikus vágy, hanem a mi 
korunknak megfelelő s a szó ideális értelmében vett általános művelt
ség teszi szükségessé.

Az organikusan fejlődő tudás olyan, mint a fán az új gyűrű, 
amely összeforr a régivel s azzal együtt pusztul el, a divat pedig 
csak olyan, mint a kéregre kent mész, amelyet az idő előbb-utóbb 
lemar onnan.

Az elmondottakban benne van a válasz némileg arra a vádra is, 
hogy a jelen szolgálatába állított iskola gyökértelen, mert figyelmen 
kívül akarja hagyni a múltat. Az tagadhatatlan, hogy az általános 
műveltség súlypontja a jelenen, nem pedig a múlton van, s ennek 
megfelelően az iskola is tekintetét elsősorban a jelenre kell, hogy 
irányítsa. Ez azonban nem jelenti a múlt figyelmen kívül hagyását, 
már csak azért sem, mert a jelen megértésének kulcsa a múlt kezében 
van. A mai társadalmi rend gyökerei a középkorba, a munkás- 
mozgalomnak, korunk egyik fontos problémájának a gyökerei leg
alább is az angol ipari forradalomig nyúlnak vissza. A múltat tehát 
ezután is tanulmányozni kell, de elsősorban azért, hogy a jelent 
megvilágítsa és megértesse velünk. Eddig ellenben az történt, hogy 
a múltat a múltért tanultuk, a jelent pedig figyelemre is alig mél
tattuk. Ez lehet a tudós álláspontja, de nem az általános műveltséget 
nyújtó iskoláé.

Vájjon helyes-e az iskolát a maga ideális magaslatából az élet 
alacsony nívójára leszállítani — kérdik igen gyakran az ideálizmus 
barátai —, mikor az élet zavaros árjában ott hömpölyögnek a mai 
kor összes betegségei is, amelyek könnyen megfertőzik az ifjú fogé
kony lelkét? A félelemre nincs sok ok. A történelem azt bizonyítja, 
hogy eddig minden kor megteremtette a maga belső struktúrájának 
megfelelő iskolát, azaz a maga életéhez közelítette azt a nélkül, hogy 
oda a mindennapi élet szennyes árját beengedte volna. Ellenkezőleg, 
minden kor az iskolában vetítette ki azt az ideáll, amelyben a töké
letes ember típusát elképzelte. Ha tehát mi a jelenhez, az élethez
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való közeledést kívánjuk, ezzel csak azt akarjuk mondani, hogy az 
iskolát ne a múltból, hanem a mi életünkből származó ideálok has
sák át. Csak a Max Nordauhoz3 hasonló tréfás elméknek ju t eszébe 
az a kívánság, hogy az iskolában a közéleti parvenuk összes trükkjeire, 
szerénytelenségre, nagyképűségre, önreklamírozásra stb. megtanítsuk 
a tanulókat. Nordau egyenesen odáig megy, hogy az iskolában ravasz 
és önző emberek érdekszövetségét látja, akik csak azért telítik vér
szegény és élhetetlen ideálizmussal a tanulókat, hogy azok az életbe 
kikerülve, zsíros falatok elhalászásánál konkurrenciát ne jelentsenek. 
Komoly pedagógus az életre nevelést sohasem fogta fel Nordauhoz 
hasonlóan.

Még egy komoly kifogást szoktak felhozni a jelen igényeivel 
szemben. Az iskola már is túlterheléssel küzd — halljuk igen gyak
ran — s mi lesz akkor, ha kinyitja kapuit az állandóan növekvő 
ismeretek előtt? A kérdés sokkal komolyabb, hogysem röviden el 
lehetne intézni, viszont e helyen behatóbban nem foglalkozhatom 
vele. Éppen ezért csak egy pár mondatban összegezem felfogásomat.

Ezen a nehézségen csak az új ismeretek gondos megválogatá- 
sával s a régiek alapos megrostálásával lehet segíteni. Ezzel az illető 
stúdiumok még nem feltétlenül szenvednek kárt, mert a tanítás célja 
nem a tények tömegének megtanultatása, hanem az illető tudomány 
szellemének megértetése s tudományos gondolkodásra való szoktatás 
kell, hogy legyen. Ezt pedig nem annyira a tények tömegével, mint 
inkább helyes tanítási módszerrel érjük el.

Ezzel tulajdonképpeni problémánknak az általános műveltség 
és a középiskola kapcsolatának tárgyalását be is fejeztük, s végezetül 
a következőkben összegezzük felfogásunkat :

A középiskola és a társadalom közötti differenciák igazi oka első
sorban nem az utilitárizmus és az ideálizmus ellentétében, hanem az 
általános műveltségnek különböző értelmezésében keresendő. — 
E különbség oka viszont az, hogy a társadalom inkább a jelent, az 
iskola pedig inkább a múltat teszi az általános műveltség alapjává. 
Mivel az általános műveltség sem eszményeiben, sem eszközeiben 
nem abszolút, hanem a társadalomtól függő, tehát hely és idő szerint 
változó fogalom, ezért az iskolának kötelessége időről-időre a tanítási 
anyagot és módszert revideálni s a jelen követelményeihez alkalmazni. 
Ezt megteheti anélkül, hogy a divaL áldozatává lenne, a műveltség 
történelmi gyökereit elmetszené s magát a mindennapi élet árjába 
dobná.

Ha az iskola és a társadalom harcát látjuk, önként felvetődik 
előttünk a következő kérdés : Miért marad el az iskola oly gyakran 
a társadalmi fejlődés mögött? E kérdés egy egészen új problémához, 
a pedagógiai konzervatívizmus problémájához vezetne el. A nélkül, 
hogy e kérdés boncolgatásába bocsátkoznék, csak egy olyan körül
ményre akarok rámutatni, amely érthetővé teszi az iskola és a tá r
sadalom közötti eltolódásokat.

3 M. Nordau : Paradox?. Leipzig. 1886. 87—100. 1.
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A társadalom maga az orgánizmusokhoz hasonlóan a spontán 
megnyilvánuló anyagi és szellemi erők munkája következtében lassan, 
szinte észrevétlenül, belülről alakul át. A társadalom intézményeinek 
átalakulása ezzel szemben kívülről jövő s ugrásszerű. Egy hasonlat 
világossá teszi gondolatomat. A társadalom fejlődése olyan, mint a 
gyermeki testé, amely minden nap, de észrevétlenül változik, az intéz
ményeké s ezek között az iskoláé pedig olyan, mint a testet fedő 
ruháé, amely elszennyesedik, de szabása és nagysága ugyanaz marad 
mindaddig, amíg egyszer csak észre nem vesszük, hogy szorít s az idő
közben lassan megnövekedett testet többé nem boritja be. Ilyenkor 
az elnyűtt ruhát vagy eldobjuk s helyébe újat szabatunk, a tár
sadalmak életében ezt az eljárást forradalomnak nevezik, vagy 
pedig szépen kitoldjuk, kifoldjuk a régit, ez az alkotmányos reform. 
Elképzelhetjük, hogy a társadalom az emberi testhez hasonlóan eljut 
a megcsontosodás állapotába, azaz többé nem változik, ilyenkor 
azután intézményeit sem szükséges többé változtatni. A kínai tör
ténelem nyújt erre tipikus példát. Mi azonban még nem tartunk itt 
s állandóan érezzük, hogy intézményeink, közöttük az iskola, nem 
felelnek meg többé pontosan a megváltozott viszonyoknak, ezért 
állandóan folyik a régi köntösnek a toldozása és íoldozása. Reméljük, 
hogy többszöri próbálgatás után sikerül majd azt úgy kitatarozni, 
hogy nem fog sem szorítani, sem ráncot vetni.

Nyíregyháza. Dr. Gacsályi Sándor.

Az irodalomtanítás perspektívája.
A természettudományok múlt századi diadala után, korunkban 

a szellemtudományok újjáéledéséről beszélhetünk. A reális tudomá
nyok múlt századi győzelme annyira megmámorosította a szellem- 
tudományokat, hogy módszerben maguk is annak híveivé szegődtek 
és a természettudományok törvényei szerint próbálták bejárni új 
kutatási területeiket, előkészítve ezzel maguk számára az átalakulás 
szükségszerű bekövetkezését. A filozófia naturalista pozitívizmusnak 
nevezi a szellemnek azt az átjárását, mely a szellemtudományokat a 
természettudományok módszer-igája alá kényszerítette. Ennek a 
metafizika-mentes „új tudom ányinak , melynek büszke herold- 
szava „a tudás hatalom“, köszönhetjük mai civilizációnk minden 
haladását, de neki köszönhetjük nem utolsó sorban kultúránk küz
delmét a fentmaradásért. Hiszen, hogy mást ne említsünk, ennek a 
szellemi iránynak gyermeke a történelmi materializmus és a marx
izmus.

A pozitívizmus a természettudományok analógiájára a szellem- 
tudományokat is a kísérlet, bizonyítás és a kauzalitás elvére igyeke
zett építeni. Számára „az a tudás pozitív, ami tény, amit nem lehet 
tagadni, illetve : aminek az érvénye kétségbe nem vonható.“1 A tény

1 Nagy József: A modern gondolkodás 79 80. 1.



pedig a történettudományokban a legkézzelfoghatóbb valóság, az 
adat, másszóval az anyag. Ehhez az elvhez híven a történettudomá
nyokban uralkodó céllá váll az adatoknak, az anyagnak minél apró
lékosabb pontossággal való összehordása. Erre szükség is volt és 
mindig is lesz, de ha öncéllá válik, mint ahogy történt és nem a 
magasabb, átfogóbb szintézis ú tját egyengeti, akkor alá is ássa és meg
rendíti az illető tudomány tudomány-voltában való hitünket.

Ennek a pozitivista kutatási iránynak szélsőségesen űzött adat- 
szerűsége vagy anyagszerűsége és ennek káros volta legkirívóbban 
az irodalomtörténet területén mutatkozott meg. I tt  vált leginkább 
öncéllá a végletes filológizmusban és az önmagáért való hatáskuta
tásban, aminek a doktori disszertációk serege számtalan elrettentő 
példáit nyújtja. Erre fel kellett támadni az ellenhatásnak. „Mennél 
inkább előrehaladt az irodalomtörténet a szakszerűségben és a speciali
zálódásban, annál inkább azon vette magát észre, hogy ismeretekben 
gazdagodott, de a megismerésben szegényebb lett.“ „Mihelyt fölül
kerekedett az a belátás, hogy az anyag önmagában semmi, a szellem 
teszi azt értékessé : nyilvánvalóvá lett, hogy nem is a kézzelfogható 
anyagnak és tárgynak története, hanem az abban megnyilvánuló 
szellem története az, ami a történelmet történelemmé teszi.“2 így 
kerekedett leiül a történettudományokban, így az irodalomtörténet
ben is az a módszer, mely a szellem történetének aspektusából vizs
gálja át a tudományterületet. Talán kissé hosszasan is időztem e 
bevezetésnél, de szükségesnek tartottam  ezeket előrebocsátani az 
alábbiak eredményesebb megvilágításáért. A következőkben azt sze
retném elmondani, hogyan határozta meg irodalomtanításunkat az 
irodalomtörténetnek, mint tudománynak korszerű állapota, hogyan 
látom e kérdést ma és milyennek gondolom a jövő irodalomtanítását.

Pedagógiánkban a pozitívizmus szelleme abban nyilvánult meg 
többek között, hogy mindent meg akartunk tanílani. Tanításunkban 
uralkodó csillagzat nem a tanuló lelke, nem a módszer, nem a nevelés, 
hanem az anyag (és ez bizony még ma is így van nagyjában). Egyik 
tárgyunkban sem vezetett talán az anyag uralma annyira nevelés és 
módszerellenességre, mint a magyar irodalom tanításában. Ez a 
körülmény szorosan összefügg a magyar irodalomtörténet-tudomány 
megalapozásával és kialakulásának időpontjával.

, , . . .  Irodalomtörténetírásunk Toldy idején csakúgy, mint Gyulai 
és Beöthy idejében is, mindvégig a pozitívizmus jegyében állott : 
adatszerűség, megbízhatóság, rendszeresség s relatív teljesség voltak 
a célok.“3 A magyar irodalomtörténetírás atyja : Toldy Ferenc először 
m utatta be az abszolutizmus idején a magyar szellem immár ezeréves 
irodalmi megnyilvánulását. Az úttörő buzgalmával és lelkesedésével 
gyűjtögetett minden kis részletet, adatot, amiben a magyar szellem

2 Hóman : A magyar történetírás új útjai-ban Thienemann T. : Iro
dalomtörténet. 69—70. Í.

3 Császár Elemér: A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése. 
(Irodalomtört. fűz. 29. sz.) 25—26. 1.
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megnyilvánulását látta. Ma nem élt volna a pozitívizmus korában, 
akkor is így kellett volna tennie és buzgalmáért a nemzet elévülhe
tetlen örök hálája illeti.

A magyar irodalomtanítás sebezhető oldala o tt kezdődik, hogy 
Toldy irodalomtörténetét az iskolában kézikönyvül használták és 
hogy Toldy könyvét Beöthy Zsoltnak óriási hatású és nemzedékeket 
nevelő tankönyve váltotta fel. E két tankönyv, különösen a Beöthyé 
évtizedekre meghatározta az irodalomtanítás menetét. Mindkét 
könyv alkotójuk lelkivilágához híven a pozitívizmus szellemét leheli. 
Nemcsak az adatgyűjtő pozitívizmusnak, hanem a nemesebb pozi
tívizmusnak a szellemét is, mely főként az irodalomtörténetnek a 
művelődési viszonyok, bőséges ismeretébe való illesztésében és külö
nösen Beöthynél a fejlődés gondolatának következetes, egységes 
végigvitelében nyilvánul meg. Beöthy könyve ugyan „tankönyvnek 
készült, de a tudománynak is gyarapodását jelentette : az addigi 
kísérleteknél egységesebb, tömörebb s részletekben is gazdagabb 
összefoglalását nyújtotta a magyar irodalmi kultúra fejlődésének.“4 
Ami erénye, kiválósága e könyvnek az irodalomtudomány szempont
jából, mai pedagógiai szemmel nézve az a káros oldala a tanításra 
vonatkozólag. Belőle és általa „irodalmi kultúra fejlődését“ ismerték 
meg a tanulók, nem a müveket magukat és ezáltal az irodalom- 
tanítás irodalomtörténet-tanítássá lett. Azaz nem a költői és írói 
müvek olvasásává és megismerésévé, hanem a művekről alkotott 
értékítéletek megtanulásává, ezáltal az élményszerűtlenség pedagó
giájává. E tankönyv mi szemünkben káros oldalait az 1899-ben kelt 
miniszteri rendelettel kiadott Tanterv és az 1903-ban kiadott Utasí
tások még jobban kiélezte. A Tantervben kitűzött fe lad a t: „A magyar 
nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése.“ (III—IV. 1.) Ez elvnek 
megfelelően az olvasmányok tárgyalását, ismeretét csak másodsor
ban jelzi. Az Utasításokban is az irodalomtörténet-tanítás első szem
pontjául a művelődéstörténeti elv szerepel, hangsúlyozva, hogy 
„a korszakok jellemzésénél figyelem fordítandó nemcsak a politikai 
viszonyokra, hanem a művelődési élet különböző ágaira és ezek egy
ségére. így a vallásos és iskolai élet legfontosabb mozzanatain kívü 
megemlítendők és legalább jó másolatokban bemutatandók legneve
zetesebb műemlékeink is.“ (48. 1.) Ez a felfogás nemcsak irodalom
ellenes (mai szemmel nézve), hanem óriási munkát igényelt a tanártól, 
de még nagyobbat a tanulótól és nem is vezethetett másra, mint 
megmerevedett ítéletek betanulására. S ma már úgy gondoljuk, hogy 
egyetemes művelődéstörténeti szemlélet kialakítása nem egy tárgy 
feladata, hanem az egész nevelési rendszer, a tárgyak összességének 
munkája.

A fentiek alapján a magyar irodalomtanítás első ötven eszten
dejében a vezér nagy erényeivel és hátráltató mozzanataival a tan
könyv. Hangsúlyozzuk, hogy Beöthy könyve a maga nemében mint

4 Kékv Lajos : B.öthy Zsolt. 8.1.
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tudományos irodalomtörténeti munka, szinte páratlan értékű, de 
nem tankönyvnek való. Ezt mindig is érezte a magyar tanári köz
vélemény. Bizonyítéka ennek az a sok cikk pedagógiai folyóiratok
ban, mely az irodalomtanítás eredményesebbé tételével foglalkozik 
és általánosságban mindegyiknek lényege az : hogyan lehetne élmény- 
szerűbbé tenni az irodalomtanítást. Hogy Beöthy könyve mégis 
olyan sokáig élt és él még ma is, okai : a nevelő-oktatás helyes eljá
rásának és a alapvető mozzanatának az élményszerűségnek lélektani 
tisztázatlansága, a könyv kiváló tudományos mivolta, remek stílusa, 
a szaktanárok hozzáfűződő szeretető — hiszen nagyon sok tanár ezt 
tanulta a középiskolában is, azután az egyetemen is — és jobb tan
könyv hiánya. Mindezek ellenére kiváló tanár kezében (mint amilyen
nel e sorok Írója is dicsekedhetik), a megváltozott idők ellenére is, 
azzá lett e tankönyv, amivé egy jó tankönyvnek lennie kell: úti
kalauzzá, ami irányelveket, útbaigazítást ad a művek ismerete és a 
tanár irányítása alapján. De ahhoz a tanár részéről egy féléleten ki
alakított irodalomszemlélet, szaktudósi rátermettség és pedagógiai 
hivatottság kellett. Beöthy Zsolt tankönyve az idők folyamán meg
merevedett, az irodalomtörténet szobra lett és ezáltal elvesztette 
ható, eleven erejét.

Ennek legékesebb bizonyítéka, hogy Zsigmond Ferenc irodalom- 
történeti kézikönyvét, melyet hatás és korszakalkotás szempontjából 
a jövőre nézve Beöthy könyve mellé helyezünk, több intézetbe — 
úgyszólva — látatlanból vezették be. Ez maga m utatja, hogy meny
nyire vártak egy mást, egy már jobbat, újabbat, mint a régi volt. 
Zsigmond Ferenc könyve minden ízében a mai idők szellemét leheli. 
Szaktudományosság tekintetében az irodalomtudomány mai álla
pota tükröződik minden lapján. Ezt mi sem m utatja élénkebben, 
mint a Horváth János-féle irodalomfelfogásnak keresztülvitele és 
azonkívül a minden megállapításból áramló egyéni tapasztalatokon 
átszűrt eredeti látásmód. Amily értékes e tankönyv az irodalomtudo
mány korszerű állapota szerint, nem kevésbbé gazdag nyereség a 
modern pedagógia elvére építettsége miatt. Az élményszerűségre 
alapítja a tárgyalás menetét, már nemcsak azzal a külsőleges beosz
tással, hogy előbb kapjuk az olvasmányt és azután a magyarázó 
szöveget, hanem azáltal is, hogy tömörségével mintegy meghatározza 
az egyedül követhető helyes módszert, mely csak az osztályfoglal
koztatás módszere lehet, bő teret nyújtva az öntevékenység gondola
tának és munkájának. A könyv „elméleti része nem tekinthető egyéb
nek, mint tárgyalási alapnak tanár és tanuló között“ az olvasmányok 
előzetes ismeretére építve. Szerző is hangsúlyozza, a bírálatok is 
kiemelik és a tapasztalat is bizonyítja, hogy ebből a tankönyvből 
nem lehet „szépen“ összefüggően felelni. De ha a tanár irányító kér
déseivel megindítja az olvasmányok és a magyarázó szöveg alapján 
felépített tudási helyzet-energiát és mozgási energiává alakítja egy- 
egy kisegítő szóval, akkor meg fog látszani, hogy az a nem „szépen“- 
felelés mégis más, igazibb alapokon épült fel, mint a régi „szépen“-
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felelés. E tankönyvet tanár is, tanuló is szabhatja a maga egyénisé
géhez és saját tapasztalata, ismerete alapján szabadabban mozoghat 
az irodalom gazdag mezején. Az azonban bizonyos, hogy a tanártól 
nagyobb munkát, több energiát igényel és bővebb irodalmi isme
retet kíván, mint a régi tankönyvek. Zsigmond Ferenc könyve lehető 
legjobb megoldása a Tanterv, a modern pedagógia és a mai irodalom- 
tudomány hármas szempontja összeegyeztetésének. És ha a régi 
irodalomtanítás a tankönyv jegyében folyt le, a Zsigmond Ferenc 
könyvével kezdődő irodalomtanítási korszakot a tanár és tanítvány 
közös munkája korszakának nevezhetjük.

Zsigmond Ferenc is megjegyzi könyve II. kötetének előszavá
ban, „hogy a jelenleg érvényben levő magyar irodalmi állami tan
terv módosításra szorul“ . Kívánja ezt az újabb irodalom megismer
tetésének szükségessége, vagy a hetedik osztály anyagának meg- 
szükítése, vagy az irodalom tanításának három évre kiterjesztése 
útján. Magam részéről nem vagyok híve a magyar irodalom tanítása 
három évre kinyujtásának. Szerintem ugyanis szükség van a stilisz
tikai, retorikai és poétikai ismeretek megszerzésére. A stilisztika és a 
poétika tanítása feltétlenül szükséges, csak a retorika fenntartása 
lehet problematikus. Ebből is meg kell ismerkedni azonban a szer
kesztéstannal és a történetírással. Ezt el lehetne végezni egy félév 
alatt és a másik félévet (ha elosztva is vegyesen a szerkesztéstani és 
történeti anyaggal) magyar irodalmi és világirodalmi remekművek 
megismerésére lehetne fordítani. Két év alatt nem lehet elvégezni 
megfelelően a magyar irodalom anyagát, viszont nem vagyok híve 
a három évre való kiterjesztésének sem. Mi a teendő tehát? Az anyag 
rostálása, kevesbílése. Ezt természetesen a mai Tanterv alapján végre
hajtani nem lehet. A Tantervben hangsúlyozott (az új Tanterv már 
csak a nyolcadik osztályban emeli ki) fejlődési mozzanatokra való 
kitekintést el kell ejteni. A fejlődés gondolatát az irodalomtanításba 
csak a XIX. század pozitivista pragmatizmusa vihette be, hogy az 
egyes müveket elsősorban mint az irodalomtörténet fejlődési mozza
natait, építőköveit tárgyalja. Bennem az irodalom felfogásáról az a 
gondolat él, amit Carlyle mond a történelemről, hogy az nem más, 
mint a nagy egyéniségek, a hősök története. Az irodalom is azon 
költő-héroszok munkásságának eredménye, akik valami nagyot, 
valami újat, addig nem hallottat hoztak. A hősöket pedig szemtől- 
szembe meg kell ismerni, mert máskülönben eposzi magaslatra he
lyezkednek előttünk és mint kőbe dermedt, szoborrá merevedett 
alakok, csak ijesztgetik a szemlélőt. (így merevedett szoborrá sok 
remekműve a magyar irodalomnak, pl. Kemény Zsigmond regényei. 
Mindenki dicsérte az iskolában betanult ítéletek alapján és éppen 
ezért, mert mindenki ennyire jól és ennyire, nagynak ismerte, nem 
akart közelebbről megismerkedni vele.) Az irodalomtörténetből még 
nagyobb selejtezést kell végezni, igazi nagy értékeinket kell elő
venni és olvasni és az olvasottakat megfelelő módon megtárgyalni. 
Nemcsak otthon házi olvasmányként olvastatni, hanem az iskolá-
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ban, az órán, hogy tanári vezetés mellett biztosan és jól megismerked
jenek a tanulók irodalmunk remekműveivel, hogy azok hassanak, 
szépségükkel nemesítsenek, erkölcsi tartalmukkal is döbbentsenek 
rá bennünket igazi emberi és nemzeti hivatásunkra.

Ez az irodalomtanítás tulajdonképpen csak irodalmi müvek 
bemutatása és tárgyalása lenne, tehát magasabb értelemben vett 
olvasás.5 Hiszen a mai Utasítások is azt mondják, hogy ,,a magyar 
nyelv tanításának legkiemelkedőbb célja, hogy a nemzeti érzést és 
gondolkodást, amint megnemesülve, irodalmunk örökbecsű lapjain 
jelentkezik, átörökítse a jövő nemzedékre“ (7. 1.). Ez a nemzeti érzés 
„átörökítése“ csak az „örökbecsű lapok“ megismerésével, nem a 
róluk való ismeret megtanulásával történhetik.

Nem szórakozássá gondolom ezáltal sekélyesíteni a költői, 
művészi alkotásokban rejlő nevelő energiát, hanem elmélyíteni, 
igazabbá tenni az irodalommal való foglalkozást. Ezt kívánja a nevelő 
oktatás korszerű haladása és maga az élet, mely az utóbbi egy-két 
évtized alatt olyan robbanékony és -—• mondhatnám — sokszor 
bomlasztó lendülettel tö rt be az iskolába. Kívánja a pedagógia 
haladása azért, hogy a mai pedagógia-ellenes állapot (a legtöbb tárgy
nál az), mikor az anyag határozza meg a módszert, végre meg
szűnjék és átadja helyét az igazi nevelésnek. Ma ugyanis az a helyzet, 
hogy az anyag szabja meg a módszert, holott megfordítva kellene 
történni, a módszernek kellene az anyagot meghatározni. Annyi 
anyagot kellene elvégezni, amennyit a legjobban, legeredménye
sebben, a nevelés igazi célját szem előtt tartva tudnánk átömleszteni 
a tanuló ifjúságba. Az el nem végzett anyag tömegéért pótolna a 
megértés, a beleélés szintje, a belemerülés mélysége. A mai állapotot 
ahhoz hasonlíthatom, mintha valaki művészeti ismeretek nélkül 
valamelyik nagy képtárban vagy szoborgyüjteményben jár és végig
futja egy nap alatt az egészet minden alkotást megszemlélve. Hetek, 
hónapok múlva aztán nem marad más az emlékezetében, mint egy 
különösebb alak, egy-egy tarkább színfolt, egy-egy névfoszlány. 
Holott ha megnézett volna az egészből 10—20 kiválasztott repre
zentáns alkotást, megfigyelte volna azok kompozícióját, színhatását, 
valeurjét stb., akkor egész életére megszerzett élmény-sorozattal 
távozhatott volna és látogatásának gazdag eredményét tapasztal
hatta volna.

Az élet pedig azért követeli a módszer megváltoztatását és az 
anyag megrostálását, mert az irodalom a mai életben, a mai ember 
lelki világában nem tölti be azt a hivatást, mint amit régebben be
töltött. A régebbi nemzedékeknél egészen más volt az irodalommal 
való foglalkozás, mint ma. A múlt században az ifjúság, hogy úgy 
mondjam, az aktív irodalom kapuján lépett élethivatása útjára és 
még a világháború előtt, sőt még utána is sokkal inkább önkénte
sebben magába szívta hagyománymentő és nemzeti-szellemébresztő

5 Weszely Ödönt is foglalkoztatja ilyesféle probléma már 1903-ban. 
(Magyar Paedágogia 1903. évi.)
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erejét, mint ma. Ma sok minden pótolja az ifjúságnak az irodalmat, 
elsősorban a mozi és helyettesíti a sport.

Amint fentebb mondottam, ez a magasabb értelemben vett 
olvasás nem szórakozás lenne, hanem mély stúdium. Nagy íróink, 
költőink közül csak azokat, helyesebben csak azokat a műveket kel
lene megismertetni, amelyek a mi számunkra ma is mondanak 
valamit, örökbecsűek, művészi értékűek, világirodalmi mértékkel 
mérve is számottevő alkotások. Ilyen irodalomtanításnál nem lehetne 
szigorúan megszabni, hogy mely írókkal és mennyi alkotással kell 
megismerkedni. Meghatározná ezt úgyis az osztály színvonala, az 
érdeklődés foka és még sok más olyan körülmény, amiket előre nem 
lehet megállapítani.

A fentiek szerint a magyar irodalomtanítás Balassa Bálinttal 
kezdődnék, Zrínyin keresztül haladna a megújhodás és a nemzeties 
költészet fénykorának íróihoz. Általában egy-egy hónap jutna (vagy 
«setleg kettő) egy nagy író egyéniségének munkái alapján való meg
ismerésére. Két év alatt 10—15 író vagy költő megismerése bizto
sítaná az irodalom erkölcsi és nemzeti erejének eleven munkálását 
és az irodalom bensőséges szeretetét. A lírai, elbeszélő, drámai köl
teményeket teljes egészükben az iskolában olvasnák el, csak a regé
nyeknél volna szükség arra, hogy egyes részleteket odahaza olvassa
nak el. Az olvasást tarkítaná és befejezné annak megtárgyalása.

A tárgyalás a következő szempontokra terjeszkednék ki :
1. „a cselekvény és a megokolás, a szerkezet és a jellemzés, a gon
dolati és érzelmi tartalom, az előadás minősége, a nyelv és a ver
selés“ . (Utasítások 32. 1.) 2. Külön ki kellene emelni, hogy milyen 
a tárgyalt írásmű, mint subjectív vallomás, hogyan tükröződik benne 
a  költő egyéni világnézete. 3. Milyen összefüggésben van írójának 
más, már ismert művével, korával és korának hazai és más hasonló- 
nemű szellemi megnyilvánulásaival. Azt említeni sem kell, hogy a 
tárgyalás egész menete alatt a tanulók külön egyéni megfigyelései
nek, általában öntevékenységének teljesen szabad teret kellene enged
nünk, sőt elő kellene minden képességünkkel segítenünk.

Mindez „a jövő dala“ , melynek megvalósítására a mai tantervi 
keret szűk. Csak egy problémát óhajtottam fölvetni, mert az ifjúság 
jövőjét minden erőnkkel munkálni kell.

Debrecen. Kónya József.

A  magyar nyelv tanítása a gimnáziumban 
és a latin nyelv tanításával való kapcsolata.

Többször elhangzik mostanában az a panasz, hogy a gimnázium
ban a magyar nyelv tanítása nem jár olyan eredménnyel, amilyet ez 
a  tantárgy elsőrendű fontossága révén magának megkövetel. Ezt 
maguk a szaktanárok is belátják, hiszen maguk is tapasztalják.

2*
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Néhány igénytelen sorban szeretném elmondani, miben látom én az, 
eredménytelenség, vagy mondjuk a nem elegendő eredmény okát.

Olvastunk és hallottunk már olyanféle véleményeket is, amelyek 
szerint a nyelvtant nem is kellene tanítani a gimnázium legalsó osz
tályában, mert a gyermeket csak kínozzuk a rideg s a gyermeklélekkel 
határozottan ellenséges nyelvtani fogalmak légióival. Ilyen elv alap
ján csaknem egészen száműzték a nyelvtant az elemi iskolából és a 
beszédgyakorlatokra, a fogalmazás- és előadókészség fejlesztésére 
fektették a fősúlyt. Ez az eljárás helyénvaló lehet az elemi iskolában, 
de nem a gimnáziumban, ahol a nyelv törvényeit különböző okokból 
sürgősen tudatossá kell tennünk. Lehet, hogy a gimnáziumba irat
kozó tanulók tekintélyes része nem alkalmas arra, hogy a nyelvtant 
eredménnyel tanítsuk nekik, de ez még korántsem jelentheti azt, 
hogy nem lehet a nyelvtant az első osztályban is eredménnyel taní
tani, vagy hogy egyenesen nem is kell azt tanítani. Persze, ha a tanu
lónak valamilyen irányban nincs képessége, akkor a szülő hajlandó 
a tanítás anyagában, vagy a tanárban keresni a hibát. Ilyenformán 
azonban nemcsak a nyelvtannal kínozzuk gyenge nyelvérzékű növen
dékeinket, hanem a rajzzal is azokat, akiknek ahhoz nincs tehetsé
gük, vagy a tornával az ügyetlen, lusta esetlen f iú k a t; és ezt vala
mennyi tantárgyra el lehet mondani, mert csaknem mindegyikhez 
kell valamilyen speciális képesség.

Kereshetnénk az eredménytelenség okát abban is, hogy a szak
tanárok nem találják el a legjobb, legcélravezetőbb módszert a nyelv
tan tanításában, de ha megfontoljuk azt, hogy az utóbbi időben a 
módszeres oktatás terén milyen haladás mutatkozik és hogy a taná
rok mennyire igyekeznek minden rendelkezésükre álló eszközzel és 
átadókészségük minden erejével elérni az elérhető lagnagyobb ered
ményt, akkor ezt sem tarthatjuk az eredménytelenség okának, vagy 
legalábbis nem mondhatjuk általános, legfőbb okának. Mégis azt kell 
mondanunk, hogy nyelvtanításunk olyan eredménnyel sem jár, mint 
a régi pedagógia nyelvtanítása. Ha a régiek talán kevesebb módszeres 
felkészültséggel jobb eredményt tudtak elérni, mint mi, akkor az elért 
sikert csak azzal magyarázhatjuk, hogy több időt és gondot fordí
tottak a tanultak begyakorlására.

Ha meggondoljuk azt, hogy az elemi iskolában a nyelvtant a 
minimumra szorították s ezzel szemben a gimnáziumi anyag ugyanaz, 
hogy a második osztályban még eggyel kevesebb is a heti óraszám, 
mint a régi tanterv szerint volt, s végül hogy az új tantervi utasítások 
szellemében több időt szentelünk az olvasmányoknak, mint régen, 
akkor könnyen beláthatjuk, hogy a nyelvtani anyag begyakorlására 
nem fordítunk elég időt. Véleményem szerint ez a legfőbb oka, hogy 
később olyan kevés nyelvtani tudást árulnak el növendékeink. Az  
anyag átadásakor megértették s többé-kevésbbé meg is tanulták a 
nyelvtani fogalmakat, de nem vált az vérükké elegendő gyakorlat 
által, különösen a gyengébb tehetségüeknek.

Ha most már ezt tartjuk a hiányos tudás főokának, akkor önként
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kínálkozik a megoldás, hogy t. i. a-legcélravezetőbb módszeres oktatás 
mellett is vagy rövidíteni kell az anyagot, vagy növelni kell a gyakor
lásra szánt időt. Mind a kettő nehézségekbe ütközik ugyan, de ha eze
két a nehézségeket közelebbről megvizsgáljuk, csakhamar rájövünk, 
hogy inkább csak aggodalmak azok. Hogy minél kevesebb aggoda
lomra adjunk okot s hogy az esetleges kár mind a két oldalon keve
sebb legyen, legjobb, ha mind a kettőt megtesszük. A következőkben 
arról akarok beszélni, hogy véleményem szerint hol lehetne az anya
gon rövidíteni, hogyan lehetne a gyakorlásra szánt időt növelni, 
milyen módszeres eljárást tartok leghelyesebbnek a magyar nyelv
tan . gimnáziumi tanításában és hogy a latin nyelv tanára hogyan 
támogathatja leghathatósabban a magyar szaktanárt ebben a mun
kájában.

Néha a szaktanár az anyag minden részét egyformán fontosnak 
tartja, mint ahogy úgy is látszik, hogy nyelvünknek minden leg
kisebb jelensége fontos és érdemes a megtanulásra különböző szem
pontból ; de ha egy bizonyos szempontból nézzük az anyag egyes 
részeit, könnyen találunk rövidíteni valót. Minthogy a középiskolá
ban a magyar nyelvtan tanításának az a célja, hogy a beszéd munká
jának törvényszerűségeit tudatossá tegyük, hogy azután a mondat- 
szerkesztésben, a helyesírásban és az idegen nyelvek szerkezetének 
megértésében támasza legyen a tanulónak, nyilvánvaló, hogy azok 
a legfontosabb részei a nyelvtannak, amelyek a mondattal, a mondat 
részeinek szerepével és a mondatrészek egész mondattal való helyet
tesítésével, vagyis az alárendelő összetétellel foglalkoznak, továbbá 
hogy az egyes szófajták hogyan töltik be a mondatban a külön
böző szerepeket. Ezt kell a legalaposabban begyakorolni. A nyelv
tan többi részét csak olyan részletességgel kell tárgyalni, amilyet a 
helyesírási szempont feltétlenül megkövetel. így véleményem szerint 
a hangtanból elég az I—II. osztályban a hangok könnyen áttekint
hető osztályozása, a hangrendi illeszkedés lényege, a hasonulás és 
összeolvadás a kiejtésben, ez utóbbit is inkább a dolgozatjavítással 
kapcsolatban, vagy iskolai helyesírási gyakorlatok alkalmával intéz
hetjük el.

A szótanban nem kell sokat vesződnünk a szótövek változásá
val, elég a főelv, hogy t. i. a szótő rövidül, bővül és egyéb változáson 
(hangátvevés) megy át ragozás és képzés közben, mert a tövek válto
zását a beszédben gyakorlatból tudja minden magyar anyanyelvű 
tanuló, a nyelvtanban csak konstatálnia kell ezt a jelenséget, hogy 
az idegen nyelvekben hasonló eset ne hozza zavarba. A szóképzéssel 
is minél rövidebben kell végezni, éppen csak az elveket ismertessük. 
Teljesen elég a tanulónak annyit tudni, hogy mi az a képző, miből 
mit lehet képezni, s hogy a képzőnek és tőnek az írásban világosan 
ki kell tűnnie, ha a kiejtésben összeolvadás történt is. A képzők 
betanulásának és sorozatos felkérdezésének nem látom sok hasznát, 
a  reá pazarolt időt elemzésre fordíthatjuk, hogy a tanuló a gyakor
latban fel tudja ismerni a származékszókat, benne megkülönböz
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tetni a tövet, vagy az alapszót és árképzőt. Ugyanezt tartom a hatá
rozó ragoknak a tanulókkal való hiánytalan felsoroltatásáról is. 
Sokkal fontosabb a határozók minőségének felismerése, ami a leg
több esetben nem is történhetik a rag után, hanem a mondat értel
méből kérdések segítségével kell azt kitalálni, hogy milyen határo
zóról van szó.

A gyakorlási idő növelésére két utat látok : az egyik az, hogy a 
latin nyelvi órák egy részét fordítsuk elemzésre, a nyelvtani fogal
mak minél tökéletesebb megismerésére, vagy ha ez bármi okból 
(az osztály létszáma, színvonala stb.) nem volna lehetséges, vagy 
elegendő, akkor az olvasmányi órákból is elcsippenthetünk vala
mennyit.

Tudom, hogy ezen a ponton többen nem értenek velem egyet s 
azt fogjak mondani, hogy minden percért kár, amit az olvasmányok
tól elveszünk, mert azoknak lelkes, jellemképző és érzelemnevelő 
hatása sokkal nagyobb kincs gyermekeink számára, továbbá sokkal 
gyümölcsözőbb az előadásbeli készség növelése, mint a rideg, fárasztó* 
esetleg untató nyelvtani kategóriák robotszerü gyakorlása. Világért 
sem akarom az ellenkezőjét állítani, de annyit el kell ismernünk, 
hogy az olvasmányi anyag túlságos dédelgetése könnyen kárára 
lehet a nyelvtantanításnak. Nem kell attól félni, hogy az olvasmányok
nak nem lesz meg a jellemnevelő hatásuk, vagy nem érzik meg a 
tanulók eléggé az olvasmány szépségeit, ha egy kicsit kevesebb időt 
töltünk azok magyarázásával. Ami meg az előadókészség növelését 
és a szabatos fogalmazás gyakorlását illeti, arra a nyelvtani órák 
csakúgy alkalmasak, mint az olvasmányiak, meg aztán a magyar 
nyelv tanárát ebben a munkájában a többi tantárgyak is támogat
ják, úgyhogy arravaló tanulónak bőven van ideje és alkalma, hogy 
ilyen szempontból fejlődjék. A magyar nyelvtan azonban nemcsak 
fontos, hanem sürgős is, különösen éppen a gimnáziumban, mert a 
sarkában van a latin és a többi idegen nyelv nyelvtana, támogatást 
pedig legfeljebb a latin nyelvtől várhat, mert a többi nyelvek sokkal 
inkább támaszkodni akarnak a tanulók magyar nyelvtani tudására, 
mintsem hogy a megalapozásban résztvehetnének. Ha tehát a három 
alsó osztályban, de különösen az I—II. osztályban nem tanítjuk meg 
alaposan a magyar nyelvtant, akkor azt a tanuló nem fogja tudni 
soha egész gimnáziumi pályáján, soha egész életében.

Említettem, hogy csak a latintól várhatjuk a támogatást a 
nyelvtani fogalmak alapos begyakorlásában. A többiek vagy későn 
jönnek, vagy kevés az óraszámuk. Az élőnyelvekben különben is a 
beszélgetésre kell fektetni a fősúlyt. A német szaktanár nem bíbelőd
hetik nyelvtani fogalmak megerősítésével, pótlásával s nem foglal
kozható  mondatelemzéssel. A latinban ellenben nem a beszédkész
ség megszerzésére törekszünk, hanem a nyelv szerkezetének minél 
világosabb megértésére. Mikor a tanár a latinról magyarra való for
dítás előkészítése alkalmával a mondatrészek fontossági sorrend
jében rakja össze a tanuló által lefordítandó szöveget, olyan össze-
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tevő munkát végez, amellyel máris hathatósan támogatja a mondat
részek szerepének megértését. Ha most már ezt az összerakó munkát 
a magyarról latinra való fordítás alkalmával a magyar mondatok 
elemzésével összeköti, akkor a tudatos mondatszerkesztést, a mondat
részek felismerésének gyakorlását a legnagyobb mértékben előse
gíti. Hogy hogyan alkalmazhatjuk legcélravezetőbb módon ezt az 
elemző összerakó fordítást szemléltető felírással, arról a továbbiak
ban akarok szólni.

A magyar nyelvtan tanításában a kibővítő eljárást, vagy mond
hatnám, globális módszert tartom legalkalmasabbnak különösen 
éppen a gimnáziumban. Véleményem szerint az első osztályban nagy 
vonásokban az egész magyar nyelvtant meg kellene tanítani, termé
szetesen nem rendszeres magyar nyelvtan formájában, hanem a 
mutatkozó szükség és a módszeres eljárás által megszabott sorrend
ben. A második osztályé lenne a kibővítés munkája, a harmadiké a 
rendszerezés és a kibővítés befejezése. De ha ilyen értelemben nem 
visszük is egészen keresztül ezt a módszert, az első és második osz
tályok előírt anyagán belül is haladhatunk kibővítő eljárással.

Minden latin szaktanár tudja, hogy mennyire fontos például a 
mondatrészek ismerete a latin esetek megtanításánál. Ha elbibelő- 
dünk az első osztályban az év elejére felvett hangtani anyaggal, a 
tanuló még azt sem tudja, mi az alany, mi a tárgy, mikor már alany
esetről meg tárgyesetröl kell neki beszélnie a latin órákon, mert az 
elemi iskolából magával hozott ismeretre nem támaszkodhatunk. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a tanulónak sürgősen meg kell ismerkednie 
a mondatrészekkel. De mivel a latin olvasás megtanulásához hang
tani ismeretekre is szükségünk van, mégis csak be kell tekinteni 
mindjárt az év elején a hangtanba is. A főnevek declinatioja mellett 
nemsokára sorrakerül a melléknevek declinatioja is. Különbséget 
kell tehát tenni a főnév és melléknév között. Láthatjuk, hogy az 
első osztályban minden sürgős a nyelvtanból. Szükséges tehát, hogy 
egy keveset mindenből tanuljunk, még pedig úgy, hogy azért a tanuló 
ne zavarja össze a sok új nyelvtani fogalmat. Éppen azért nem szabad 
a két nyelvtan tanításának külön úton járni, legalább is annyira 
külön úton, hogy a magyar nyelvtani ismeretek során valamennyire 
is ne tisztáztuk volna már azokat a fogalmakat, amelyek a latin 
nyelvtan tanításával kapcsolatban előfordulnak, mert ez a legtöbb 
alkalmat ad a helytelen képzetek kialakulására.

Mindjárt az év elején kiindulva a beszéd fogalmából tanuljuk 
meg a mondat, szó, szótag és hang fogalmát, de részletekbe sehol 
se menjünk ; ne beszéljünk a hangok változásairól, a hangrendről 
és illeszkedésről, a mondatok fajtáiról stb., hanem rögtön fogjunk 
a mondat boncolásához. Sok példa alapján megismerkedünk a mon
datrészek szerepével. A mondatrészek ismertetésénél öt kérdés merül
het fe l: 1. Mi az illető mondatrész? (Meghatározás). 2. Milyen kér
désre felel? 3. Milyen szó szokta betölteni az illető szerepet? 4. Milyen 
ragokat kap? 5. Milyen fajtái vannak? Nyilvánvaló, hogy ezek közül
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a kérdések közül most egyelőre elég a két elsőre megfelelni, mert úgy 
is felismerhetjük a mondatrészeket. A többi kérdés megvilágítása, 
a kibővítés munkájának a feladata. Most jól be kell gyakorolni sok 
példával az eddigi tudás alapján a mondatrészek felismerését. Nagyon 
fontos, hogy a mondatrészek neve és szerepe jól beidegződjék a ta 
nulókba, hogy később minél kevesebbszer tévesszék össze a szófajtákat, 
amelyeket éppen ezért sohase nevezzünk beszédrészeknek és egye
lőre még a nevüket se emlegessük, még latin órákon se. A mondat
részek felismerésének gyakorlása közben megfigyeljük a rag szerepét. 
Felhívjuk a tanuló figyelmét, hogy azokat nemcsak azért nevezhet
jük ragnak, mert a szóhoz ragasztjuk, hanem azért is, mert azok 
ragasztják össze a szavakat egy egésszé, mondattá ; egyúttal azon
ban ki is jelölik az illető szónak, hogy milyen hivatást kell betöltenie 
a mondatban.

Ebben a munkában a szemléltetést is segítségül hívhatjuk, de 
a mondatok grafikai ábrázolásával — véleményem szerint — nagyon 
vigyáznunk kell, mert azok részben még külön nehézséget is okoz
nak a tanulónak, másrészt pedig nem fedik tökéletesen a mondat 
természetét s könnyen helytelen fogalom-kialakulást eredményez
hetnek. Legjobb hasonlatokkal dolgozni s a grafikai ábrázolás helyett 
maguknak a mondatoknak, illetőleg a mondatrészeknek bizonyos 
sorrendben való felírásával szemléltetni. Mondhatjuk például, hogy 
az állítmány a király a mondatban s neki minden mondatrész alá 
van rendelve. Rajzolhatunk fölébe koronát; ezt tetszik a gyermek
nek. Megmagyarázzuk aztán, hogy a többi mondatrész is mind egy- 
egy állást, hivatást tölt be a mondat egészében.

A mondatrészek felismerésének minél eredményesebb begyakor
lásában a latin nyelv tanára most már együtt működhet a magyar 
nyelv tanárával, ha a már említett elemző összerakó módszert alkal
mazza a magyarról latinra való fordítás alkalmával. Ezt az eljárást 
egy példával mutatom be :

A tanulónak a következő mondatot kell lefordítania latinra : 
Amulius szolgája a szép gyermekeket a folyóhoz viszi.

A tanár egy-két kérdéssel meggyőződik, hogy az először elő
forduló szavakat a tanulók helyesen tanulták-e meg. Akkor egy 
tanulót felhív elemzésre. A tanuló a könyvből elolvassa a mondatot 
és kikeresi az állítm ányt: ebben az esetben: viszi. Akkor a tanár 
más tanulóval megmondatja a szó latin jelentését, és ő maga felírja 
a táblára alul a latin állítmányt, jelölve, hogy ez az állítmány : á., így :

á. portat

Ugyanezt a tanulók is írják naplójukba úgy, hogy a szó fölött 
három-négy sor üresen maradjon. Most az elemző tanuló a rendes ki? 
mi? kérdéssel megkeresi az alanyt. A tanár másik tanulótól megkérdi 
a szó jelentését, ha már ott tartanak, a szó szótári alakját, ismét 
másiktól, hogy milyen esetbe kell tenni, végre harmadiktól, hogy
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hogy lesz tehát az alany. A latin alanyt most a tanár a tábla felső 
részére felírja :

a. servus

á. portat

A tanulók újra írják ezt is naplójukba az állítmány fölé az első 
kihagyott sorba. Majd a tanár a már két szóból álló mondatot elol- 
vastatja és visszafordíttatja. Az elemző fiú most a tárgyat keresi meg 
s hasonló módon együttes munkával annak a latin fordítását is meg
csináljuk :

a. servus
t. pueros

á. portat

A tanulók ezt is beírják, leolvasva visszafordítják és a határozót 
is ezen a módon fordítják le :

a. servus
t. pueros
h. ad fluvium
á. portat

A jelzőket már az illető mondatrészek után írjuk, ezzel is szem
léltetve, hogy a jelző a jelzett szóval milyen szorosan összetartozik ; 
így a mondat végleges képe :

a. servus Amulii
t. pueros pulchros
h. ad fluvium
á. portat

Nem feltétlenül szükséges, hogy minden mondatot így fordít
sunk latinra, de minél többször csináljuk ezt, annál jobban belopjuk 
a tanuló gondolkozásába a grammatikai tudatosságot s ezzel egyúttal 
a latin nyelv szerkezetét, az esetek szerepét, alkalmazását is gyako
roljuk. Ha körülményesnek látszik is ez az eljárás, a gyakorlatban 
nem olyan nehéz keresztülvinni, mert ha a tanulók megszokják a 
munka ilyen menetét, sokkal gyorsabban megy az, mintsem első 
pillanatra gondolná az ember. Mikor a tanulók ezzel a munkával 
készen vannak, akkor a naplót eltétetjük, és ugyanezt a munkát még- 
egyszer a puszta összerakás módszerével elvégezhetjük, az már akkor 
igen könnyen fog menni.
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Ha a mondatrészek felismerésében a tanulók már elég biztosan 
mozognak, akkor felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az egyes szavak 
között jelentés tekintetében is különbség van, hogy az egyik szó azt 
jelenti, hogy valaki csinál valamit és ez sokszor m ár magában is 
m ondat; vannak aztán olyanok, amelyek tárgyaknak, dolgoknak, 
személyeknek a nevei, van olyan szó is, amelyik nem magának a 
tárgynak, hanem csak a tulajdonságának a neve stb. Így megismer
kedünk a szófajtákkal. Ettől kezdve a latin órákon tanácsos több
ször megkérdezni, hogy milyen fajta szó az, aminek a jelentését 
éppen számonkérjük.

Ilyen módon a hangtan, mondattan és szótan legsürgősebb 
részeivel már az év első negyedében megismerkedtünk. Most követ
kezik a bővítés munkája. Most már szólhatunk röviden a hangok 
változásairól, a hangrendről, azután újra elővehetjük a mondat
részeket, amelyek felismerésének gyakorlása a latin órákon állan
dóan folyik. Most már megfelelhetünk lassanként a többi kérdésekre 
is, hogy t. i. milyen szó szokta betölteni az egyes mondatrészek 
szerepét, és hogy ilyenkor milyen változást szenved, vagyis hogyan 
ragozzuk. Közben mindig vigyázzunk arra, hogy a mondatrész és 
szófajta fogalmát a tanulók össze ne tévesszék. Folyton hangoztatni 
kell, hogy pl. az állítmány megjelölés foglalkozást, tisztet, hivatalt 
jelent, az ige elnevezés pedig az illető szófajtának a neve. A monda
tot majd kis társadalomhoz hasonlítjuk, amelyben az állítmány a 
király, a többiek pedig többé-kevésbbé alárendelt hivatalnokai az 
államnak, majd pedig hogy a szófajok és a mondatrészek között 
fennálló különbséget minél többféleképpen érzékeltessük, színdarab
hoz is hasonlíthatjuk a mondatot, amelyben ige, főnév stb. nevű 
színészek különböző szerepet játszanak. Most egy főnév éppen az 
alany szerepét játsza, de lehet, hogy a következő darabban már tárgy 
lesz és úgy öltözködik, olyan jelvényt vesz magához, t. i. a - t  
ragot.

A mondatrészeknél felvehető ötödik kérdés, hogy milyen fajtái 
vannak az illető mondatrésznek. Ez különösen a határozónál és 
a jelzőnél szükséges. Ez aztán a nyelvtanítás legfájdalmasabb pontja.

Mikor a határozó fogalmát levezettük, egyes esetekből kiin
dulva tapasztalniok kellett a tanulóknak, hogy amit mi közös névvel 
határozónak nevezünk, az egyszer a cselekvés idejét, máskor a helyét, 
majd az okát stb. határozza meg. Nagynehezen megérttettük a 
tanulókkal, hogy ezeket közös szóval körülményeknek is nevezhet
jük s ennek alapján a határozóról azt mondtuk, hogy a cselekvés, 
létezés, vagy történés különböző körülményeit szokták meghatá
rozni. Lassanként kiderül, hogy ezek a körülmények nagyon sok
félék s a tanuló a határozók erdejében eltéved ; nem tud olyan finom 
árnyalati különbséget megérezni, amilyen finom különbségek van
nak a ma felvett határozófajok között. Azt hiszem, minden szak
tanár nagy szükségét érzi a határozók olyan felosztásának, amely 
a középiskolai tanításban alkalmasnak bizonyulna arra, hogy a
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tanuló a határozók között könnyen és biztosan eligazodjék. Az irány 
szempontjából adott hármas felosztáson kívül kellene egy könnyen 
áttekinthető és megtanulható tartalmi felosztás is. Ezt a kérdést 
azonban nem lehet e cikk keretében megtárgyalni. Mindenesetre 
érdemes volna vele részletesen foglalkozni.

A mondattani anyag kibővítésével kapcsolatban szükségesnek 
tartom az első osztályban annak a nyelvi jelenségnek az ismerte
tését is, hogy az egyes mondatrészeket az igeállítmány kivételével 
egész mondattal is ki lehet fejezni. Ebben az irányban a további 
kibővítés munkája már a második osztály feladata. Ezt a feladatot 
az év első részében kell megoldani. A szóképzést utoljára hagynám, 
mint az eddigi szótani ismeretek sokkal kevésbbé sürgős és fontos 
kibővítését. I tt ugyanis megint az a helyzet, hogy a latinban mind 
sűrűbben szerepelnek a mellékmondatok és azok megrövidítése, 
illetőleg a főmondatba való beolvasztása, amelyhez már szükséges 
az összetett mondat szerkesztésének ismerete. Viszont a latin nyelv 
tanára itt megint segítségére lehet a magyar nyelv tanárának az 
alárendelő viszony megérttetésében és minél eredményesebb begya
korlásában, ha a fentebb ismertetett eljárást alkalmazza. Csak egy 
példát mutatok be erre :

A tanulónak a következő mondatot kell latinra fordítania: 
Tarquinius, hogy trónját megerősítse, százat az atyák közé válasz
to tt. Megállapítjuk a tanulókkal, hogy összetett mondatról van szó, 
amelyben a főgondolatot ez a mondat fejezi ki : Tarquinius százat 
az atyák közé választott. Ezt a mondatot a már ismert módon a 
tábla egyik felén felírjuk :

a. Tarquinius

t. centum
h. in patres
á. creavit

Hátra van még az a kérdés, hogy miért választott. Erre az ösz- 
szetétel másik tagja felel, tehát az célhatározó helyett áll. Most a 
tábla másik felén felírjuk ezt a mondatot is. I tt az állítmány meg
nevezésekor a kötőszót is vele mondjuk, hogy ezzel annak szerepét 
is kiemeljük, hogy t. i. az köti hozzá az állítmánynak mint a mellék- 
mondat főképviselőjének értelmét a főmondathoz ; vagyis a fordí
tás következő fázisa ez :

a. Tarquinius
ut

t. centum
h. in patres
á. creavit firmaret
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Ha most már a mellékmondat tárgyát is lefordítjuk, mondat 
végleges képe lesz :

a. 1 arquinius
ut

t. centum regnum
h. in patres
á. creavit firmaret

Így jelezzük azt, hogy a mellékmondatot oda lehet betenni az 
■eredetileg feladott fogalmazásnak megfelelően.

A mellérendelő összetétel kevesebb gyakorlatot kíván, s ott az 
•együvétartozás megjelölése nem is olyan fontos.

A gimnázium harmadik osztályára marad már most az eddig 
tanult anyag rendszeres átismétlése. Itt a kibővítő munkának az a 
szerep jut, hogy azokat az apróbb részleteket, amelyeket eddig 
takarékossági szempontból mellőztünk, most pótoljuk. I tt  a tanár 
belátására kell bízni, hogy az egyes jelenségek fontosságának és az 
osztály színvonalának megfelelően milyen mértékben óhajtja el
végezni ezt az utolsó kibővítést. Most már lehet például részlete
sebben foglalkozni a hangtannal, valamivel több időt tölteni a szó
képzéssel a szerint, hogy a két alsó osztályban az általunk legfonto
sabbnak tarto tt anyagot milyen mértékben sajátították el a tanulók. 
Ha annak idején nem sajnáltuk az időt és fáradságot, ha a latin 
nyelv kellőképpen támogatta a magyar nyelvtan tanítását, és az 
osztály színvonala elég jó, bizonyára nem lesz olyan sok baj a rend
szeres magyar nyelvtannal, mint abban az esetben, ha akkor nem 
fordítottunk elég időt a gyakorlásra és most újra kell a nyelvtani 
fogalmakat magyarázgatni és levezetgetni. A harmadik osztály 
munkája már nem a megértés és elsajátítás, hanem csak hézagki
töltő és rendszerező ismétlés.

Debrecen. Lengyel Lajos.

Korhadt faker eresztek.
t í . v

Arany Jánosnak, a tölgyek alatt zengő agg fülemilének, Toldi 
Szerelmét befejező sorai zsongnak egy idő óta lelkemben. Adósnak 
érzem magam ; tudom, hogy tartozom már régóta. Ki tudja, hogy 
lesZ-e még időm leróni kötelezettségemet. Ezért hajt a lélek a fize
tésre. A kegyelet adójával tartozom.

Adósa vagyok két boldogult besztercebányai kartársam nemes 
emlékének, kikről, mint az ottani evang. magyar főgimnázium 
utolsó igazgatójának nekem kellett volna megemlékeznem, de hol 
a tér hiányzott, hol az idő nem kedvezett, hol levert lelkem nem 
tu d o tt hangra kapni. .

Sírjuk ott van Besztercebányán, a templom megetti temetőben,
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hová testvéri hant röge fűz engem is. Az volt az első föld, amit éle
temben vettem és azt is elvették tőlem.

Véletlen találkozás, hogy mindkét tragikus sorsot ért kartár
sam pozsonyi születésű volt. A régi koronázó város százados polgári 
családjainak voltak sarjai. Az ősi királyi palota fenn a hegytetőn 
szégyenkezve nézi képét a szőke Dunában. Hol sasok szárnyaltak 
egykor, most csipogó verebek fürdenek a porban. Hol ölelésre nyílt 
karok vártak egykor tanáregyesületi gyűlésre édes mindnyájunkat, 
oda most útlevéllel is alig eresztnek néhányunkat.

Junker Ágoston igazi példaképe volt a germán hűségnek, munka
szeretetnek és önzetlen becsületességnek. A látszólag mindig komoly 
léleknek voltak derűs órái is. A nagy Bőhm Károlynak szűkebb 
baráti köréhez tartozott, mikor szünidőkben pihenni Beszterce
bányára tért. Mockovcsák János főesperes, dr. Bothár Samu, a 
humanista lelkű orvos, Junker Ágoston, a tudását szinte véka alá 
rejtő tanár vették ilyenkor őt körül. E vidám ejtőzés közben még 
néha dalra is gyújtott a komoly Junker Ágoston.

A szülőház iparos családja körében végezte el tanulmányait 
Pozsonyban, tanítva másokat, tanult maga is. Közel másfél év
tizedet tölt el mint nevelő az egyházszerető Schulpe-család köré
ben. Közben Göttingenben hallgat természettudományi, egyház
történeti előadásokat az 1869—70. esztendőben. Egy évtized múlva 
a budapesti egyetem szorgalmas hallgatója s 1881 október havában 
az evang. tanárvizsgáló bizottság előtt, melynek elnöke báró Rad- 
vánszky Antal egyetemes felügyelő és dr. Szeberényi Gusztáv püs
pök volt, kitüntetéssel tesz tanári vizsgát, mint besztercebányai 
helyettes tanár. Rendes tanárrá 1881 december 8-án választják meg 
650 forint fizetéssel és 100 forint lakáspénzzel. — Harminc kerek 
esztendőt tölt el a százados kis iskola szolgálatában. Az volt az ő 
igazi otthona, mert családot nem alapított. Olyan természetrajzi 
szertárakat rendezett be, gyűjtött össze, hogy mikor főgimnáziummá 
fejlődött intézete, akkor is túlnagyok voltak egy középiskolához 
méretezve. Mint tanár igazán atyja volt tanítványainak. Nem 
hiszem, hogy 30 év alatt adott 30 elégtelen jegyet. Hat évig szol
gáltam vele, mindig csodáltam fiatalos lelkesedését, az ifjúságot 
megértő lelkét. Szünidőkben nagy utazásokat te tt, melyeknek emlé
keit a tanításban értékesítette csak — különben soha se mesélt róla. 
Megtanult kiválóan angolul is. Volt idő, mikor kedve úgy elment a 
magyar közélettől, hogy pár éven át csak angol tudományos lapokat 
olvasott.

Az anyagi kérdések nem igen érdekelték. Nyugdíjbavonulása 
után több helyen találtak szertárában lezárt borítékokat, mikben 
egy-egy havi fizetése hevert az elmúlt évekből még sértetlenül. 
Szerény életmódja mellett egy kis vagyont te tt félre, pedig többeken 
ugyancsak segített. — S e  pontnál egyszerre sötéten felmered tragi
kuma. Ő, aki mindig takarékos volt, élete alkonyán leírhatatlan 
nyomorba ju to tt. Az államfordulat után nyugdíja kevés volt a
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lakásra. Értéktárgyait adogatta el szemérmesen s egyszer evett 
naponta. Egészségügyi okokra hivatkozott. Betétjei a bankokban 
le voltak tiltva s ő a 78 éves öreg ember fűtetlen szobában didergett 
otthon. Egyszer láttam  kékre dermedt, repedezett kezét. Megkér
deztem, mi baja van. Azt mondta, hogy öreg embereknél ez gyakori 
jelenség. Azután étkezésre is alig tellett már. És mindezt senki sem 
tudta. Még azok sem, akik korban és barátságban közelebb állottak 
szívéhez. Szíve arany volt, de mint a nemes érc, nem engedett ma
gába tekinteni. Azután eljött a nap, melyen belátta, hogy nincs 
tovább. Ő a vallásos ember, de sziklaszívű férfi, izzó magyarságával 
nem kért kegyelem kenyeret. Az elvesztett földi haza helyébe égi 
hazát keresett. Öngyilkossá lett 1921 nov. 3-án. Az elektromos 
művek csatornájának jégtömbjei alatt lehelte ki nemes lelkét. P ár 
nap múlva egy magyar történeti nevet viselő pánszláv vezér haja
don leánya kereste ott a halált, mivel szíve egy magyar tiszt után 
nagyon fájt. Rá egy héttel egy cseh katona hazájába visszasíró lelke 
vált meg ott porsátorától. Mintha Arany János ,,Hídavatásá“-t 
adták volna új szereposztással. Azután őrt állítottak oda. Ma m ár 
nincs ott se őr, se jel, mégis minden arra menő becsületes ember meg
hatva emlékezik meg e helyen a minden ízében értékes magyar tanár 
martírságáról.

*
Már a XVIII. századbeli polgárok lajstromában szerepelnek 

rézműves ősei Schmidt Frigyesnek, ki egy emberöltővel későbbi fia 
Pozsonynak. A 85-ös kiállítás nyarán teszi le jelesen az érettségi 
vizsgát a líceumban. Azután a klasszika-filológiának hódolva tanul 
a budapesti egyetemen. E kornak vidám árja megkapja az ő lelkét 
is. Hazulról is segítve gondtalan szép napjai vannak ifjúságának. 
Amily bohém lélek jellegezte élete e szakát, oly komolyság öleli á t 
férfikorát. Voltam tanítványa, működtem vele mint kartárs, majd 
mint igazgató. Talán az utolsó viszonylatban tanultam  meg leg
jobban tisztelni. Csodálatos pontosság, munkaszeretet, kötelesség
érzet lakozott benne. Szinte hivalkodott azzal, hogy ő Tisza munka
pártjának a híve. De e szót, ez elnevezést ő komolyan vette. Mikor 
pedig kitört a világháború fergetege, kétszeres munkát, kettős tisz
te t vállalt. Nem volt elég az idegek végső rándulásáig megfeszített 
iskolai munka, még a nagy hivatalnoki és nyugdíjas város köztiszt
viselőinek gazdasági intézményét, ellátását is vezette.

Mikor pedig a világboldogító és világbolondító forradalom szele 
belengett a Garam völgyébe is, ő volt az, aki a legjózanabb fővel 
intette fiatal pályatársait, a legnagyobb hittel hirdette, hogy el nem 
hagyva az őrhelyet, dolgozva lélekszakadásig talán megmenthetjük 
a helyzetet. A Felvidéket azonban Budapesten elvesztették.

Schmidt Frigyes ragaszkodva kis családi köréhez, Beszterce
bányához, ahol pályafutását kezdte, hová hitvesének nagy rokon
sága kötötte, megkísérlette a lehetetlen t: o tt m aradt mint német 
tanár. Titokban ugyan az ő kérésére megkíséreltem mindent, hogy
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a csonka hazában szerezzek neki állást. De a görög szakból már 
úgyis kevés kellett, meg sokan is voltunk itt  már — a legjobb baráti 
törekvésem így kudarcot vallott. — Mégis o tt kellett hagynia szere
te tt városát s ment szívesen, mert Lévára helyezték magyar isko
lához.

Ekkor csapott le sötét végzete. Gyilkos kór tám adta meg beszélő 
szervét, meg kellett válnia tanári székétől s ment vissza régi ottho
nába meghalni. Egy ismerősünk beszélte, hogy egy téli estén a lakása 
közelében levő Szent Erzsébetről nevezett római katholikus temp
lom előtt elmenve csukló sírást hallott. Benézett, hát az üres temp
lomban Schmidt Frigyes térdelt sírva és imádkozott. Megvárta. 
Nehéz volt már a szavajárása, csak ennyit mondott : „Beszélni 
akartam  az Istennel... a miénk ilyenkor zárva van“ . . .

Az 1922. év március 16-án hívta színe elé az Úr hív szolgáját, 
hogy közelből hallgassa meg beszédét.

Most már boldogok mind a ketten. Nem szenvednek, mint más, 
aki talán az ő időjükben fölkelve sírván megyen, hazát keresni túl 
a  hegyeken.

Aszód. Oravecz Ödön.

H A Z A I IR O D A L O M .
Pintér Jenő M agyar irodalom története. Tudományos rendszerezés. Hato

dik kötet : A magyar irodalom a XIX. század második harmadában. Buda
pest, 1933. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 950 lap.

Az akadémiai nagy díjjal jutalmazott nagyszerű alkotás hatodik, utolsó- 
előtti kötete jelent meg mostan. Minden év meghozza a maga kötetét, köze
lebb viszi a leghatalmasabb magyar irodalomtörténetet a befejezéshez. A mű
nek tudományos értékét már az” első kötet megjelenésekor megállapította a 
kritika ; bámulattal láttuk már akkor azt, hogy milyen teljes anyagtömeget 
hordott össze a szerző benne, mennyire nagy teljességre törekedett s milyen 
alapossággal dolgozta fel az anyagra vonatkozó egész irodalmat, s mint dol
gozta azt be nagybetűs tárgyalásába. Most is hasonló a tudományos felké
szültsége, most is megtalál benne az ember mindent, ami a szerzőkre vonat
kozik egészen az 1933. esztendőig. De mivel éppen a magyar irodalom fény
kora a mű tárgya, s a legnagyobbak jelennek meg igazi megvilágításban 
előttünk : még az eddigieknél is érdekesebb és minden művelt magyar embert 
érdeklőbb a könyv tartalma.

Az első körülbelül 100 oldalban a jeles történész szólal meg, mikor a 
történelmi mozzanatokat adja, műveltség, iskolák, nyomdászat, könyvkiadás
ról, hírlapokról és folyóiratokról tájékoztat, majd a színészet-, irodalmi tár
saságokról rajzol eleven színekkel hű képet, végül írói törekvések címen a 
világirodalom akkori helyzetéről ad képet. —- A második fejezetben közérdekű 
irodalom címen Kossuth, Deák, a szónoklat, Toldy Ferenc és az irodalom- 
történet, a kritika, a nyelvészet és történettudomány akkori képét adja. 
Ezután következnek a nagyok : Eötvös József (231—), Petőfi Sándor (273—1, 
Arany János (409—), Kemény Zsigmond (549—), Madách Imre (589—). 
Regényt sem olvashat a művelt közönség nagyobb élvezettel és kitartással, 
mint pl. itten Petőfi munkálkodásának ecsetelését. Újabb fejezetben 
A költészet címen : Bajza, Gzuczor, Garay, Tompa (talán kissé kevés helvet
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kapott!), Tóth Kálmán jönnek, azután a népköltészet fejlődése. A regény és 
dráma címen Jósika Miklós és Szigligeti Ede mellett teljes áttekintést nyerünk. 
A könyv befejező része Visszapillantás címen a magyar irodalom mellett a 
magyarországi német, továbbá tót, szerb és román irodalmat ismerteti.

Ezek a száraz adatok csak vázát nyújtják a nagy munkának, mely tár
gyilagos igazsággal, mindig kiemelve a reánk nézve olyan fontos protestáns 
szempontokat is, vezet végig a múlt századbeli 70-es évekig. Még egy harmadot 
ad s így fog elvezetni a huszadik századig. Igen helyes, hogy ott megáll s a 
mai idők irodalmi vitáit nem viszi befejezett nézeteket nyújtó tudományos 
munkájába. Mint örömmel halljuk, közel az idő, hogy a mű hetedik, befejező 
kötete is megjelenik, sakkor a magyar nép újra nagy kinccsel lesz gazdagabb : 
olyan irodalomtörténeti alkotással, melyhez foghatót mutathat fel esetleg 
más nemzet, de kimerítőbbet és nagyobbat semmiképpen sem.

Rohm Dezső,
llr . Pintér J e n ő :  V Budapesti T ankeriilot 14. számú É rtesítője. 1932—33. 

A tankerület megalapításának 157. évében.
A budapesti tankerületi főigazgatóság pedáns, lelkiismeretes munkássá

gának hirdetője e harminc oldalas értesítő. Látszólag száraz adatokkal van 
tele az egész könyvecske, de érdeklődő egyén rendkívül sokat lát és okul az 
iskolai év rövid történetéből, a budapesti tankerület középiskoláinak név
sorából, a nagy fáradsággal összeállított beszédes statisztikai kimutatásokból, 
a meleg szeretettel rendezett tanulmányi versenyek adataiból és a fontosabb 
miniszteri rendeletek ismertetéséből. Szinte magától merül fel bennünk az 
óhaj, bárcsak meg lehetne valósítani, hogy a többi főigazgatóságoknak e 
kitűnő példát követő, hasonló pontossággal szerkesztendő értesítői alapján, 
könnyű szerrel teljes tájékozódást tudnánk nyerni a magyar középiskolai 
oktatás legfontosabb adatairól.

A statisztikai kimutatások mindenkit érdeklő lényeges adatai a követ
kezők :

A budapesti főigazgatóság hatáskörébe tartozik 22 fiú- és 18 leányközép
iskola, 49 igazgatóval és 854 tanárral. A nyilvános tanulók száma ez intéze
tekben 13,626 fiú és 6514 leány.

A tanulók vallásának arányszáma a fiúknál : 61% róni. kath., 1% gör. 
kath., 9% ref., 4% ev., 24% izr., 1% egyéb ; a leányoknál: 53% róm. kath., 
0’5% gör. kath., 7% ref., 4% ev., 35% izr., 0'5% egyéb.

A fiúk közül jelesrendű 9%, jórendű 25%, elégséges rendű 50%, egy tárgy
ból elégtelen 11%, több tárgyból elégtelen 5%. A leányok közül jeles rendű 
22% (!), jó rendű 42%, elégséges rendű 33%, egy tárgyból elégtelen 2%, 
több tárgyból elégtelen 1%.

A tankerület hatáskörén kívül eső hal középiskolának (állami tanár
képzőintézeti gyakorló középiskola, református gimnázium, református llaár 
Madas leánylíceum, evangélikus gimnázium, evangélikus leánygimnázium, 
rabbiképzőintézeti gimnázium) volt 5 igazgatója, 114 tanára és 2383 
tanulója.

E tanulók vallási arányszáma: 14% róm. kath., 38% ref., 31%ev., 
16% izr., 1% egyéb. Előmenetelük : jeles rendű 17%, jó rendű 32%, elégséges 
rendű 4%, egy tárgyból elégtelen 7%, több tárgyból elégtelen 4%.

A'. .S’.
H orváth K ároly : Z enetörténet (magyar református középiskolák VII. és 

V ili. osztálya számára). Debrecen, 1933. A szerző kiadása.
A középiskola alsó osztályaiban a módszeres énektanítás által megala

pozott zenei műveltség a felső osztályokban kevés formatani, de főleg gondos 
kiválogatással összeállított zenetörténeti anyag tanítása által fejleszthető és 
rendszerezhető. Egy magasabb nézőpontból megszerkesztett s a bőséges 
anyagot minden vonatkozásban tárgyaló, zenei szakképzés céljából megírt 
zenetörténet azonban nem adható a középiskolai tanulóifjúság kezébe. Annak
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tehát, aki a fenti célzattal ír zenetörténeti tankönyvet, nem elég az alapos 
tárgyismeret, hanem egyrészt tudnia kell, hogy abból mennyit lehet feldolgozni 
a középiskolai tanterv által megadott idő és lehetőségek mellett, másrészt 
pedig, hogy mi lehet az az összesűrített anyag, amely a zenetörténet gerincét 
adja s amelynek feldolgozása nem lesz üres szótanulás, hanem a közvetlen 
szemlélet (bemutatás) lehetősége által élményszerűen válik a tanulók tulaj
donává. Éppen ezért örömmel üdvözlünk egy olyan vállalkozást, amikor 
maga a szaktanár, a muzsikus végzi ezt az összeállítást.

Horváth Károly évtizedes gyakorlatból leszűrt tapasztalat alapján, a 
szaktanár biztos kezével rendezi az anyagot. Ügy az általános, mint a magyar 
zenetörténeti részben, az egyes korszakokat vagy irányzatokat az akkori 
zenei gondolkodás egy-egy jellegzetességének kidomborításával s a stiláris 
sajátságok rövid, de mindig a lényeget adó vázolásával plasztikusan állítja 
elénk. A mesterek tárgyalásánál nem a sablonos históriai adathalmazzal talál
kozunk. Főként itt ütközik ki Horváth Károlyból a muzsikus-író, aki nem 
annyira a tudományos elmélyedés és a történeti stúdiumok segítségével, 
hanem zenész-leikébe felszívódott muzsikán keresztül rajzolja meg a gé
niuszok portréját.

A mesterek műveinek felsorakoztatásánál gyakorlatra valló ügyesség
gel főleg azokat hozza előtérbe, melyek egyrészt egyéni jellegzetességgel 
bírnak, másrészt rádió, grammofon, ifj. hangversenyek stb. útján könnyen 
elérhetők. A könyv legfőbb erőssége éppen ez a gyakorlati elgondolás, amely 
azt célozza, hogy a tanulók elsősorban műveiken keresztül ismerjék meg a 
zenei nagyságokat. Ha még hozzáteszem, hogy 11. K. könyve nagyobb zene
művek ismertetését, programmját, szövegkönyvi kivonatát is adja, meg
győződéssel mondhatom, hogy e munka nagy mértékben fogja előbbre vinni 
a középiskolai ifjúság s ezen keresztül az intelligens magyar társadalom zenei 
művelődésének ügyét.

Debrecen. B. Szűcs Ferenc.

Ilr. \a jjy  Sándor: A debreceni református K ollég iu m . Két kötetben- 
1. kötet. 424 i. 31 képpel és 5 grafikonnal. Szerző kiadása. Hajdúhadház, 1933. 
Az I. köt. ára : 15 P.

Dr. Baltazár Dezső ezévi püspöki jelentésében nagy elismeréssel nyilat
kozott Nagy Sándor hatalmas anyagot felölelő művéről s méltán. Már maga 
az a tény, hogy neveléstörténeti irodalmunkat ilyen nagyarányú monográfiá
val gyarapította, tiszteletet érdemlő vállalkozás. De még többet jelent az a 
szeretet, amivel szerző tárgyába elmélyed, utána megy a legapróbb részle
nek is, így igyekezvén a református anyaiskolák közt a legnagyobbnak életét 
teljesen szemlélhetővé tenni. Foglalkozik mindenekelőtt eredetének kérdésé
vel, majd külső és belső szervezetét ismerteti teljes alapossággal, feldolgozza 
nemcsak az iskola törvényeit, hanem az iskola, a város és az egyházkerület 
idevonatkozó jegyzőkönyveit is. Szerző itt mozog legotthonosabban : látszik, 
hogy a diákélet minden megnyilvánulását megfelelően tudja érté
kelni, aminthogy az ifjúsági egyesületekről szóló fejezete is ezt bizonyítja. Itt 
azonban sajnálhatjuk kezének kötöttségét : önállóan gyűjtött adatait (amik 
pedig a legértékesebbek), amint ezt mutatják az óraterv ellen indított harcot 
(168. 1.), a specifikációk keletkezését (198. 1.), az osztályozás bevezetését 
illető megjegyzései (200. !.), részben kénytelen szűkre szorítani, s nagyobbára 
már feldolgozott, legjellegzetesebb vonások, kiemelését adja. (Pl. Fináczytól, 
Takács Sándortól, Balogh I'erenctől idézi a városi jegyzőkönyvet, s vesz át 
Bessenyei-idézeteket. 69, 73., 157. stb. 1.) Végleg lezárja a Csokonai-per 
aktáit egy nagyon komoly értékű fejezetben (88 112. 1.). A tanítás szervei c.
fejezet a Kollégium tanárainak névsorát is adja. E névsor pótlását és kibő
vítését S. Szabó József, a Kollégium volt igazgatója, a nagyérdemű egyház
történetíró végezte el. Nagy Sándor tudós szerénységére, ügyszeretetére jel
lemző módon az 1549- 1700 közti időre nézve kitűnő értékű feldolgozást
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függelékben hozza. Ez a melléklet az eddig felkutatott adatok teljesen meg
bízható, kútfőként használható gyűjteménye. A tantervi fejlődés és a tanítás 
módszere c. fejezetekben szerző nehéz feladattal küzd. Kifejezetten módszer
tani ismertetést nem is ad. Talán azért, mert szerinte a módszer csak a mai 
mérték alkalmazhatóságánál kezdődik (179. 1. ; amely véleményt nem tudok 
indokoltnak elfogadni), de talán azért is, mert ez a kérdés szemmel láthatóan 
nem érdekli közelebbről. Célja : képet nyújtani, nem bírálni. Ahol értékítéle
teket mond (pl. 162. 1. a jezsuita iskolákkal összehasonlítás), vagy általános 
törvényeket kíván levonni (pl. 114. 1. a tanítómesterek helyzetére vonat
kozóan) általánosságban mozog és kutatásainak eredményeit nem alkal
mazza elvi kérdések tisztázására. Ezért a műnek legfőbb jelességét a Kol
légium szervezetének, egész lelkivilágának alapos ismeretében és ismertetésé
ben látjuk, s különös érdeklődéssel várjuk a II. kötetet, ahol szerző éppen az 
elkallódásra ítélt, feledésbe merülő adalékok feljegyzésével megbecsülhetetlen 
szolgálatot tehet a magyar tanügy történetének. Már itt az I. kötetben is van 
egy ilyen adata : az a Kölcsey-distichon, amit Márk Endre emlékezetére 
támaszkodva idéz. Azok a fejezetek, melyeknek tárgya leikéhez különösen 
közel áll (a lelkészjelöltek, az énektanítás, a Kollégium épületének története) 
külön is kiemelendő értékei a kötetnek. Hangyaszorgalmú munka eredménye 
a tankönyvek, az alapítványok s a kollégiumi partikulák jegyzéke. Nagy 
érdeme szerzőnek a világos, könnyű és fordulatos előadás ; határozottan 
vonzó olvasmány, amit ír s így különösen alkalmas népszerű előadások, elemi 
és középiskolai tanítás vezérfonalául is. E célra kiválóan megfelelnek grafi
konjai, amik a jövő évi tanügyi kiállításra készítendőkhöz igen jó útmutatók. 
Szeretnők, ha a diákviseleteket ábrázoló és az arcképeket közlő táblákon a 
festők neve is (lehetőség szerint) fel volna tüntetve. Talán a II. kötetben e kis 
hiány pótlására még volna mód. A nyomda hibája lehet a lapidézéseknek 
itt-ott előforduló zavaró formája : a megjelenési év és a lapszám közé felesle
gesen alkalmazott elválasztójel (pl a 114. lapon : Tört. Tár. 1890. — 167. 1.). 
Ilyen a szövegben is előfordul (a tankönyvek felsorolásánál általában pl. 
223. 1. 24. sz.). Mindezek azonban apró megjegyzések. Egészében a tekin
télyes, hatalmas kötet hézagpótló, református egyházak és iskolák számára 
egyenesen nélkülözhetetlen mű. Azok közül a könyvek közül való (kevés van 
ilyen !), amik tudományos adatközlésük mellett, életet tartalmaznak, élve
zettel és nagy haszonnal tanulmányozhatók. Rendkívül nagy veszteség lenne, 
ha anyagiak hiányában a II. kötet megjelenése késedelmet szenvedne. S. B.

Dr. Böhm  D ezső : A  budapesti evan géliku s középfokú leányiskola ö tv en 
éves története. Budapest, 1933. 40. 1. Ära 1 pengő.

Egy szép múltú és a jövőre nézve nagy reménységeket hordozó intézet 
gyermekcipőből felnövekedését látjuk e néhány tömören, nagy gonddal 
megírt lapon. A fejlődés kronologikus ismertetésein kívül minden intézkedés 
alapos indokolása is megtalálható (pl. a leánykollégiumi típus mélyreható 
elemzése, 9. 1.), azonkívül az.állammal való összeköttetés kérdésé. Ügy látszik, 
ez a hatalmas kultúrájú intézet is mostoha gyermek az államsegélyezés terén. 
Pedig ez különösen feltűnő Pesten, ahol új iskolák és új tanerők beállítása 
felekezeti iskolába államsegéllyel egyáltalában nem ritka jelenség még ma 
sem. Az intézet tanári testületének történeti ismertetésében érdekes adat, 
hogy 1908—1931 között nőtanárokra nézve férjhezmenési tilalom volt élet
ben! Feltűnő, hogy rendes vallástanára csak 1933 óta van az intézetnek ! 
Nagy érték a tanári kar munkájának egyöntetűsége (annak előmozdítói a 
dr. Bőhm Dezső által 1928—29-től bevezetett ú. n. nyilvános tanítási órák), 
ami kifejezésre jut egy könyvalakban is kiadott dolgozatsorozatban. (A kö- 
zépisk. tárgyak egymásra vonatkoztatása a gyakorlatban, 1930.) A nyom
tatott értesítőben mindig jelennek meg programmértekezések, amik kedvező 
fényt vetnek a tanári kar komoly, elmélyedő munkásságára. Az ú. n. osztály- 
főnöki óra, bibliaórák, szülői értekezletek mélyítik el a tanár és a növendékek, 
ill. szülők közti viszonyt. Modern nyelvtanítás, gyorsírás, továbbképző tan
folyamok tették még értékesebbé az intézet munkásságát. Különös gondot
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fordítanak a szemléltetésre is : így a polg. iskolának már 1903 óta van vetítő
gépe, ami ma már epidiaszkópnak adott helyet, sőt mozgóképvetítő Bolex- 
filmgép is áll rendelkezésre. Grammofonlemezekben bámulatos gazdag gyűj
teménye van az intézetnek, ami főleg dr. Bőhm Dezső igazgató érdeme. Az 
ifjúsági egyesületek közül érdekes a SZEMBE (szép magyarsággal beszélők 
egyesülete), ami még 1923-ban alakult 1 Részletes statisztikai táblázatok 
egészítik ki a füzetet, amit azért üdvözlünk örömmel, mert újabb adalék a 
magyar protestáns iskolák letagadhatatlan értékű kultúrmunkájának bemu
tatásához. S. B ,

Török Im re reí. esp eres: 365 rövid im a , szen tige és ének  az 1934. év  inin- 
den ik  napjára. Kisújszállás, 1933. 192 1. Ára : 1' pengő.

Az iskolai belmisszió egyik legnagyobb kérdése : micsoda vezérfonalat 
adjunk növendékeink kezébe? Török Imre elevenen megírt kis könyve mély 
gondolatokat forgat, lelki megindulást segít elő és így a keresztyénségre 
nevelésben az iskolának is jelentékeny hasznot hozhat. Rövid imái vonzóak, 
s éppen rövidségüknél fogva még a gyermek figyelmét is könnyen lekötik, 
válhatnak állandó vezetőjévé. S. B.

Szondy György : T estvérke n aplója . Helbing Ferenc rajzaival. Budapest, 
1933. 163 1. Ára 3.80 pengő.

Az Egyetemi Nyomda ismerten ízléses kiállításában új ifjúsági könyv- 
sorozat indult meg ,,könyvbarátok kis könyvei“ címen. Kívánatosnak láttuk 
volna, hogy középiskolai lap létünkre hivatalosan is hamarabb szereztünk 
volna róla tudomást, mert hiszen Szondy György könyve már ötödik a soro
zatban. De módfelett örülünk annak, hogy éppen ezzel kezdhetjük meg egy 
hézagpótló sorozat ismertetését. Hiszen ifjúsági irodalmunk állandó kérdő
jelekből áll, úgyszólván alig akad az újabb termés között érdekessége mellett 
is tiszta, nemes alapvonalú könyvünk. Szondy nemcsak ismeri ifjúsági író : 
több annál, jó ifjúsági író. Ez a kis regénye a magyar diákság egy legendássá 
válható korszakáról, a holland utazások idejéről szól. Hálát ébreszt a nemes 
idegen nép iránt, minden nagyképűség nélkül egypár utalással megismerteti 
annak életirányát, jellemét, országát, sőt gyarmatbirodalmát is. Egy Hollan
diába került kis magyar leányért eljön az ott megismert holland fiú ; kedvéért 
nagy kiviteli telepet létesít Budapesten, megtanul magyarul s ezzel hitet 
ébreszt bennünk a magyar faj vonzó erejében. Egy más magyar jellemvonás 
is mesteri rajzban jelenik meg előttünk : egy harctéren, hadifogságban sokat 
szenvedett, de szívósan, nagy idealizmussal tudományos eredményeket elérő 
„mosolygó legény“-t látunk, aki mélázó fájdalommal mond le késői szerel
méről, inert becsületes leikével nem fér össze az erőszakos szerelmi hadjárat. 
És ez a Kerekes András, a városi tudós, szereti a föld népét, megérti szociális 
nyomorát. Bellával együtt újjáélesztői lesznek a népnek, mert megmutatják 
neki az ,,úr“-ban a testvért. Mindezeket Szondy egy színes, kedves mese 
keretében, könnyed, tisztán zengő magyar nyelvben mondja el. Természet
rajzi, földrajzi és szociális ismereteken kívül nemes eszményeket ad az ifjú
ságnak, s így könyve igazi karácsonyi ajándék. Nemcsak az ifjúságnak, hanem 
a magyar irodalomnak is. S. B\

Tam ás István : \  szegedi pedellus. Budapest, 302 1. Ára 3.80 P. (Könyv
barátok kis könyvei. 6.)

Az Egyetemi Nyomda sokat ígérő új sorozatában megjelent könyv 
kifejezetten fiúdiákok számára alkalmas olvasmány. Megvan benne minden 
elem, ami a tapasztalat szerint a serdülő fiú képzeletét foglalkoztatja : humo
ros jelenetek bőven, jellegzetes személyek az iskola életéből (a szigorú Wilcsek 
tanár úr, maga a címszereplő, Ádám „pödöllus“, állatidomító stb.) kalandos 
események, cirkuszi látványosságok, bonyolódott, érdekfeszítő m ese.. . És ami 
ebben a kitűnő humorral, élénk fantáziával megírt könyvben különösen vonzó: 
minden nagyképűség nélküli, szinte szent idealizmus vonul rajta végig. 
A pedellus valóságos apja négy gyereknek, a részeges idomító fia nem meg
vető bírálója, hanem jóra vezérlője apjának, Kingusz, a keresztet lopó szolga
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megtér bűnéből, s maguk a lelkes diákok egészen természetesnek találják, 
hogy életüket teszik kockára jószívű barátjukért. Ebbe a lelkes hangulatba 
Pierre, a francia fiú is beleilleszkedik. Sok gondolatot ébresztő, kedves könyv; 
őszinte örömmel üdvözöljük és ajánljuk minden diáknak s minden szülőnek, 
akik jó és amellett érdekes könyvet akarnak adni gyermekük kezébe. S. B.

A  T iszán tú li R eform átus E gyh ázk erü letnek  1933. november hó 21— 2 2 .-én  
tartott közgyűlése a jegyzőkönyv 324. pontja alatt a következő határoza
tot hozta : ,,Közgyűlésünk a középiskolai felügyelői tisztséget egyelőre vég
legesen betölteni kizárólagos jog- és munkakörrel senkivel sem kiváltja. 
Hanem elhatározza, hogy :

a) Püspök Ür középiskolai felügyeleti jogából kifolyóan református 
fiú- és leányköz épiskoláinkat részint személyesen látogassa meg, részint 
vitéz dr. Bessenyei Lajos debreceni református kollégiumi gimnáziumi igaz
gató úrral látogattassa meg saját bölcs belátása Szerint megállapítandó 
időben és módon.

b) A szorosan vett évenkénti iskolai látogatáson kívül a középiskolai 
felügyelő minden eddigi egyéb teendőjének ellátására megbízást ad vitéz 
dr. Bessenyei Lajos igazgatónak.“

Az Orsz. Református Tanáregyesület kiváló elnökének kitüntető meg
bízatásához szívből gratulálunk és felügyelői munkásságára a jó Isten bő
séges áldását kérjük.

A P rotestáns T anügyi S zem le szerkesztőb izottsága november 15-én tar
totta Szolnokon szokásos őszi ülését dr. Domanovszky Sándor egyetemi 
tanár, az Evangélikus Tanáregyesület elnökének elnöklete alatt. Ez alka
lommal jelentette be vitéz dr. Bessenyei Lajos, a Református Tanáregyesület 
elnöke, hogy Soós Béla helyére egyesülete dr. Kun Sándor debreceni gimn. 
tanárt választotta meg szerkesztőnek. A bizottság örömmel vette tudomásul 
a jeles képzettségű, agilis fiatal kartárs bekapcsolódását, s őt bízta meg a 
felelős szerkesztéssel és kiadással, míg főszerkesztővé a ,,rangidősb“ dr. Böhm 
Dezsőt választotta meg. A lap továbbra is Debrecenben jelenik meg. Ez a 
száraz történeti tény. Szeretettel köszöntjük e hír alapján az új szerkesztőt, 
kiben, mint fiatal, de gondolatokban gazdag emberben, méltó örökösét 
várjuk és tudjuk a nagy elődöknek, Borsos Károlynak, Szelényi Ödönnek és 
az agilis Soós Bélának. Reméljük, hogyha az egész protestáns tanárság mel
lénk áll, a lap szellemi színvonala nemcsak megmarad, hanem emelkedni is 
fog. Mert a megállás tulajdonképpen hanyatlás —- mint Goethe mondta. 
Nekünk pedig előre, felfelé kell törekednünk. Ilyen reményekkel fogunk 
együttes munkához. ' B. D.

Orvos volt, nem hivatás szerint tanár, de mint az egészségtan és tör
vényszéki orvostan rk. tanára, hozzátartozott a pataki főiskola tanári kará
hoz, így méltó róla megemlékezni e folyóiratban is. Azoknak az élő köveknek 
volt egyike, akikből épült fel századokon át a protestáns iskola, s akiknek a 
példája bizonyítja ama régi mondás igazságát : „nem falak és kövek, hanem 
férfiak védik a várost“. Hosszú évtizedek diáktörténetének egyik szereplője 
volt, mert alig volt diák és tanár, akit pályája alatt a sors valamilyen kap
csolatba ne hozott volna vele. És e kapcsolat, még a bánat ködl'ellegén át is, 
a hálás emlékezet napsugarait vetíti rá alakjára, mely most örökre eltűnt 
szemeink elől. Az önfeláldozó kötelességteljesítés példája volt, akinek pályája 
egy része a főiskola egészségügyi fejlődése történetének. Illesszük bele pályáját 
ebbe most, amikor ő is a minden halandók útjára költözött.

|  1)1!. K I \  ZOLTÁN |

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK.
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A pataki főiskola mindig nagy gondot fordított a tanulók egészségügyére. 
Többször voltak orvosi képesítésű tanárai s 1791 óta rendes orvosa volt 
(Tótlipápai Mihály, Soltész János, Péterfi Pál, Lengyel Endre, Kaisz Gedeon, 
Kálniczky József). 1873-tól 1932-ig dr. Kun Zoltán volt a főiskola orvosa, 
aki a Betegsegélyző-egylettel karöltve, modern alapon rendezte a főiskola 
egészségügyi szolgálatát. Az 1863-ban egy szobában hat ággyal megnyílt 
kórházat ó virágoztatta fel..Az 1877 78. iskolai évben mostani helyére köl-
lözött, 1886 87-ben a ragályos betegeknek külön szobát építtetett, 1887— 
88-ban két kisebb szobát toldott hozzá, 1893—94-ben halottas-kamrát épített : 
1929-ben új teremmel bővült a kórház, mely legelső volt hazánkban.

Az öregség napjaiban is lázas tevékenységet kifejtő orvost a társadalmi 
megbecsülés egyre megtisztelőbb formában kereste fel. Vasúti orvos, járási 
•orvos, a Ferenc József-rend lovagja, a Sárospataki Hitelbank elnöke, egész
ségügyi főtanácsos lett. Orvosi és közéleti tevékenysége mellett jutott ideje 
a tudományos munkára is. Folyton műveié magát, érdeklődött a legújabb 
orvosi kutatások iránt is s nagy költséggel meghozatta magának a legújabb 
műszereket. Sokat dolgozott a tudomány népszerűsítésén.

Temetésén dr. Mátyás Ernő, a főiskola közigazgatója és dr. Szabó Zoltán, 
í\ főiskola h. lelkésze végezték koporsója mellett az isteni szolgálatot; a sírnál 
Novák Sándor igazgató búcsúztatta a tanári kar, dr. Révész Menyhért az 
orvosok nevében.

Hat évtized diákjainak soha el nem múló hálája övezte a komor, 
hideg téli napon hazatért orvos eltűnt alakját. G. J.

A z országos reform átus k iá llítás hírei. A református tanügyi kiállításra 
vonatkozólag eddig kevés helyről érkezett válasz a novemberi számunkban 
felvetett kérdésekre. Az egyik polgári iskolai tanártársunk már vállalkozott 
arra, hogy tanítványaival a polgári iskoláknak területi megoszlásáról térképet 
készít, amelyen gombok megnyomása után színes lámpácskák kigyulladása 
által azonnal szembetűnnek, hogy hol vannak református s más jellegű polgári 
iskolák. l)r. Nagy Sándor debreceni ref. gimn. tanár, akinek nagy és szép 
munkája : ,,A debreceni református Kollégiumról“ most jelent meg, már 
eddig is érdekes grafikonokat, térképeket s régi képekből összeállított történeti 
falitáblákat készített a debreceni Kollégium történetéből.

Kérjük minden iskola munkájának megindítását.
Most még nem sokat kérünk az egyes iskolák tanári karaitól s igazgatói

tól, csak annyit, hogy szíveskedjenek rövid vázlatot küldeni, hogy mit tudnak 
a tanügyi kiállításra elküldeni s mit ígérnek tanártársaink addigra elkészíteni. 
Ez csak tájékoztatás céljából szükséges, hogy a kiállítás méretei előttünk 
kialakuljanak.

A kiállítás anyagának összeállítására ott lesz a nyári szünet. Ismét meg- 
•említem, hogy az anyag egy része református múzeum céljaira visszamarad, 
tehát majd külön meg kell jelölni a kiállításra küldött anyagot amely a 
kiállítás után visszaküldetik az iskolának — és a múzeum céljára felajánlott 
tárgyakat.

Gondolatokat ezen rovatban a Szemle további számaiban szívesen 
elhelyez a szerkesztő. Jakucs István.

Itahakiállítás és ifjúsági k önyvtárlat a debreceni ref. leánygim názium ban .
Ez a kiállítás többféle célt szolgál. Egyrészt a babák kiállításával rá akarja 
terelni a gyermekek és a szülők figyelmét ennek az ősi örök játékszernek ma 
talán kissé megkopott varázsára, különösebben arra is, hogy a játék mellett 
mennyi más elem is vegyülhet belé : néprajzi, népművészeti, iparművészeti 
elemek, mindmegannyi megbecsülhetetlen nevelői szempontból. A kis babaj 
kiállítás hatvan és egynéhány babája révén mennyivel elevenebb fogalma 
lesz a gyermeknek a magyar népviseletekről, a külföld emberéről, mintha 
pusztán a szót hallja a földrajz órákon. A mai iskola elve az öntevékenység, 
a munkáltatás : ennek szolgálatába lehet állítani a gyermek babajátékát is
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A babák készítésében kétségtelenül legnagyobb érdem az édesanyáké, 
akik közül nem egy valóban művészi teljesítményt végzett : Révész Zsóii 
szolokmai székely leánya, Milotay Emma kapuvári menyecskéje, Békés Ágnes 
színpompás holland babái, Balogh Anikó nagy matyómenyecskéje, Kovács 
Margit tanárnő kalotaszegi menyasszonya, Bartha Magdi és Sári székely 
asszonya és ennivaló legénykéje, Kovács Mária tanárnő bajor figurái maga: 
művészi fokon állanak. Teljesen a kisleányok kezemunkája azonban a sok 
papírház, amelyek szintén a földrajzi stúdium elmélyítését célozzák.

Másik nem kevésbbé fontos célja a kiállításnak az ifjúsági könyvek meg- 
válogatására, illetve a meg nem válogatásban rejlő veszélyekre felhívni a 
szülők figyelmét. Hiába a legértékesebb előadás is az ifjúság olvasmányairól, 
ha a szülőknek nem áll módjában a legjobb munkák között válogatni. A ki
állításon csak olyan munka van közszemlére téve, amely a legkiválóbb tulaj
donságokkal bír s nemcsak veszélytelen, de egyenesen kívánatos, hogy az 
ifjúság kezébe kerüljön. A kiállítás rendezője, dr. Szondy György tanár* 
évek óta foglalkozik az ifjúsági irodalommal, s mint a református Egyetemes 
Konvent ifjúsági könyvtárügyi előadója, hivatalosan is kötelezett arra, hogy 
útmutatással szolgáljon a szülőknek ebben a rendkívül fontos kérdésben. 
A kiállított könyvekre megrendeléseket is elfogad a rendezőség bármelyik 
debreceni könyvkereskdő számára.

A kiállítás élénkítésére szépségversenyt rendeznek : minden látogató 
szavaz a legszebb babára, s a három legtöbb szavazatot kapott baba tulaj
donosa elismerő oklevelet és jutalomkönyvet ka]) emlékül.

A budapesti evangélikus leányk özép isko la  (polgári, Veres Pálné-intézet, 
kollégium), a jelenlegi leánygimnázium december '21-én ülte fennállásának 50. 
évfordulóját. Erről lapzárta miatt részletes beszámolót csak februári szá
munkban hozhatunk. Közöljük azonban, hogy az évforduló alkalmából az 
intézet jelenlegi igazgatója, dr. Bőhm Dezső, lapunk főszerkesztője megírta 
az iskola érdekes történetét, és a füzetet az építési alap javára adta ki. Min
denkinek melegen ajánljuk e művecskét, mely mutatja, milyen nehézségekkel 
kell egy evangélikus, illetve protestáns iskolának megküzdenie, bármilyen 
életképes és létjogosult is. — A jubileumi ünnepséggel kapcsolatban a polgári 
iskola két hősi halált halt tanárának, Votisky Zoltánnak és Windt Józsefnek 
emlékét is emléktáblával örökítették meg a Deák-téri épület lépcsőházában ; 
az emléktáblát Körmendi Frimm Jenő szobrászművész készítette. Ez ünnep
séggel kapcsolatban indította meg a fenntartó Deák-téri evangélikus magyar 
és német egyház az intézet új épületben való elhelyezése érdekében a gyűj
tést. Adja Isten, hogy a nehéz időkben megmutassa a hívek áldozatkészsége, 
hogy még nem veszett ki belőlük az ősök nemes szelleme, mely még nehe
zebbekkel is megküzdött, mert volt bennük lutheri lélek.

A z Év. T an ítóegyesü let a tisztségéről lemondott elnökséget kitüntette 
azzal, hogy Krug Lajost díszelnökké, Perényi Rezsőt és Uhrin Károlyt tb. el
nökké választotta. Az egyesület elnöke az eddigi agilis titkár, Somogyi Béla 
körmendi igazgató, alelnöke Grieszhaber E. Henrik majori és Stark Béla budai 
igazgató, titkár vitéz Szügyi Károly rákoskeresztúri igazgató lett. — Az új, 
lelkes vezetőség működését érdeklődéssel várja az ev. tanítóság s szeretettel 
köszönti őket az ev. tanárság.

Hírek P atakról. A tiszáninneni református egyházkerület december 5-én 
tartott közgyűlése elbúcsúzott Elekes Imre g. igazgatótól s három új rendes 
ginm. tanárt" választott : Bálint József, Erdélyi László s Orbán István szemé
lyében. Elekes Imre még egy évig az angol internátus igazgatója marad. 
Ä három rendes tanár közül Bálint József már régebben is működött a tanári 
pályán, de a világháború és a hadifogság kicsapta belőle ; most élete újra 
a régi vágányra terelődött. Erdélyi Lászlónak sokképpen meghasználható s 
Orbán Istvánnak buzgó munkáját jutalmazta az egyházkerületi közgyűlés 
a rendes tanárrá választással. A módszeres értekezleten Molnár Benjámin 
számolt be a világ-jamboreéről, a szülői értekezleten dr. Jakab Károly érte
kezett arról, hogy egy vagy több modern nyelvet tanítsunk-e a közép
iskolában. -ír. J .
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Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1933 október
18-tól december 18-ig a következő összegek érkeztek :

Dr. Domanovszky Sándor elnök adománya : 10 60 P. Tagdíj 
1930-ra : Kissné dr. Kovács Margit T P. 1931-re: Dr. Horváth 
Károly 4-— P. 1932-re: Dr. Horváth Károly, Ruttkay Miklián 
Gyula egyenként P— P. 1931-re és 1932-re: Arató István, Bakos 
Julia, dr. Gosztonyi Margit, Harsányi Gyula, Kiss István, Kolofont 
Etelka, Marton Géza, Puschnikné Feigl Amália, Ruttkayné Szabó E., 
dr. Schmiedt Gizella, dr. Suhajda Lajos, Teke Sándor, dr. Visnya 
Aladár egyenként 8'— P. 1933-ra : dr. Gyapay Józsefné, dr. Hor
váth Károly, Králik Jenő, dr. Losonczi Zoltán, dr. Szigethy Lajos 
egyenként 4-— P. 1934-re : Bánki Lászlóné, dr. Bőhm Dezső, Bünker 
Jozefin, Fialka Margit, Filarszky Erzsébet, Jeszenszky Ilona, Glock 
Klára, Harmath Ilona, Jablonovszky Piroska, Kell Klára, Kozma 
Gabriella, dr. Láng Margit, Lovas Sarolta, Nőtel Elza, dr. Papp 
Gyuláné, Ruzicska László, dr. Steinert Katalin, Szluika Ella, Télessv 
Dalma, Vidovszky Kálmánná, dr. Zelenka Margit egyenként 4.— P.

Tanulók utáni járulékok az 1933- 34. tanévre : Soproni tanító
képző 56.—, soproni líceum 10760 P.

Dr. Losonczi Zoltán, 
pénztáros.

A/. Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1933 nov. 
5-től dec. 15-ig a következő befizetések történtek :

I. Tagsági díjba : Budai Gergely (Bp.) 5.—, Kecskemét tanítónő
képző 40.—, Debr. leánygimnázium 90.—, Pelle Erzsébet 5.—, 
Kanabé Dezső (Debr. polg.) 5.—, Fröhlich Pál (Szeged) 9.—, Vadon 
Miklós (Szentendre) 5.—, Budapest gimnázium 100.— P.

II. T. Gy. N. A.-ra : Debr. leánygimnázium 1200.80, Kiskun
halas 42.10, Szentendre polg. 180.—, Nagykőrös tanítóképző 429.68, 
Gvönk 268.80, Miskolci reálgimnázium 672.—, Makó polg. 300.02 P.

III. Prot. Tanügyi Szemlére : Debr. leánygimnázium 218.98 P.
IV. Dóczi Imre-alapra : Magyar Tudományos Akadémiától folyó

iratokért 10.— P.
A T. Gy. N. A. díjakat a konvent 33 1921. sz. végzése szerint

dec. 31-ig kell befizetni, úgyszintén az alapszabályok 19. §-a szerint 
a tagsági díjakat is. Kérem tehát az intézeteket és igazgatóságokat, 
szíveskedjenek a hátralékos díjak beküldését sürgősen eszközölni, 
mert különben az alapszabály 22 §-a értelmében nevelési segélyre 
nem számíthatnak.

Az új alapszabály 22. §-a ugyanis ezt mondja :
22. §. Az egyes tanárkarokból csak akkor pályázhatnak a tagok 

egyesületi jótéteményre, ha onnan az előző évről minden köteles 
intézeti tartozás az egyesület pénztárába befizettetett. Amelyik tag 
tagsági díját dec. 31-ig nem fizeti be (19. §), egyesületi jótéteményre 
nem pályázhatik.

Debrecen, 1933 dec. 16. Jakucs István.



■It) P R O T E S T Á S S T A S  I C Y  1 S ZEMŰ- :

Pályázat.

Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága 
pályázatot hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési 
Alapjából a folyó 1933—34. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. 
Folyamodhatnak mindazon református középfokú tanintézetekben 
(fiú- és leánypolgári, tanító- és tanítónők épzőintézet, fiú - és leány-, 
humán- és reálgimnázium) alkalmazott tanárok bármely közép- és 
felsőfokú iskolában tanuló, legalább jó osztályzatú gyermekei, amely 
tanintézetek a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjára a Refor
mátus Egyetemes Konvent által minden egyes tanuló után meg
állapított díjat az egyesület pénztárába 1934 jan. 1-ig pontosan be
fizették. A befizetés elmulasztása az illető tanintézeti tanárok gyer
mekeinek a segélyből leendő kizárását vonja maga után.

A folyamodványok a Tanáregyesület Elnökségéhez (Debrecen, 
református gimnázium) küldendők. A folyamodványokra szolgáló 
nyomtatványok postabélyeg beküldése mellett a pénztárnoknál, 
Jakucs István református gimnáziumi tanárnál kaphatók.

Pályázati határidő 1934. évi február hó 10.
A tanulmányi ösztöndíjra felvett tanárgyermekek természete

sen nevelési segélyben nem részesülhetnek. Azonban ők is tartoznak
I. félévi tanulmányi előmenetelüket hitelesen (az igazgatóság által 
hitelesített félévi értesítővel, vagy leckekönyvmásolattal) igazolni, 
mert addig az ösztöndíj II. félévi részletét nem kapják meg. Egyetemi 
hallgatók azt is igazoltassák, hogy a II. félévre beiratkoztak.

Debrecen, 1933 december hó 15.

Az Országos Református Tanáregyesület Elnöksége.

NB. ! Ez a pályázati hirdetés sehol másutt nem jelenik meg, tehát a 
kartársak legyenek szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét erre fel
hívni. Azon intézetek tanárainak gyermekei, ahonnan a díjakat nem küldték 
be, — az új alapszabályunk 22. §-a értelmében — jótéteményre nem számít
hatnak.

A Szerkesztőség felkéri a Protestáns Tanügyi Szemle igen tisz
telt munkatársait, hogy a szedés könnyebbsége végett lehetőleg 
írógéppel írott cikkeket küldjenek be, amelyeken a szerzők előzőleg 
gondosan keresztülvitték az akadémiai (ú. n. „hosszú“) helyesírás 
érvényesítését. Nehezen olvasható kéziratokat nem fogadunk el. 
Egy-egy tanulmány átlag 8, könyvismertetés átlag 1 Szemle-oldalnál 
több nem lehet, tehát az előre meg nem beszélt értekezéseket és 
könyvismertetéseket a beküldés előtt erre a terjedelemre kérjük 
lerövidíteni.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1934.
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A  középiskolai filozófiai oktatás reformjáró

A középiskola hamupipőkéje mellett emelek szót, mikor a filo
zófiai oktatás kérdését teszem szóvá, — nincs miért tagadnom : 
azzal a reménnyel, hogy a mesebeli hamupipőke sorsa itt is betelje
sedik, amint megtörtént már a filozófiával a tudományok világában. 
Volt idő, nem is olyan régen, úgy másfél emberöltővel ezelőtt, mikor 
a filozófiát mindenestől ilyen hamupipőkének szerette volna elhitetni 
a többi tudomány, most már végleg és örök időkre ; és íme, a filozófia 
királynői jogait és kiváltságait szépen elismerte és érvényesítette 
ugyanaz a tudományos köztudat, mihelyt a tiszta látás visszanyer
hette uralmát. A század fordulójára készen volt ez a fordulat is : 
sohase filozofáltak annyit és olyan odaadóan, mint most, amikor az 
egyes tudományok kezdtek el filozofálni ; egymásután tám adtak a 
történetfilozoíiák, természetfilozófiák, nyelvfilozófiák, a jog, a tech
nika, sőt a gyorsírás filozófiája, — nem egyszer azzal a remény
kedéssel, hogy a filozófia helyébe léphetnek, pedig nem történt egyéb, 
mint hogy egy filozófia helyébe tettek  egy másikat, nem okvetlenül 
jobbat a mellőzöttnél, de éppen ezzel bizonyították, hogy filozófia 
nélkül nincs tudomány, hogy mikor igazán, végső mivolta szerint 
meg akarják magyarázni a maguk tárgyát, akkor filozófia, amit 
végeznek, -  azaz hogy tulajdonképpen a tudományban annyi a 
tudomány, amennyi benne a filozófia.

Ezt a fordulatot csak a középiskola nem tudta vagy nem akarta 
még észrevenni nálunk, sőt mikor a világszerte eláradó filozófiai 
hullám nálunk is megmozgatta az érdeklődést és megtermékenyítette 
a szikkadt talajt, mikor a világnézet kérdései iránt csaknem példátlan 
kíváncsiság támadt s megtörténhetett az a hallatlan eset, hogy 
olyan mély és súlyos könyv, mint a P a u l e r  Ákos B e v e z e t é s e  a  f i l o z ó f i á b a  
hatezer példányban forog a magyar olvasók kezében : — akkor, 
valami különös bűvölet varázsa alatt a sovány egy évi három tan
órából még mindig lecsíphetett egyet mohóbb és úgy látszik, nagyobb 
igényű tárgyak számára a szaktudományi lelkesedés, — még nem 
lehet tudni, hogy minek a nagyobb dicsőségére.

* A Debreceni Tanári Körben 1933 december 18-án tartott előadás, 
melynek javasolt pontjait a Kör egyhangúlag elfogadta. A középiskolai 
igazgatókat és az illetékes tanárokat fe.kérjük, hogy méltassák szíves fi
gyelemre ebben a cikkben közölt reformjavaslatot s azt pártolásukkal 
segítsék. (Szerk.)

í
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A lelkesedést azonban tisztelni kell, sőt szerencsés példa gyanánt 
követni is ; hátha a filozófiát csak azért érte annyi hátratétetés, 
mert barátai nem voltak olyan bátrak és mozgékonyak, mint a többi 
tárgyaké? Mikor tehát a többi tudományok mind megtalálták már 
a maguk lovagjait s ezek teljes vértezetben, közös hadi tervvel és 
tanáccsal siettek kivívni védenceik érdekeit az új Magyarország 
számára elkészítendő középiskolai tantervben, mikor még a teljes 
tiszteletre és használatra méltó gyorsírás is s a maga nemében ha
sonlóan kívánatos síelés és tenniszezés is kitűnő championok védelme 
alatt nyugodtan érezheti magát a középisk. tanterv még jegecedöben 
levő organizálódásában, — senki se veheti tolakodásnak vagy fontos
kodásnak, ha a filozófia barátait is felhívja valaki, hogy kövessék a 
derék példát : hátha sikerül megtörni azt a varázst, mely alatt a 
többi tudományok mesterei úgy elfeledkeztek a filozófiáról, hogy 
most már magának kell szerény, de öntudatos szerepét az új magyar 
közszellem kiépítésében a többiek testvéri figyelmébe hoznia.

Volt idő, mikor a filozófia a magyar középiskola tananyagában 
is szabadon és magától értetődően kifejezésre ju tta th a tta  a tudo
mányok közt természeténél fogva betöltött szerepét, azt, hogy benne 
tetőződik és teljesedik meg az egész rendszeres értelmi munka, 
amikor a megfelelő évfolyamot a filozófia és logika nevével jelölték 
is. A magyar iskolázás és ezzel a magyar szellemi fejlődés egy nagy 
és eléggé meg nem becsülhető hagyománya teljesedett meg ebben 
a gyakorlatban. A magyar nemzet géniusza, hosszú százados kibonta
kozása rendjén, nem termelt ugyan filozófusokat, a Platon vagy a 
K ant nagyságával mérlietőket, még csak a Descartes vagy Locke 
méretűeket sem, — s azért mégis, a magyar filoz. géniusz bámulatos 
munkát végzett : beleötvözte egész művelődésünkbe a filoz. szellemet, 
ami nálunk a fellengző és sokszor minden valóságtól vágtában el- 
száguldó metafizikai spekulációk helyett, aminőkkel pl. Eckhart 
mester jelenti be a világnak a német spekuláció megindidását, — a 
valóság lényegének vagyis igazi természetének józan és hű megisme
résére való törekvést jelent, a gyakorlati élet kérdéseiben éppúgy, 
mint amit az értelem más tárgyakról megállapíthat. Véletlen volna-e, 
nincs-e szimbolikus jelentősége annak, hogy első irodalmi emlékünk, 
az István király rendelkezései és intelmei fiához, ez a bámulatos 
hagyaték — a legmagasabb rendű filozófia, ahol az értelem szűk 
mércsikélése fölött a bölcsességgé kristályosuk ész hódító szabadsága 
fogad?

Minden korban megtaláljuk aztán a filozófiának ezt a termé
szetes szerepét, ezt az egységesítő, a centrális kérdésekre irányuló 
szerepét, a scholastikában a maga módján, a renaissanceban hason
lóan, a reformáció után megindult nagy filoz. lendület korában 
éppúgy, mert a külföldi nagy eszmeáramlatok mindenike megtalálta 
a maga magyar hívét, s ha a világ keveset tudo tt is róla, azok az
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eszmék beleoltódtak a magyar szellemi életbe, s a magyar géniusz 
meg tudta tenni azt a csodát, hogy az európai gondolatot át tudta 
hasonítni ízig-vérig nemzeti erővé. — Ennek a bámulatos folyamatnak 
volt a méltó gyümölcse egy tisztán nemzeti jellemű kultúra, egy
séges, a magyar lélekből fakadt, az egész magyarságot átölelő kultúra, 
amelynek lassú szétszakadozását joggal siratta el Karácsony Sándor,1 
mert soha sem volt olyan teljesen élő valóság a magyarságban a 
kultúrközösség nagy hatalma, mint amikor ugyanazt a műveltséget 
kapta a falu népe, a maga igényéhez és szintjéhez szabottan, a 
középső réteg fiai, a neki való formában, — mert ugyanaz a közép
pont adta mind a kettőnek, amelyik termelte is, mint pl. a debreceni 
Kollégium a maga partikuláinak, s aki feljutott ezeken a fokokon, 
érezte a közösség összetartó erejét és az új vívmányokra lendítő erőt 
egyaránt.

Ennek a szabad, természetes, mert tisztán a magyar népiélekből 
kisarjadó szerveződésnek gyökérszálait metszette el a kétségkívül 
jóhiszemű intézkedés, mely a Ratio Educationissal kívánta boldo- 
gítni a szegény magyart, amelynek a maga nemében modern gondo
lataiban rejlő erényeit azonban megsemmisítette ránk nézve az a 
hátránya, hogy idegen lélek szülötte volt, az is maradt, — azért volt 
a szívós küzdelem ellene, mely legújabb történetírója, Karnis Gyula 
teljes rokonszenvét és dícséretét érdemelte ki.1 2 A gyökérszálak éltető 
ereje mindenesetre továbbtartott, még a 49-iki időkig megmaradt, 
hogy végre teljesen visszahúzódjék a szakszerűség elve alapján 
berendezkedő új iskolai rendszer előtt, amelynek mai napig legfőbb 
és igazán egyetlen problémája : végre igazán nemzetié nevelni a ma
gyarságot, lia már a saját magából kitermelt nevelési rendszer 
helyébe jobbat ígért neki.

Ebből az előző korból azonban átm entette az autonom felekezeti 
iskolák gyakorlatában elvül és életképes csira gyanánt egy jobb 
jövőre a filoz. két éven át való tanítását. A többi iskolában ez az 
időtartam egy évre zsugorodott össze, s ezt a berendezést a szak- 
szerűség elve azzal az érveléssel okolta meg, hogy hiszen minden 
tárgy tanítása a filozófiára készít elő, tehát tulajdonképpen részt is 
vesz abban. Ebben nagy igazság van ; komolyan vallhatjuk, hogy 
ahol a többi tárgyak tanításában igazán érvényesül — nem is valami 
sejtelmes titok, hanem egyszerűen az egyetemes didaktikai alapelv, 
az öntevékenység elve, ott igazán ideális módon szolgálja minden 
tárgy a filozófia célját, ami nem egyéb, mint ráeszmélteim a tanulót 
arra, hogy mit tesz ő, azaz mit tesz az emberi lélek, mikor ezt az ő 
egész tapasztalati világát megszerzi, átéli, értelmezi.

Az elv ellen tehát semmit se lehetne vetni, ha a gyakorlatban 
nem lett volna egészen más valamivé., mint aminek jóhiszemű útnak

1 A népoktatási reform és az alsó néposztály lelki alkata. Protestáns 
Szemle 1924.

2 A magyar művelődés eszményei. I. (év n., 72 és köv. 165 és köv., 
főleg 310 és köv.)

í*
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indítói remélték. Ma már nyugodtan ki lehet mondani az ítéletet, 
hogy az egyes tárgyak tanításától remélhető segítség a filozófia 
számára csaknem a semmivel egyenlő. Még ha a legjobb esetet vesszük 
is föl, hogy t. i. a szaktanár komolyan veszi a folytonos utalást a 
többi tárgyakkal érintkező pontokra, s arra a végső pontra, ahol az 
ismeretek egy nagy egészbe összeszerveződnek, -— igazán koncentrá
lódnak, —- ahol tehát a szaktanárban igazán él a filozófiai szellem, 
és tudja, hogy ő éppen annyit nyer a maga tárgya javára, mint 
amennyit a másiknak szolgál, mert az ő részismeretei tisztában álla
nak a tanuló előtt, ha bele tudja állítni a nagy egész keretei közé, — 
akkor is legfölebb csak utalásokat tehet minden jóindulatú készség, 
valaki másnak kell befejezni az utaló szálak összefogását. De van-e 
mindig ennyi készség a szaktanárokban? Nem látjuk-e nem egyszer, 
hogy közömbösen, sőt ellenségesen néznek arra, ami kívül van a 
szaktárgy érdekein, — nem is csoda, hiszen tőlük annak az egy 
tárgynak szolgálatát várja a maguk lelkiismerete csak úgy, mint a 
hivatalos számonkérés, s még aki az egyetemről v itt is magával érdek
lődést a nagy közösség gondolata iránt, mely az iskolát összeszervezi, 
hamar ráakad, hogy az idő rövid, a temérdek anyagot el kell végezni, 
legalább a középszerűekkel eredményt kell elérni, — csoda-e, ha 
türelmetlen lesz, s a sok különben kitűnően megcsinált tanmenet és 
egyeztetési terv és koncentrációs elgondolás szépen feledésbe merül, 
hiszen idő se volna minden utalás megtételére.

Ebből aztán természetesen folyik az az egyetemre félj utók közt 
általános jellemvonás, hogy ha egyáltalában hoznak magukkal valami 
érdeklődést, az lehet valami kósza enciklopédikus természetű kíván
csiság, valami magasabbrendű keresztrejtvény-féle érdeklődés (csak 
az a kár, hogy az újságok érdekesebbeket adnak föl), de ez sem nem 
filozófiai, sem nem tudományos érdeklődés.

De hiszen nem is a többi tárgyak tanáraitól kell várni a filozófiai 
képzést, szegzi szembe valaki ; — miért van a filozófiának külön 
tanára? Mindenesetre szerencsés helyzet, hogy tantervűnk nem 
követte mindenestől a német példát, mely a külön filoz. oktatást 
egy időben mellőzhetőnek hitte, minthogy a többi tárgyak úgyis 
elvégzik, — mert nem kell nekünk is végig harcolni a nehéz harcot, 
mint a németeknek, akik már szintén megelégelték ezt a fajta filoz. 
oktatást. A filoz. autonómiájának elismerése volt abban, hogy ő 
is külön tárgy gyanánt szolgálhatja a középiskola célját, ami nem 
lehet kisebb, mint a tanuló öntevékenységét a legmagasabb fokon 
végezni és végeztetni : t. i., hogy amit eddig csak végzett, mint 
működő funkciót, most munkában nézi meg : mit csinál az ember, 
mikor ismer, érez stb. Nagy dolog volt, csakugyan, hogy a filoz. 
ilyen szaktárgy lehetett, — csak egyről felejtkeztek el a szervezők : 
elfeledték megvédeni szaktárgy voltát a többi tárgyakat védő egy
szerű intézkedéssel : azzal, hogy tehát igazán — szakember taníthassa. 
Milyen féltékenyen vigyáz a többi tárgyak szakszerűségére a minden
féle hivatalos szerv, legutóbb még a tennisz és sioktató testület is
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természetesnek találta, hogy a legszigorúbb vizsgáztató bizottság 
minősítse alkalmasnak a tagjait,3 — csak a filozófiát véli a többi 
szakok bölcsessége alkalmasnak arra, hogy akárki tanítsa, aki vala
mely más tárgyat taníthat, netalán a szépírást vagy tornát, ha nincs 
ki az óraszáma, vagy ha kívánatosnak tetszik a dolgozatjavítással 
terhelt tárgyaktól kissé megpihenni ezeken a mégis kényelmesebb 
órákon.

Nem habozom kimondani, hogy ennek a berendezésnek oroszlán- 
része van abban a süllyedésben, melyet a filoz. oktatás általános képe 
m utat, s melyet a dicséretes és szerencsés kivételek megerősítnek, nem 
cáfolnak. Ezért történhetett meg, hogy a nem szakember, vagyis, 
akinek nem szívbeli ügye a filozófia, úgy nézte s tehát engedte úgy 
nézetni tárgyát, mint valami elhanyagolható mennyiséget, fölösleges, 
és vagy korai vagy idejét múlt terhet, melyet még az a szankció sem 
tesz jelentőssé a diák előtt, hogy érettségi tárgy volna. Tudjuk, hogy 
nem ez az igazi jelzője a tárgyak értékének, hogy érettségi tárgyak-e ; 
sok jeles társával osztja a filoz. ezt a sorsot, amiket rendre idesorozott 
a modern kívánalmakkal számolni kénytelen didaktikai gondos
kodás. Nagyobb baj az, hogy az általános hangulattal, melyet elő
segít az ilyen értékelés, észrevétlenül, de gyötrelmesen nehezíti és 
hátráltatja azon kevesek munkáját, akik még így is szívesen dolgoz
nak a filozófia tanításával a középiskola nagy célján és a diákjaik 
jövőjén. Mennyi előítélettel és kicsinyléssel kell néha megküzdeniök, 
pedig mennyi nem is sejtett erőfeszítéssel próbálják elérni a csaknem 
elérhetetlent : hogy egy időileg is megkurtult év alatt, melynek végé
ről az érettségi vizsga sejtelmes réme az egészet eltölti riadásos 
izgalmakkal, — összezsúfoljanak két tárgy tartalmából legalább 
annyit, hogy legalább a javának sejtelme legyen arról, hogy mit is 
akar a lélektan és a logika. Milyen kedves, könnyebbítés volna, ha pl. 
végigcsinálhatnák együtt akár csak azt a nehány tucat kísérletet, 
melyeket Komis könyve tartalmaz, —- de hol van rá az idő? Milyen 
magakelletően kínálkozik napról-napra mind több pompás igazán 
bevezető könyv a filozófiába, itt van legújabban a Nagy Józsefé : 
A filoz. kis tükre, jaj, gondolni se lehet rá, hogy elővegye, kerget 
a rohanó idő, s a vizsga réme.

*
Már pedig mégis meg kell törni ezt a bűvös és bűnös kört és 

erre mégis a középiskola kínálja a természetes és egyszerű támasztó, 
vagy ha úgy tetszik, támadási pontot. Sajátságos körforgás van, 
mindenesetre, az egyetemi filoz. tanulmány berendezése s a közép
iskola filoz. tanítás közt, s a megnyugtató megoldást a kettőnek 
együttes rendezése adhatná meg, természetesen a tanulmányi rend
szer egész át- vagy megszervezésével. Ma az a helyzet, hogy a közép
iskola, ha a minden jóakarat ellenére is megmaradt túlzsúfoltságtól 
képes valami igazán komoly tudományos érdeklődést ébrentartani

3 L. Budapesti Hírlap, 1933. dec. 9.
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végzet tanulóiban ; ha az ijesztően sok nem odavaló - s tehát az 
egyetemre még kevésbbé való —- elemből tudott valam it egyáltalában 
kicsiholni, s ha akikben természettől fogva volt igaz értelmi érdek
lődés és magasabb igény a szellemi foglalkozásra, azokból nem irtotta 
ki a sokszor elkerülhetetlenül elgépiesedő, mert záros határidőre 
sokat termelni kénytelen középiskolai munka, —• akkor az az érdek
lődés legföllebb valami nyers empirikus érdeklődés és ennek meg
felelően sekélyes dolog, s a diák abba a szomorú körbenforgásba kerül, 
hogy az egyetem első kellemesen izgató benyomásai — hiszen most 
az universiias szívet dobogtató sejtelmességeinek közvetlen közelébe 
ju to tt — egy darabig fogvatartják, de csakhamar a szaktanulmány 
egészen leköti, fel is szívja —• nem kérdem, hogyan és szerencsésen-e, — 
s marad azzal a sokszor föl sem sejlően naiv empirizmussal a maga 
szaktárgya körében is, amely szaporítja ,,a szűk látókörhöz“ címzett 
tartózkodási hely táborát, s legföllebb a pedagógiai vizsga táján 
eszmél rá melancholikus lemondással, hogy mennyi sok szép dolgot 
lehetett volna itt tanulni, t. i. a neveléstani és filoz. előadásokon. Mert 
az egyetem is csak folytathatja azt a gondolkozásmódot, melyet 
hiszen ő adott a középiskolának, mikor olyan embereket bocsátott 
oda, akik szakemberek, s aztán talán nem is sokkal többek, s most 
azoktól olyan folytatókat kap vissza, hogy folytassák a vétkes kört. 
Mit tehet itt az egyetem, nem könnyű megmondani, de annál köny- 
nyebb és magától kínálkozóbb az, amit a középiskola tehet, — s ezért 
merem azt mondani, hogy azt a bűvös kört a középiskolában lehet 
és kell megtörni, a többi ennek természetes jutalm a és gyümölcse 
lesz.

Alapítom pedig ezt a meggyőződésemet arra a tapasztalatra, 
melyet velem együtt mindenki megtehetett, aki a középiskolában 
akármely tárgyat taníthatott, főleg természetesen a filozófiát. Ez a 
tapasztalat azt m utatja, hogy a középiskola két végző évében magától 
kibontakozik a fiúkban az értelmi ösztön érettségének az a jelent
kezése, amely most már magától keresi a legvégső és legmélyebb kér
dések sejtelmes nyitját. Nem minden tanulóban nyilatkozik meg 
egyformán, némely elmét élete végéig csupa empirikus tájékozódásra 
képessé teremtett az Isten, — de minden elmében fölsejlik legalább 
egy megvillanásnyira az a sok nagy kérdés, amire sokkal inkább 
kell felelni, mint a számtan vagy a retorika kérdéseire, s anélkül, 
hogy a különös készséget és hajlamot mutató fiúkra gondolnánk, akik 
a filozófia felé éppen olyan természetesen vágynak, mint mások a 
filológia vagy a vegytan felé, elmondhatjuk, hogy ezek a nagy, 
egyetemes emberi kérdések, amelyeket a nyolc vagy 12 évi rendszeres 
értelmi munka egyszer csak szembeállít a diákkal, — foglalkoztatják 
annyira, hogy ha hozzáértő és szerető gond ráfordul, abból nagyszerű 
nyereséget emelhet ki az illető egyéni élete s ezzel a köz számára. — 
Ennek az átlagot jellemző készségnek jele az a sokszor meglepő erő, 
mellyel a fiúk rávetik magukat ezekre a végső kérdésekre. Hogyne, 
hiszen az értelmük annyira izmosodott az állandó szellemi tornában,
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hogy most, a lelki fejlődés természetes törvénye szerint, melyet alapos 
lélektani kutatások rég megállapítottak, csakhogy hamar elfeledjük 
a lázas beszámolóra sandító munkában, ki kell próbálnia erőit, ha 
igazán termelő erő az, — ezért van, hogy egyszerre a művészi, azaz, 
legtöbbször költői tevékenységgel, mint amelyben a legtisztábban és 
mintegy a legellenőrízhetőbben nyilatkozik meg az alkotó erő, —• 
egyszerre indul meg a fiúkban, már akiben van Valami mag, a leszá
molás ezekkel a nagy kérdésekkel : mi a világ értelme, az élet célja, 
honnan jöttünk, hová megyünk, mi a a lélek, —■ mi az Isten? 
s keres rájuk választ kétféle utón : vagy a megtanult vagy legalább 
sejtett pozitív ismeretek összeszerkesztésével, egy mindent összefogó 
imago mundi megrajzolásával, vagy pedig úgy, hogy nekiadja magát 
a legmerészebb és magabízóbb metafizikai spekulációknak, ami szent 
előjoga az ifjúságnak, akár az egyén, akár a nemzetek életében, mint 
volt a görögnek, mert az első dolog : kérdezni mindent, hogy meg
tanulhassa, mit lehet értelmesen kérdezni. Nem ismernők-e föl ebben 
a metafizika két típusát is? Az egyik azzal felel azokra a kérdésekre, 
hogy mi a világ lényege stb., hogy valahol egy rejtett zugban ott 
keresi azt az igazi valóságot a világ valamely objektív részében, 
a másik úgy, hogy a dolgok nyitját ott keresi, ahol Hegel szerint a 
görögök már meg is találták : az öntudatos szellemben, amelyből a 
megértés fakad, — ez az út visz Sokratestől Augustinuson s a Des
cartes megvillanásán : a cogito ergo sum-on át Leibnizig és Kantig, 
nem nagy dolog-e, hogy hozzáértő szem mindezek kibontakozását 
maga előtt láthatja a középiskolai diákokban? S nem éppen olyan 
nagy parancs is, segíteni ebben a kibontakozásban?

Ez az alapvető bizonyosság és kényszerítő erő, amely nem enged 
egy kézlegyintéssel átsiklanunk a tétel fölött, hogy a középiskolában 
meg lehet, mert meg kell törni azt a vétkes kört, melynek igézetében 
szenved ma az egész tudományos nevelés, amire a középiskola mégis 
elsősorban van szánva. Ez a tény a tanulók igénye és joga ahhoz, 
hogy az értelmi ösztön legmagasabb igényeit is kielégítse az iskola, 
amelynek kifejezett célja éppen az, hogy betetőzze a nyolcéves mun
kát, — s ki hinné el, hogy ma ezt csakugyan meg is teszi az iskola? 
Hogy egy csonka esztendő izgató sietőségében, heti két órán át akár
milyen lelkes tanár tehet valamit, ami komoly, lelki nyereség számba 
mehet? S van még egy apagogikus, vagy ha úgy tetszik, negatív érv 
e pozitív m elle tt: két hónappal az érettségi vizsga után szabadon 
belevághat az egyetemi polgár a filozófia éppen szeme elé akadó 
részletébe, akár fejest ugorhatik belé, — az, akit két hónappal 
azelőtt úgy féltettek a filozófiától, hogy valami szerény kis filoz. 
anyagot csak szörnyen felhígítva mertek elébetenni, nehogy meg
ártson gyenge szervezetének — következetesség ez? Nem elbújás a 
középiskola kötelessége elől? Nem nyugodt továbbvonása a vétkes 
körnek, melyből mennyi kimondhatatlan kár származik, az elmaradt 
nyereség módján, mert amikor egy egyszerű kézvonással lehetett 
volna, senki se adta meg a fiúknak a segítséget, hogy végre értelmét
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nyerhette volna a sok-sok dolog, amit végeztek egy féléleten át s amit 
némelyek tovább akarnak folytatni, mások meg azzal maradnak, 
amit eddig végeztek : s nem tudják meg többé talán soha : miért?

Nem kell most már sok szót arra vesztegetni, hogy hogyan lehet 
ezt a vétkes kört megtörni, azaz, jóvátenni a mai célszerűtlen beren
dezés hibáit. Két egyszerű fogása vagy föltétele van : elegendő időt 
kell adni a filozófiai propedeutikának, hogy nyugodtan kibonthassa 
teendőit, továbbá, arraValó ember kezébe kell adni ezt a tárgyat is, 
csak úgy, mint minden más tárgyat.

Az első követelmény- olyan kézenfekvő, hogy magától világos. 
Éveket szán a tanterv arra, hogy beleiskolázza a tanulót a nyelvtani 
vagy mértani látási módba, hogy lehetne tagadni ezt a jogát a filozó
fiának? Ehhez is gyakorlat és iskolázás kell, mert az ifjú elme ter
mészete szerint még a tárgyak világába mélyed, az foglalja le, amit 
ott már megtalált, elrendezett, még a tárgyakban él, — a filozófia 
pedig azzal kezdődik, hogy valaki megtanítja az embert arra, hogy 
most már mindabban, amit eddig művelt, lássa a művészt, ahogy 
Böhm Károly szerette mondani, — azt, aki megalkotta mindazt, amit 
tapasztal s amiben kedve telik s amit egy-egy részletében át is értett. 
Ehhez azonban idő keli, mint első követelmény, — s ez azt teszi, 
hogy a mai elégtelen időbeosztástól vissza kell menni a régebbi két 
éven át tartó filoz. oktatásra. Akkor lesz nyugodt ideje a tanárnak 
arra, hogy odafordítsa a fiúk érdeklődését csakugyan a művészre, 
aki bennük dolgozik, hogy nyugodtan végigelemezze a lelki élet tevé
kenységeit, — igazán értékesítse az irodalom, költészet s a többi 
tudományok területéről nyert sok gazdag utalást, — amihez az első 
lépés az, hogy megtörjön egy régi igézetet, melynek ma is sokkal 
inkább rabjai vagyunk, mint hinnők : azt, hogy a Sokrates felhívása 
a magunk megismerésére valami szörnyen nehéz dolgot jelent, holott 
ellenkezőleg, a legtermészetesebb valaminek kellene lennie, mert 
mégis csak magunk vagyunk a legközelebb magunkhoz és legköz
vetlenebbül magunkat ismerhetjük ! Ha ezt meg tudja tenni, már 
sokat ért el a középiskola. Ezért a lélektan csakugyan az egyetemes 
alapvetés a filoz. tanításra, s ezen túl veheti át a második évben a 
logika a szerepét : egy lépéssel tovább vinni az elmét : felmutatni 
az egyetemes érvényeket és amikben érvényesülnek, az igazság, a 
szépség és jóság nagy kérdéseit, amik úgy cementezik bizonyos és 
szilárd valósággá az ember tapasztalatait, mint a gránit láthatatlan 
energiái a kő szemcséit, — amelyekig végiggondolni a gondolatokat a 
filozófia felséges előjoga, s aki ezt elvégzi, annak világképpé és világ
nézetté nemesednek csupa alanyi tapasztalatai és ezek magyarázata, 
amely világnézet egyszerre ismeret és gyakorlat,— tudás és erkölcs.

A második feltétel jogosságát sem kell sokat bizonygatni. Ha 
minden tárgy tanításának kezességét a szív szerint tárgyának élő 
tanárban látjuk, miért volna kivétel a filozófia? Minden tisztelet a sok
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kiváló kivételnek, — éppen az ő helyeslésüket magam mellett tudva, 
merem sürgetni, hogy mindenütt ezt a magától értetődő helyzetet kell 
biztosítani. Akkor megszűnik végre az a csodálatos helyzet, hogy 
olyan emberek kényszerüljenek filozófiát tanítni, akik maguk húzód
nak tőle, — akkor lehet remélni, hogy itt is megtörténik az a lépés, 
melyet Karácsony Sándor vár egy más tudományban, de amely itt 
is létfeltétel : a lépés „fel az igazi tudomány felé“ , amelyet oppor- 
tunitásból nem mert megtenni az iskola, azaz a tanár, tehát „minden 
téren gólyamesével állott elő ; azt hitte : a gyereknek lesz úgy köny- 
nyebb, pedig csak neki volt az“ .4 Akkor lehet remélni, hogy a két 
esztendő elmélyedő munkájával olyan mély gyökereket tud ereszteni 
az érettségi vizsga táján a nagy összefüggésekre, a nagy egészre 
mégis csak kíváncsi metafizikai ösztön, hogy az egyetemen se fogja 
robotnak érezni azt a sok mindent, amiben válogathat, s amit, félő, 
a kötelező végighallgatás a jó szándék ellenére éppen megunatna, 
ha ez a belső ellensúlyozó nem volna meg a lelkében.

*
Mindezek után azonban arra sem kell már, azt hiszem, sok szót 

vesztegetni, hogy az időt megérettnek kell és szabad tartanunk arra, 
hogy a puszta akadémikus jellegű megvilágosításokon túl, a kérdés 
gyakorlati rendezését is munkába merjük venni. Ezért bátorságot 
veszek arra, hogy az előadottak tanulságait indítvány alakjában ter
jesszem a t. Kör elé, kérve, hogy méltóztassék magáévá tenni ennek 
következő pontjait :

I. a filoz. oktatás gyümölcsözőbbé tétele érdekében kívánatos
nak és szükségesnek tartja  visszaállítani a két éven át való tanítás 
korábbi gyakorlatát;

II. ennek a gyümölcsözésnek legfőbb garanciája gyanánt szük
ségesnek tartja  a filoz. tanítását kellően képesített szakember kezébe 
tenni, aminek intézményes biztosítéka vagy a filozófiából megszer
zett doktorátus, vagy külön képesítés lehetne, melyet az illetők a 
pedagógiai vizsgálatkor szerezhetnének meg, minden külön anyagi 
megterheltetés nélkül, ha ilyen külön képesítésre jelentkeznek.

III. Minthogy pedig, ha a t. Kör magáévá teszi ezt az indítványt, 
a  továbbiak végzésére szervet kell formálni, bátor vagyok azt is 
indítványozni, hogy a budapesti Tanári Kör dicséretes példájára 
méltóztassék egy bizottságot alakítani, amely ennek a tárgynak 
kérdéseit állandóan nyilvántartja és a középiskola most kijegecedő- 
ben levő reformjának nagy munkájában a maga szolgálatait úgy 
végzi, hogy a végleges kialakulásban a filoz. tanításának nagy 
érdekei, —- a pedagógiai közvélemény addig kialakítandó együtt
érzésével és egyetértésével, teljes mértékben biztosíthatók legye
nek, amire az első lépés volna ennek a kezdeményező gondolatnak 
közlése a testvér Körökkel, a pedagógiai közvéleménnyel, mindenek 
fölött pedig a közoktatási főhatóságokkal, mindezeket hasonló állás- 
foglalásra kérve.

Debrecen.
4 Magyar nyelvtan. Előszó (kéziratban).

Tankó Béla.
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Megrostálás.
A természet egész világán, de különösképpen szemmelláthatólag 

a szerves lények körében könyörtelenül és kivétel nélkül keresztül 
húzódik az a jelenség, amit metaforikusán megrostálásnak nevez
hetünk. Millió, sőt milliárd számra ontja a Teremtés ereje szinte 
másodpercenként a legkülönbözőbb lényeket, elkezdve a protozoák
tól fel egészen a homo sapiensig, de a megszületetteknek csak egy 
része ju t el életének további, fejlődésének magasabb fokozataihoz, 
s csupán egy kis töredék futja be a fajtájának kimért teljes, leg
hosszabb pályát. A többiek elhullanak, elpusztulnak, vagy mindjárt 
a kiinduláskor, vagy azután hol itt, hol ott. Mert az élet szakadat
lanul kiválogat, megrostál, a férgeset, a gyengét, a tehetetlent ki
hullatja. Irgalmatlanul, kímélet nélkül, ridegen, ingadoztató hangula
tok kifitymálásával. A „strugle for life“ egyetemes szükségesség, 
amellyel mindnyájunknak szembe kell néznünk és vele életre-halálra 
meg kell birkóznunk.

Az emberi társadalmakban a legtarkább változatokban vetődik 
fel ez a kérdés. A sokféle lehetőség közül ez alkalommal egyedül 
arra hadd mutassak rá, hogy valamely rétegben, vagy foglalkozási 
ágban túltermelés áll elő, felesleg keletkezik. Kevesebb az állás, 
mint az állástkereső. Ilyenkor természetes, ha küzdelem támad a 
pályázók, az élniakarók közt és ez a tusa megrostálja az egészet, 
kiválogatja belőle azon egyedeket, melyeket el akar helyezni az 
üresedésekbe. Egy-egy ilyen túltermelés már nem egészséges állapot : 
valóságos társadalmi vérbőség, amiből gutaütés lehet, ha elfajul a 
kór, s ennek nyomában részleges, vagy teljes szervezeti megbénulás 
következhetik, végső kilengésben kitörhet egy forradalom. Épen 
azért az állam vezetői nem nézhetik ölhetett kezekkel, hogy m int 
közeledik a veszedelem, hanem meg kell tenniök mindent a végzetes 
baj elkerülésére. Eret kell vágni és a felesleges vért a szervezetből 
eltávolítani.

Csonkahazánkban is nagy a munkanélküliség, és ennek egyik 
részjelensége a diplomás állástalanoknak az elszaporodása. Ez a 
kezelábanincs-ország nem bír elhelyezni annyi tanult embert, mint 
amennyit a nekünk viszonylag sok egyetem évről-évre kibocsát. 
A szellemi proletáriátus folyton szaporodik és vak és süket az, aki 
nem látja s hallja azokat a megújuló viharos megmozdulásokat, 
amelyekkel ez a nyomorgó és szenvedő sereg ostromolja az élet előt
tük bezárt kapuit : „nyíljatok fel végre előttünk is, bocsássatok be 
bennünket is, és engedjetek élni minket is !“ Ma még ezek a kitörések 
és háborgások el-elülnek, de jöhet idő — talán nem is sokára ?, — 
amikor a fergeteg állandósul és nyomába pusztulás és enyészet jár. 
Ki akarná ezt józan ésszel és hazánkat szerető szívvel? Nem elég 
azért, ha a már küszködőkön próbálunk segíteni, azokat törekszünk 
állásokba elhelyezni, hanem meg kell akadályozni a további tú l
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term elést; ki kell válogatni a diplomás pályára menőket és csak a 
legérdemesebb és legelhivatottabbakat kell az értelmiségi pályákra 
felengedni.

Ezt akarja a közoktatásügyi miniszter az új középiskolai tör
vényjavaslatának néhány paragrafusával: gondos, szigorú és igaz
ságos megrostálást. A javaslat most van megvitatás alatt, és én a 
magam részéről rendkívül csudálkozom azon, hogy épen pedagó
giai körökben hangzanak el ezen megrostálási törekvéssel szemben 
komolyhangú ellenvetések, aggodalmak. Ha a társadalom felszínes 
körei, futóbenyomások után tájékozódó rétegei támadnák ezeket a 
tervezett intézkedéseket, azokat megérteném és azt mondanám, 
nem látnak bele a dolgok mélyébe, nem csuda hát, ha így gondol
koznak. De a köznevelés munkásainak nem szabad könnyedén en
gedni játszi hangulatoknak, nem lehet visszatorpanni távolról fenye
getőző nehézségek elől, nem ítélkezhetnek épen saját munkájuk 
rovására.

Mert hiszen ugyanezt a megrostálást most is végezzük, csak a 
törvény által felállított mérték nem olyan magas. De osztályozni 
ma is kell, eddig is kellett, s ha egy tanuló IV. o. végén megbukott 
két tárgyból, annak ismételnie kellett, ha tovább akart tanulni, 
és nem mehetett az V. o.-ba. Ellenben az osztályozás tekintetében 
marad minden a régiben, csak az új törvény azt mondja, az a tanuló, 
aki legalább általános jó osztályzatot nem nyer a IV. o. végén, nem 
folytathatja tovább a középiskolai tanulmányait. Vájjon, ha így 
szövegezte volna meg valóban a törvényjavaslat ezt a §-t, akkor 
milyen kifogást emelnének az ellenkező véleményen levők? Ledoron
golnák az osztályozás munkáját talán, amit 1883 óta csinálunk és 
pedig nem rosszul, legalább is általában véve? Vagy talán támad
nák a megrostálás célját és megszervezését, amire pedig halaszt
hatatlan szükségünk van? Nem gondolnám, hogy bármelyik front 
ellen is lehetne komolyan számbavehető érvekkel ostromot intézni. 
Már most viszont az a körülmény semmit sem változtat a lényegen, 
hogy ezentúl nem a növekedő számegységek fejezik ki a rosszabb- 
tanulást, hanem a fogyó számjegyek ; sem az a kis módosítás, hogy 
nem négyféle, hanem ötféle osztályzatot adhatunk. Ez az utóbbi 
inkább a tanároknak adott kedvezmény, akiknek a négyféle osztály
zat nem volt elég az egyes tudásbeli fokozatok megjelölésére, hanem 
sűrűn alkalmaztak y2, 2/3, % stb. osztályzatokat. Sőt én a 3-t láttam 
négyféle alakban alkalmazni : alatta, vagy felette vonással, előtte, 
vagy mögötte ugyancsak vonással. Ilyen körülmények közt, ha a 
törvény némileg tágabb teret akar nyújtani az osztályozási különb
ségek gyakorolhatására, azt éppen a tanárságnak kell megértéssel 
és örömmel fogadnia.

Talán azt veti ellenem valaki : nem itt van a főbaj, hanem 
abban, hogy egyetlen pontegységen múlhatik az, tanulhat-e egy 
gyerek tovább vagy nem, és ebből kétféle veszedelem származik : 
először a szülők kétségbeesett rohama, vagy kibírhatatlan zaklatása
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az osztályozó tanárok ellen, másodszor, hogy lehet az osztályozás 
tévedés, és ezáltal egy tanulót örökre megakasztottunk a tovább
tanulásban. Ha ezeket a veszedelmeket ez a törvényjavaslat létesí
tené, mint új, eddig ismeretlen bajokat, akkor magam is azt mon
danám : álljunk meg egy kissé és mielőtt valamit csinálunk, azt előbb 
kétszer is fontoljuk meg. De nem így van. Ezek a kellemetlen lehető
ségek eddig is megvoltak; megvannak azóta, amióta egyáltalán 
osztályozunk. Hát azért a fiúért, akinek két elégtelenje van kilátás
ban év végén, nem kilincselnek ma is unos-untalan? Erről mindnyá
junknak egész történetsorozatunk van, mert melyikünket nem kör
nyékeztek meg eddig is a legelképzelhetetlenebb módokon és mér
tékben? S vájjon eddig hozott ítéleteinkben nem tévedtünk volna 
soha? Ez is képtelen feltevés, mert minden emberi munka, legyen 
az igazságszolgáltatás, gyógyítás, építés, osztályozás, vagy bármi, 
gyarló és tökéletlen. De azért csinálnunk kell mindegyiket mindig, 
különben megállana az élet. Tehát megvoltak ezek a bajok eddig is ; 
s legfeljebb az új törvény nyomában megszaporodnak, de a tanárság- 
nek nem az a feladata és kötelessége, hogy kényelmi szempontokat 
figyeljen ott, ahol az állam legfőbb érdekei forognak kockán.

Még egy ellenvetést hallottam. Van olyan tanuló, aki az alsó 
osztályokban elégséges volt többnyire, de a felső osztályokban 
összeszedte magát és jeles, vagy jó diák vált belőle. Valóban ez az 
átforrás ezentúl nem lenne lehetséges. De csak a középiskolában. 
Ellenben az ilyen ezután is boldogulhat : talán szakiskolákban, talán 
ipari vagy kereskedelmi pályán, de elveszni az élet számára semmi- 
esetre sem fog. S ha mégis úgy éreznénk, hogy az ilyen szórványos 
tünetekkel szemben az új intézkedés nem egészen méltányos, akkor 
gondoljuk meg más oldalról, hogy a törvényt nem a kivételek oltal
mazása céljából, nem különleges feladatokért, hanem általánosí
tás erejével szokták alkotni mindenkor és mindenütt. A kivételek 
védelmezése nem akaszthatja meg az általános jónak a kifej
lesztését.

Feltűnhetett, hogy idáig mindig a IV. o. végén tervezett meg
rostálásról beszéltem, de egyszóval sem emlékeztem meg a javaslat 
55. §-ának 2. pontjában tervezett amaz intézkedéséről, mely az 
érettségi bizonyítvány pontegységei alapján is bizonyos kiválogatást 
rendszeresít az egyetemre való beíratkozhatás vagy be nem irat- 
kozhatás tekintetében. Sietek kijelenteni, hogy ezt a megrostálást 
is szükségesnek, egy egészségesebb jövő kialakulhatása végett mel
lőzhetetlen nek tartom. De szerintem itt  két nehézséget előbb meg 
kell oldani. Az egyik a külföldi egyetemek kérdése. Furcsa lenne 
ugyanis, hogy amelyik érettségi bizonyítvánnyal hazai egyetemeinkre 
nem íratkozhatik be a magyar ifjú, azzal viszont a külföldi egyete
meket látogathatja. Ez fonák helyzetet teremthetne és ezenkívül 
esetleg külföldi ellenszabályokat is válthatna ki. A másik a mi fő
iskoláink lefokozása, mert ezekre ezentúl inkább oly ifjak iratkozná
nak be, akik az egyetemekre nem mehetnek. Egyik nehézség sem
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megoldhatatlan s ezek rendezése után természetesen az érettségivel 
eszközlendó megrostálást is csak a legmelegebben lehet üdvözölni.

Ezek a meggondolások vezették az Orsz. Református Tanár- 
egyesület központi igazgatóságát, amikor a megrostálás törvényes 
bevezetését helyesléssel fogadta. Igaz, anyagi érdekeink nekünk, 
reformátusoknak, a mi iskoláinknál bizonyos mértékig ellenvetéseket 
javasolnának. I)e e tekintetben teljesen vallom Imre Sándor fejte
getéseit (Református Élet, 1934 jan. 7. 2. szám : „A középiskola 
újjászervezése és a református iskolák“), amelyeknek a lényege ez : 
„Ha komolyan hajtják végre (t. i. a válogatást), akkor kétségtelenül 
az iskola népességének megapadását, de egyúttal a benső színvonal 
emelkedését“ (várhatjuk a válogatástól). „Természetes, hogy ez az 
utóbbi a döntő.“ Igen, ez a döntő szempont, amihez kell igazodni 
minden egyébnek. Létszámcsökkenés, tandíjjövedelem-apadás olyan 
mellékkörülmények, hogy egy ilyen fontos ügy rendezésénél nem 
játszhatnak szerepet. Az uralkodó szempont a középiskola szín
vonalának emelése, az odanemvaló elemeknek az eltávolítása. És itt 
megint idézek (Ady Lajos : „Szelekció és antiszelekció a középiskolá
ban“, (). K. T. E. Közlöny, 1933 szept.) : „A gátvetésre annál na
gyobb szükség van, mert a középiskola V. o.-tól kezdve az utolsó 
tíz év alatt egy antiszelekció kezd egyre jobban érvényesülni. Alig 
pár évtizeddel ezelőtt a IV. o. elvégzése után a gyengébb képességű 
tanuló abbahagyta a tanulást, vagy pedig elment a tanítóképzőbe 
és a kereskedelmi iskolába, az utolsó évtizedben lassanként az a 
helyzet következett he, hogy a viszonylag biztosabb elhelyezkedést 
ígérő tanítói pályára ma már a legjobb diákjaink mennek e l . . .  Ma 
a tehetségtelen, a gyenge, a bukott diák előtt csak egyetlen iskola
faj tárja ki k ap u it: a középiskola.“ Úgy vélem, hogy ezt a tényt 
nehéz volna megcáfolni. Akkor pedig nem elleneznünk kell a meg
rostálást, hanem várnunk és követelnünk.

vitéz Bessenyei Lajos dr.

A  középiskolai vallásos nevelés kérdéséhez.
A békési református reálgimnázium mull iskolai évi értesítőjé

ben egy cikk jelent meg a középiskolai vallásos nevelésről. Ebben 
a cikk írója elítéli a középiskolai vallásos nevelés mai formáját, meg
állapítván arról, hogy „nem felel meg annak a rendeltetésnek, amelyre 
hívatott“ , mert „inkább tanít, mint nevel“ , a növendékekkel 
„csak a heti 2 vallásórán“ foglalkozik, egyéni nevelést nem ad, a 
vallásos élményt nem indítja meg, ami „csak hívő lelkű valláspeda- 
gogusnak sikerülhet“ , „a farizeusi vallásosság soha nem tud új 
lelkeket elindítani a vallás útján“, — az istenes életbe nem gyako
rolja be a növendékeket, a mostani ifjúsági egyesületi munka csak 
önképzőköri jellegű, amelyben egy-egy 16—18 éves diák végzi a 
társaság lelki gondozását, istentiszteletet ritkán tartanak, kevésszer
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imádkoznak, a predikálás nem közvetlen beszélgetés, az istentisztelet 
nem elég változatos, az adakozás kevés és a módja nem jó, a diákok 
nincsenek beszervezve egy iskolai gyülekezetbe és nem élik a val
lásos és egyházias életet, a diákok nem törődnek eléggé egymással, 
nem gondozzák egymást, nem segítik egymást eléggé, nincs be
vezetve a diákfegyelmezés, a diákbíróság, általában véve a diáknak 
az iskolai vallásos és egyházias nevelésben csak passzív szerepe van, 
az ifjúság tevékenységi ösztöne nincs kiaknázva a vallásos nevelés 
érdekében, így az iskola az ifjúságra nézve nem a vallásos élet iskolája.

E hibákkal szemben ajánlja a diák vallásos életének a nevelését 
is a heti 2 vallásórán kívül is lelki gondozással, a vallásos élménynek 
hívő lélekkel, „valódi őszinte élményekkel“ megindítással, sok 
imádkoztatással, imaórák bevezetésével, sok énekeltetéssel, minden
napi istentiszteletekkel, közvetlenebb igehirdetéssel, a diákoknak 
gyülekezetté szervezésével, az egyetemes papság elvének a diákok 
között megvalósításával, diákpresbiterek, diákdiakonusok és diák
sáfárok választásával, a gyülekezeti élet minden részének gyakorol
tatásával, a szeretet munkáinak a végeztetésével, „a külföldi jól 
bevált adakozási mód“ bevezetésével, a diákok egymás iránti érdek
lődésének ébrentartásával, a fegyelmezés enyhébb részének az ifjúság 
kezébe adásával, a tanári kar jó példaadásával, az ifjúság „tevékeny
ségi ösztönének“ a vallásos nevelés érdekében való kiaknázásával 
és a vallástanár intenzív lelkipásztori munkájával.

E cikk olvasása bennem a következő gondolatokat keltette : 
a cikkíró a vallásos nevelés régi irányát száműzni akarja a közép
iskolából, mert az nem vezet el a vallásos nevelés céljához és a helyett 
a másik irány behozatalát ajánlja, mert csak az a célhoz vezető neve
lési mód.

Ha a cikknek ez az értelmezése helytálló és ha a cikkíró meg
győződését mindenki magáévá teszi, az esetben a vallásos nevelés 
régi irányáról, mint célhoz nem vezető útról a vallásos nevelés érdeké
ben csakugyan le kell térnünk és a jó, a célhoz vezető utón kell 
haladnunk a cél felé. „Sapientis est consilium mutare in melius“.

Azonban az a kérdés, meg vagyunk-e győződve arról, hogy az 
a régi irány annyira rossz és az a másik irány annyira jó, biztos, 
célhoz vezető vallásos nevelési mód?

Gondolkozzunk rajta.
Én úgy gondolom, hogy a vallásos nevelés régi iránya jobban meg

jelel a célnak, mert felfogása, eszközei, krisztusibbak, így a krisztusi 
élet céljához közelebb segítenek.

Krisztus tanítása, élete azt mutatja, hogy ő nem szerette a túl
zásokat a vallási életben sem. Vallása éppen ezért sokkal tökéletesebb 
minden más vallásnál. Ő nem akarta, hogy a vallási élet annyira 
lenyűgözze az embert. Nem híve a nagy beszervezéseknek, hanem 
a szabadságnak, a személyinek, az egyéninek. Szerinte nem a sok 
és nem a sokszor való imádság a fontos, „a pogány ok azt hiszik, 
hogy az ő sok beszédük által hallgattatnak meg“ . A jótéteménynél
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is megelégszik az özvegyasszony fillérjével és nem értékeli a farizeusok 
,.kétszer egy héten“ böjtölését, „minden marhájukból a dézsma meg
adását“ . Hogy ki a jó, arra azt mondja : „miért mondasz engem 
jónak, nincs jó más, csak az egy igaz Isten“ . Szerette a gyerekeket, 
az ifjakat, mentek is hozzá sokszor, de ő csak a felnőtteknek — az 
apostoloknak m ondotta: „legeltessétek az én juhaim at“ , „tanít
ványokká tegyetek minden népeket“, „ tett némelyeket apostolokká, 
prófétákká, doktorokká, diakónusokká a szent szolgálatok végzé
sére“, — de nem a serdülő ifjakat. A híveknek társaságba, egyházba 
beszervezését is elhalasztotta, míg az emberek kicsinyek voltak 
ismeretben és hitben, és azokból alakult a keresztyén egyház, akik 
megerősíttettek a Szentlélek által. .-Ír ős keresztyén egyházban először 
csak az apostolok végezték a keresztyén munkát. Igaz, hogy az 
életükben is választottak az egyházban diakónusokat, de az apostolok 
tanácsa szerint csakis ,,hittel és Szent Lélekkel teljes bölcs férfiakat‘. 
Volt rá eset, hogy egyik-másik újonnan alakult gyülekezetben az 
istentiszteleten mindenki hirdethette az igét, de ez csak a szükség- 
helyzet miatt volt így és nem sokáig.

Az őskeresztyén életben az ifjak katechumentísok =  hittanulók 
voltak, presbiterekül, felügyelőkü 1 az idősebbeket választották.

Az őskeresztyén életben két irány fejlődött ki, a krisztusi és a 
túlzó irány. Egyesek többet imádkoztak, élményeikkel dicsekedtek, 
szigorúbb keresztyén életre törekedtek, szigorúbb szabályok szerint 
éltek külön kis társaságokba tömörülve. Majd később érdem lett a 
túlzás, a sok ima, a sok böjtölés, a „keresztyénibb“ élet, majd a 
beszervezettség, az ahhoz való tartozás, úgyhogy bűn volt oda nem 
tartozni az egyedül jók közé.

A reformációban ezek a túlzások nagyrészt lemaradtak, hogy 
legyen a keresztyének élete krisztusibb élet. De egyesek nem voltak 
megelégedve a kevés misztikummal, a rendes krisztusi vallási élettel 
és kiváltak a protestáns közösségből, külön tömörültek, mint pl. a 
pietisták, a quückerek, a methodisták, a baptisták stb. és korunk
ban az új reformátusok és élőkeresztyének, noha ezek nem is léptek 
ki formálisan a református egyházból. A pietisták, a baptisták, az 
élőkeresztyének kifogásolják korunk keresztyén életét, a quückerek 
kevesellik a misztikumot, a methodisták kevesellik a jótékonyságot 
és mindenféle túlzásokba mennek.

Az említett új vallásos nevelési irány is ilyenféle elégedetlen és túlzó 
irány a keresztyén egyház élettörténetében. Keveselli a vallásos 
nevelésben a misztikumot, élményeket sürget, „hívő“ pedagógust 
kíván, mintha ilyen idáig nem létezett volna, keveselli a diákok 
keresztyéni életét, keveselli az imádkozást, az istentiszteletek meny- 
nyiségét és minőségét, a vallástanár lelki gondozását, keveselli az 
egy vallásos egyesületbe szervezést, több egyesületbe tömöríti a 
diákokat, külön az önként többre vállalkozókat, keveselli az ada
kozást, már az ifjaktól elvárja a presbiteri, diakonusi, sáfári tiszt
ségek vállalását és ellátását, a kisebbek lelki gondozását, a fegyel-
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mezesét, szóval túlsókat követel az ifjaktól, akik pedig nem panasz
kodhatnak a tanulnivalók kicsisége miatt sem, sem pedig am iatt, 
mintha a mindenféle 8—10 ifjúsági egyleti munka nem venné igénybe 
és nem aknázná ki „tevékenységi ösztönüket“ .

Ha sem Krisztus nem kívánta, sem az őskeresztyén egyház, sem 
a reformáció nem kívánta Krisztus példája szerint a keresztyén élet
nek hozzá nem illő túlzásait, miért kívánjuk mi azokat? Miért kí
vánjuk azt a sok misztikumot, a diákok el- és beképzeléseit, miért 
beszélünk az élményeket valódi, őszinte élményeivel megindító hívő 
lelkületű valláspedagogusokról, akik most már lesznek az új irány
ban, mert hát vájjon ki állapítja meg, hogy ki a hívő pedagógus, 
a régi irányú-e, vagy az új irányú, avagy ki a „farizeus“ valláspeda- 
gogus, aki „nem indíthatja el az új lelkeket a vallás útján“, ki az a 
„paposán nagyképű“, az ifjúsági „öntevékenységi ösztönt“ elfojtó 
vallástanár, a régi irányú-e, vagy a másik irányú? Miért kívánjuk 
a több imádkozást, az imaórák, a csendes percek, a mindennapi ifjú
sági istentisztelet bevezetését, az iskolai gyülekezetbe beszervezését, 
a diákpresbiterkedést, a diáksáfárkodást? Miért túlozzuk a kívánalma
kat a diákokkal szemben? Miért tömörítjük újabban már nem is 
egy, de több iskolai egyletbe? Miért hajtjuk a diákságot ennyi egylet 
igájába, mégha eleinte tetszenék is neki a sokféle tisztség, cím stb., 
mégha igyekeznek is nekünk szótfogadni önként, vagy számításból? 
Miért avatjuk újra a már egyházunkba beavatott és ott már konfir
mációban fogadalmat te tt diákjainkat? Miért játszatjuk le velők 
a felnőttek szerepét? Miért szoktatjuk rá őket a „kothurnus“-ban 
járás-kelésre? Miért vegyünk el a szüleiktől még több pénzt az ada
kozás gyakorlására, hiszen csak a más pénze odaadásában gyako
roljuk, nem a magáé odaadásában. Miért csak a „külföldön bevált 
adakozási mód“-on végezzék ezt — a borítékmódszerrel (methodiz- 
mus). Ilyen felfogás mellett az állampolgári nevelés érdekében be
szervezhetnénk a diákokat egy iskolai városba, faluba, vármegyébe, 
megválaszthatnánk őket polgármesterré, falusi jegyzővé, köz
gyámmá, szolgabíróvá, hogy gyakorolják magukat az állampolgári 
életben, hogy lenne az iskola rájok nézve az élet iskolája, ahol úgy 
nevelnénk őket az állampolgári életre és nemcsak tanítanánk, avagy 
talán nem is tanítanánk, mert a diákpresbiter, vagy diákszolgabíró 
nem is érne rá tanulni az egyházi és állami élet élésétől.

Nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni és ideig-óráig el
ismerést is szerezni a nagy buzgósággal, a tetszetős jelszavakkal, 
de hova vezet ez? M i lesz a diákokkal és mi lesz azzal a keresztyén 
vallásos élettel, amelyre nevelni igyekezünk ?

Szerintem az lesz, hogy a diákot egy darabig delektálja a varietas, 
az új dolog, egy darabig tetszeleg a nagyok szerepében, tanulmányai 
árán is forgolódik a sok tisztségben, esetleg előrelátásból, számításból 
önként jelentkezik a bibliai tanulmányozásra beállított külön egy
letbe, atyáskodik a kisebbek felett és „tárgyilagossággal“ (?) ítél
kezik bűnös társa felett, avagy ha igazán lelkiismeretes, igyekvő diák,
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mindent vállal, minden egyesületben eleget tesz a tanárok által előírt 
kötelességeknek. Készül egy napra 5 tantárgyból, házi dolgozatokat 
ír, egyesületi dolgozatokat, bírálatokat készít, kötelező olvasmányokat 
olvas, privát órákra készül, gyorsír, hegedül, rajzol, de úgy ám, hogy 
reggel fél 8-tól, amikor a mindennapi istentiszteletre indulni kell, 
délután egy óráig megfeszített agymunkában, idegfelvontságban 
vonaglik. Le nem pihent gyomoridegekkel eszik és félelemben, hogy 
elkésik a délutáni iskolai teendőktől. Mikor más robotosra eljön az 
áldott vasárnap, ő készül a vasárnapi önképzőköri, ifj . egyesületi 
vagy Soli Deo Glóriái munkára és a 9 órakor kezdődő istentisztelettől 
kezdve az önképzőköri gyűlés stb. befejezéséig délután 1 óráig, mint 
a rab madár vergődik a kalitkában. Délután hétfőre készül. Vele 
úgy vagyunk, mint a rakott szekérrel, hogy nincs megrakva úgy 
teherrel, hogy még ne tehetnénk rá.

Ez a lelkiismereteseknél utoljára is undort, életunalmat, esetleg 
összeomlást eredményez, a nem lelkiismereteseknél csalást, nagyképűs
ködést, felületességet, tudatlanságot, a sok iskolai szereplés önhitt
séget, szerepelni vágyást, tolakodást, mindent, csak nem a vallásos, 
egyházias és hazafias életet.

A régi irány nem így és nem ilyeneket nevel. Nem túlozza a kívá
nalmakat, az imádkozást sem, az istentiszteletek számát sem, a 
nagyok egyházi életét sem, a presbiterkedést sem, a bíráskodást sem, 
a többi vallásos egyesületben való nagy munkát sem kívánja, szóval 
nem kíván mindent, amit még a felnőttek sem tudnak teljesíteni. Nem 
kívánja azért, hogy a lelkiismeretesek meg ne roppanjanak, a nem 
lelkiismeretesek meg a felületességre jobban rá ne szokjanak.

Nem túloz a nevelésben, de azért nevel, sőt éppen azért nevel. 
Az ő neveltje is szereti az Istent és igyekszik úgy élni, ha nem mondja 
is magát hívő lelkületűnek, élményekben gazdagnak, élőkeresztyén
nek. Imádkozik, ha talán nem is úgy, adakozik, ha nem a külföldi 
módon is, megjelenik az istentiszteleteken, ha nem is mindennap. 
Heéri kevesebb misztikummal is. Mint egyháztag, teljesíti köteles
ségét. Egész életében jár az aranyközépúton, amelyen nincs sem hitet
lenség, sem a misztikumban elmerülés, nincs sem erkölcstelenség, 
sem szenteskedés, sem egyháziatlanság, sem egyházi elbizakodottság, 
türelmetlenség. Vallásos Krisztushoz hasonlóan.

Azért hát ne mondjuk, hogy a régi irány nem nevel, vagy hogy 
nem jól nevel, mert nevel, de más eszközökkel, nevel, de más embereket 
és nem rosszabb keresztyéneket.

Ez persze nem szentírás, csak az én egyéni véleményem. Hogy 
elmondom, talán nem vétek a mások más meggyőződése ellen? 
Én nem vonom kétségbe, hogy a másik irány hívei jó szándékú 
emberek, de ők a krisztusi vallási életet másképpen látják, ezért ők 
viszont helytelenítik a régi irányt.

Gondolkozzunk a dolgon minél többen, nem azért, hogy egymást 
bántsuk, hanem, hogy a krisztusi élet nevelésének a módját annál jobban 
felismerjük és alkalmazzuk.



5 8  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E

Különben emberek között nem lehet egyedül üdvözítő igazság. 
A személyes meggyőződést, a lelkiismereti szabadságot éppen a 
nemes cél érdekében mindnyájunknak tiszteletben kell tartanunk, 
azt kiölni a békesség örve alatt sem szabad és nem kívánatos. Miért 
ne lehetne békesség a különböző meggyőződésű emberek között is, 
hiszen az igazság keresése, a meggyőződés hirdetése még nem ember
társaink hántása. ,,Quot capita, to t sensus“ . A meggyőződéshez 
ragaszkodás nem gyűlöletet, hanem tiszteletet érdemel. ,,Ki-ki a 
maga értelmezése felől bizonyos legyen !“

Békés. Cziriák Béla.

A  népiskolai módszertan tanítása.
A tanítóképzőintézeti Tanterv nagy általánosságban jelöli meg 

a módszertan tanításának anyagát, az Utasítás pedig csak kör- 
vonalozza a módszertani oktatásban követendő vezérelveket. Kívá
natos tehát, hogy a módszertan elveit részletesen kifejtsük és a mód
szertant tanító tanárok a nevelői hivatásra való helyes ránevelés 
érdekében egységes megállapodásra jussanak.

Először a tanítási módszer és a módszertan fogalmát, célját és 
jelentőségét kell tisztáznunk ; azután a módszertani oktatásnak a 
tanítóképzésben való szerepéről és az egyes népiskolai tárgyak mód
szeres elveinek rövid ismertetésével kapcsolatban az egységes eljárás 
módozatairól kell elmélkednünk.

1. A módszer fogalma tulajdonképpen filozófiai fogalom. A gya
korlati célok felé törő pedagógia ezt a fogalmat a filozófiától vette át. 
Ahhoz tehát szó sem fér, hogy a filozófia és a pedagógia szoros kap
csolatban van egymással, de a két tudomány sajátos természete 
és feladata egyúttal módszerük különleges céljára és természetére 
is rávilágít.

A filozófia módszere az ismeretek egységes összefüggését ipar
kodik kimutatni, az igazságok és értékek közös alapra visszavezet
hető egyetemes rendszerét akarja fölépíteni; a pedagógia módszere 
a helyesnek és értékesnek megismert és rendszerezett ismeretek, 
igazságok, avagy ügyességek terjesztését tűzi ki céljául. Vezető szem
pontja a célszerűség, hogy minél könnyebben, gyorsabban és minél 
tökéletesebben érhesse el célját.

Először tehát a filozófia módszerének rendszeres ismeretekhez 
és megdönthetetlen igazságokhoz, értékekhez kell segítenie a peda
gógiát, azután a pedagógiának meg kell találnia azt a gyakorlati 
u tat, amely az elért igazságok, a szellemi és erkölcsi értékek köz
kinccsé tételéhez vezet.

A tudományos módszer a logikai műveletek célszerű egymás
utánja. A tanítás módszere ellenben a lélekvizsgáló gyakorlati művele
tek alapján iparkodik megközelíteni a célul kitűzött etikai eszményt.

A pedagógiai módszer a nevelés és tanítás módszerét egyaránt
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magában foglalja, hiszen a tanítás is a nevelés célját szolgálja. 
A tanításnak éppen az a legfőbb értéke, hogy miként tudja a tanár 
az anyagnak nevelőértékét kiaknázni. Módszertanunk azonban 
szőkébb értelemben csakis a népiskola egyes tárgyainak sajátos 
természetéhez igazodó módszeres elvek tárgyalását tűzi ki fel
adatául.

Az általános tanítástan (didaktika) ugyanis azokat az általános 
módszeres elveket tárgyalja, amelyeket minden tárgy körében követ
nünk kell. Tanításunknak azonban nemcsak azokhoz az általános 
módszeres elvekhez kell igazodnia, amelyek a nevelés céljait kitűző 
(normatív) és az eljárás ú tját mutató tudományokon alapulnak, 
hanem figyelembe kell vennie az egyes tárgyak sajátosságait és a 
tanítás anyagának természetét is.

Minden tárgy más és más célú, különböző tartalmú ismeret- 
anyagot ölel fel, illetőleg készségeket fejleszt. Ehhez képest a tanítás 
az általános tanításiam  követelményeken kívül az egyes tárgyak 
különleges céljához és feladataihoz is alkalmazkodni tartozik. — 
Az egyes tárgyak sajátos természetéből következő módszeres elveket 
a tanítástan második része, a módszertan (methodika) tárgyalja.

A módszertan feladata tehát, hogy megvilágítsa a tárgyak tör
téneti fejlődését; kifejtse minden tárgy tanításának tantervi cél
kitűzését, közölje anyagát, ennek elrendezését és kapcsolatát más 
tárgyakkal; tárgyalja a tanítás sajátos módszerét és m enetét; ismer
tesse a tanítás segítőeszközeit és a módszertan irodalmát.

A módszertan gyakorlati értékéről eltérők a vélemények és két 
szélsőség között mozognak. Vannak, akik a tanítás igazi eredményét 
egyedül a módszeres elvek következetes és pontos alkalmazásától 
várják ; viszont vannak, akik vajmi kevés jelentőséget tulajdoníta
nak annak. Hol van itt az igazság?

Kétségtelen, hogy a módszer elméletét a gyakorlati eredmények 
alapozzák m eg; de viszont a múlt idők tapasztalataiból leszűrt s 
tudományosan igazolt és rendezett módszeres elvek irányítóan 
hatnak a gyakorlatra.

A gyakorlati tapasztalatok folytonos elmélkedésre, az okok 
kutatására, a következmények számbavételére és állandó kritikai 
ellenőrzésre késztetik a nevelőt; ezzel pedig látása élesedik, eljárása 
módszeresen igazolt eljárássá fejlődik.

Ha a pedagógus fegyvertárában ott van az elméleti tudás fegy
vere, akkor a gyakorlat terén sokkal biztosabban haladhat előre és 
sokkal biztatóbb reménnyel nézhet a siker elé.

A tanítónövendéknek és a kezdő tanítónak meg éppen nagy 
szüksége van az idők folyamán kialakult és igazolt elvek útm utatá
sára. Kész tanítóvá senki sem születik, hanem fejlődés, tanulás és 
gyakorlás alapján lehet csak azzá. Ha valaki még annyi istenáldotta 
készséggel lép is a nevelői pályára, a megindulás első nehézségein 
az elmélet segíti át, ez önt belé önbizalmat, óvja a botlásoktól és 
simábban engedi kibontakozni istenadta készségeit.
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De az elmélet a kiforrott tanítói egyéniségnek is megbecsül
hetetlen erőforrása : növeli egységben látó erejét, biztosítja, hogy 
feladatának mélyére tekinthessen s ne vesszen el a külsőségekben, a 
részletekben.

El kell ismernünk tehát, hogy a tudományosan igazolt, mód
szeres elvek és szabályok a helyes nevelői eljárás zsinórmértékei.

De ezek magukban mégsem biztosíthatják a nevelő-tanítás 
igazi sikerét. Ehhez egyéb erőforrásokra is szükség van. A tanítást 
elevenné, élettől duzzadóvá a tanító lelki fogékonysága, kedélyének 
frissesége, finom megérzése, a felmerülő lelki mozzanatokhoz való 
gyors alkalmazkodó képessége, érzelmeinek nemessége, melegsége, 
érdeklődésének, képzeletének elevensége, megjelenítő készsége, köz
vetlensége, szóval értékes személyi vonásai teszik.

De bármennyire nagyrabecsüljük is az intuitív erőforrást és a 
kiváló személyi vonások jelentőségét, nem tagadhatjuk, hogy sokkal 
szilárdabb alapra épül a tanítás, ha a személyiség értékes erőit a 
módszertan kipróbált elvei is támogatják.

Ha pedig valakiban a megérző, meglátó erő nem eléggé fejlett, 
szóval intuitív ereje és személyi vonásai nem mindig igazítják el a 
nevelési problémák útvesztőjében, akkor meg éppen rászorul a ki
próbált és igazolt módszeres elvek útmutatására.

A módszertan elvei egyébként azzal, hogy folytonos gondol
kodásra, következtetésre késztetik a nevelőt, a pedagógia haladásá
nak egyik legjellemzőbb követelményét: a javítás, a tökéletesedés 
vágyát tartják  állandóan ébren.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a tanítás módszerében lélek
tani, logikai, etikai, művészeti és technikai elemek olvadnak össze.

2. Fejtegetéseink során arról is meggyőződtünk, hogy a tanító
növendéknek a módszertan útmutatására feltétlenül szüksége van, 
hogy az elmélet vesse meg gyakorlati munkájának szilárd alapját.

Az elmélettől nem irányított gyakorlat elveszti sokszor a tisztán
látás bizonyságát. A fölmerülő problémák útvesztőjében a gyakorlat 
olykor a meghaladott álláspontok kényelmes útjára téved. Mindezt 
megelőzi és megakadályozza a kipróbált és tudományosan igazolt 
elmélet.

Ugyancsak sokszor a mélyreható elmélet tereli vissza az igazság 
útjára azokat a tetszetős színben feltűnő, újító törekvéseket, amelyek
nek a józan megítélésben nincs gyökerük. Az elmélet a gyakorlat 
helyességének szigorú őre, a kilengések helyrebillentője,

A mindenáron való újítás épp oly helytelen, mint az, ha valaki 
a pedagógia széles mezején nem mer körültekinteni és a kitaposott 
ösvényről a jobbért nem mer letérni.

Növendékeinkkel a helyes módszer lényegét és igazi értékét kell 
fölismertetnünk. Tanítványainkat a személyi értékes vonások meg
becsülésére neveljük ugyan és jó mintákkal is iparkodunk a tanítói 
készségek kibontakozását elősegíteni, de a tudományosan igazolt
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módszeres elvekkel a benső erők nyilvánulásának tudatosságát is 
biztosítani akarjuk.

Győződjenek meg növendékeink, hogy a külső máz korántsem 
biztosítja a belső értékek hatóerejét. Az eljárás külsőségeinek a belső 
erőkből kell természetesen következniük, különben nyilvánvaló az 
erőitetettség, a mesterkéltség. Csak a formának hódoló tanítás soha
sem lesz eleven, élettől duzzadó.

A tanítónövendék tanításának megítélésénél sem szabad az el
sajátíto tt fogások, külsőségek ügyes, megtéveszthető alkalmazását 
venni alapul, hanem a növendék eredeti, önálló, bár még kiforratlan 
készségeinek megnyilvánulását kell értékelni, amely magában hor
dozza fejlődésének biztató ígéretét. Az eljárás technikájánál tehát 
sokkal többre kell becsülnünk a benső indítékokat, az erők önálló 
kibontakozásának készségét.

Vájjon nem hallgattunk-e még olyan tanítást, amely a külső 
kellékeknek mindenben eleget tett, de valahogyan mégsem tudott 
a  gyermekek leikéhez férkőzni és minket sem elégített ki?

Eddigi fejtegetésünk is igazolja, mily fontos szerepe van a mód
szertani oktatásnak a nevelői hivatásra való képzésben. A tanítói 
benső értékek kibontakozását és helyes irányú érvényesülését remél
jük tőle.

A siker jórészt a pedagógia tanárának, a közműveltségi tárgyak 
tanárainak és a gyakorlóiskolai tanítónak rátermettségétől függ.

A pedagógia tanárától elvárjuk, hogy fontos hivatása betölté
sére széleskörű elméleti képzettsége és gyakorlati készsége tegye 
méltóvá. Átfogó erő, pedagógiai érzék és tapintat avatják őt kiváló 
vezetővé. Reá hárul ugyanis a pedagógiai irányítás és a nevelői 
hivatásra való képzés egyességének biztosítása, azért a pedagógiai 
oktatás valamennyi szála az ő kezében fut össze.

Nehéz hivatásának méltó betöltését csakis tanártársainak meg
értő és készséges segítsége biztosíthatja.

A módszertani oktatásban, illetőleg a gyakorlati kiképzésben 
résztvevők szerepe egyébként magából a magyar tanítóképzés rend
szeréből következik.

Az elmondottak alapján a pedagógia tanárát a módszertani alap
ismereteknek és a népiskolai tanterv alapelveinek tárgyalásán kívül 
a tantervi célkitűzés behatóbb fejtegetése, az anyag ismertetése és 
az anyagkiszemelés szempontjainak megvilágosítása, az egyes nép
iskolai tárgyak közötti kapcsolatok megkeresése, végül a tanítás 
módszerének a gyakorlat alapján való tárgyalása illeti meg.

Az egyes tárgyak módszertani fejtegetését mindig a gyakorló
iskolai tanító mintatanítása előzze meg. Gyakorlati készségével és 
megértő művészetével ő hívja életre az elméleti igazságokat.

Minthogy a tanítóképzőintézet a nevelői hivatásra előkészítő 
iskola, amelyben minden tárgy a népiskola és a tanítóképzés célját 
szolgálja, azért a tanítónevelés munkájában valamennyi tanárának 
részt kell vennie.
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A módszertan tanítását tehát nemcsak a pedagógia tanárának 
teherkönnyítése céljából, hanem a tanítóképzőintézet hivatásának 
jól felfogott érdekében is meg kell osztaniok a közműveltségi tárgyak 
tanárainak a pedagógia tanárával.

A közismereti és a gyakorlati tárgyak tanárainak alapos tárgy- 
ismerete elsősorban az ő feladatukká teszi, hogy az illető tárgy 
tanításának történeti fejlődését tárgyalják. Kétségtelen, hogy a fej
lődés mostani állapotát mindig a mull alapján lehet megérteni, 
tehát a módszertani oktatás tudatossága érdekében is fontos, hogy 
növendékeink az egyes népiskolai tárgyak tanításának történeti 
fejlődésmenetét is áttekinthessék.

A közműveltségi tárgyak tanárainak továbbá az a feladatuk, 
hogy mérlegelni tudják egyrészt szaktárgyaik általános fejlődését, 
másrészt a népiskola különleges, gyakorlati kívánalmait és ehhez- 
képest a kor színvonalán álló szakismeretek és ügyességek sorában 
módszeresen feldolgozni tudják a népiskola részére kijelölt tantervi 
anyagot. E végből a népiskolai Tanterv és Utasítás, valamint a 
gyakorlóiskolai tanításmenet illető részének ismertetésével kapcsolat
ban szaktárgyaik egy-egy lecketípusát növendékeikkel módszeresen 
feldolgozzák és a tanítás menetét velük megállapítják. Módszertani 
tételeiket és egy-egy kitűzött lecketípus módszeres feldolgozásának 
tételét a képesitővizsgálati pedagógiai tételek sorába is beiktatják, 
így rendeli ezt a kir. főigazgatóság is.

Az illető tárgy személtető eszközeinek, a kísérleteknek, a ki
rándulások rendezésének, a gyűjtések módjának, a szertárak felszere
lésének ismertetése szintén az illető szaktanár feladata.

Az egyes szaktárgyak alapos művelése ugyancsak a szaktanár 
hatáskörébe utalja a szakjába vágó népiskolai módszertani irodalom 
ismertetését is.

A módszertani oktatásban résztvevők alkalmazkodjanak kijelölt 
feladatkörükhöz. Ez korántsem azt jelenti, hogy összefüggő mód
szertani ismereteket szétdaraboljanak és a módszertant tanítók között 
ismeret-töredékeket osszunk szét. Szükséges ugyan, hogy a köz- 
műveltségi tárgyak tanárai is ismerjék szaktárgyaik teljes módszer
tanát, de a közölt és legcélszerűbbnek látszó megosztást a munka- 
megoszlás gyakorlati érdekei és a határsérelmek elkerülése kívánják. 
Az egyesség biztosítása érdekében azonban a módszertani oktatást 
végzők előzetesen tájékozódjanak egymás munkájáról és a módszer
tan tanításában iparkodjanak közös megállapodásra jutni.

A főszempont mindig a népiskola követelménye legyen. Még a 
történeti fejlődés tárgyalásánál is elsősorban a népiskolai tanítás 
történeti fejlődése lebegjen a szaktanár előtt, nem pedig az illető 
szaktárgy fejlődésének és tanításának általános története.

A módszertan tanításában az egységesség biztosítása nem 
könnyű feladat. Ezt a tantervi Utasítás is hangoztatja. „A neveléstan 
és tanítástan elméletét — úgymond az Utasítás — a pedagógia 
tanára egyedül tanítja, azért az egység biztositása könnyebb, m int
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a módszertanban, melynek elméletét a pedagógia tanárán kívül a 
közműveltségi tárgyak tanárai is tanítják.“ (Ut. 23. I., 5. bek.)

Az egyesség biztosítása érdekében ugyancsak az Utasítás ren
deli, hogy , , . . . a  közműveltségi tárgyak tanárai alkalmazkodjanak 
módszertani tanításukban a pedagógia tanára által követett és a 
tanári értekezleten az intézet és a gyakorlóiskola didaktikai munkájá
ban alapul elfogadott általános elvekhez“ . (Ut. u. o.)

A módszertani oktatásban elsősorban az 1925. évi népiskolai 
Tanterv alapelveihez kell egységesen igazodni. Az alapelvek sorában 
a következőket emeljük ki : A tanító alkalmazkodjék a népiskolai 
gyermek egyéniségéhez, a való élethez és népünk gyakorlati szük
ségleteihez. Tartsa szem előtt a harmonikus nevelés elvét. A szellemi 
erők gépies foglalkoztatása helyett eleven készségek fejlesztésére 
törekedjék. Igazodjék a szemléltetés újabb követelményeihez és sza
bad teret biztosítson a cselekedtetve tanítás elvének. Általában az 
önkifejlést iparkodjék lehetővé tenni.1

Az egyes népiskolai tárgyak módszertanának tárgyalásakor a 
következő elvek legyenek irányadók :

A beszed- és értelemgyakorlalok középponti szerepet töltenek he a népiskolai 
tanításban ; áthidalják a család és az iskola nevelését. Azzal, hogy a gyermek 
otthoni életét, játékosságát, foglalkozását, a mesét stb. áttelepítik az iskolába, 
a gyermek érdeklődését nem engedik elapadni, hanem az otthonból fokoza
tosan az iskolai munka felé terelik. Az ismereteket megalapozzák és a tanítás 
tárgyai közti kapcsolatokat erősítik. Szabad utat nyitnak a gyermek tevé
kenységének és természetes kifejező ösztönének.

Az olvasás-írás tanításának alapja az írvaolvastató eljárás. A régi, főkép 
értelmi jellegű írvaolvastató eljárást azonban ki kell egészítenünk a lélek 
másirányú foglalkoztatásával is. A tanítást élénkítő és az érdeklődést fokozó 
fonomimikai, kinesztéziás, jelképes és játékos eljárást tehát egyaránt alkal
mazzuk, de nem egymagukban, hanem mindegyik eljárás elfogadható rész
leteit felhasználva, egyesítell módszer szerint járjunk el.

Az olvasmány tárgyalása á I a tanítás legbecsesebb eredményét az olvas
mány tartalmának mindenirányú felhasználásával érjük el. A formában és 
tartalomban egyaránt értékes olvasmányok gazdagítják a gyermek tudását, 
nemesítik érzelmeit és irányt szabnak akaratának. Megbecsülhetetlen eszté
tikai képzőerejük nagy sikerrel vonható be a tanításba. A gyermekköltészet 
és irodalom kiváló termései a valláserkölcsi és nemzeti szellem ápolásának 
is hathatós forrásai. A tanító iparkodjék mindezt a sok értéket a gyermek 
lelkében élő ismeretek, emlékek, érzelmek felszínre hozatalával, a szabad 
hozzászólások, egyéni értékelések biztosításával, elmélyülő beszélgetéssel, a 
szépségek megéreztetésével stb. gyümölcsöztetni.

Az írástanílás módszerében még teljesen kialakult álláspont nincs. 
Az újabb irányú törekvések az írástanítást teljesen át akarják alakítani. 
Üj betűtípust és új írásmódot (legtöbb esetben állóírást) akarnak meghono
sítani, egyúttal más íróeszközök használatát is szükségesnek tartják. .

A fogalmazás a tanuló lelkének megfigyeléseken és élményeken alapuló, 
megkötöttség nélküli, eredeti kifejező erejét fejlessze. Anyaga önként adódik 
a gyermeki élet közösségében, egyezéseiben.

A népiskolában nem száraz, elvont nyelvtant tanítunk, hanem az élő 
nyelv sajátságai, helyes használata, írása, kifejező ereje és szépségei iráni 
ébresztünk érdeklődést és szereztetünk gyakorlati tapasztalatokat.

1 Az alapelveket bővebben kifejti Harcsai ,/. és Harcsai K. Népiskolai 
Módszertana (ö. és köv. 1.).
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Nem elvont számtant tanítunk, hanem a gyermek életében előforduló 
számolási jeladatok megoldásának célszerű, természetes gyakorlati módjára 
vezetjük rá tanítványainkat. Szemléltető eszközül tárgyakat, pénzt, érdekes 
rajzokat, számképeket stb. használunk.

Nem elvont méréstannal foglalkozunk, hanem a környezetben is fel
található tárgyakon, testeken, síkidomokon stb. ismertetjük fel a térbeli és 
alaki sajátságokat ; főcélunk azonban az legyen, hogy tanítványaink a mérésben 
szerezzenek gyakorlati jártasságot.

Népiskolai földrajzi oktatásunk nem szorítkozhatik puszta adatközlésre 
és letér már az egyoldalú rajzoltatás és utaztatás útjáról. Immár a tájak életét 
a jelenségek oksági kapcsolataiban iparkodik megismertetni. A környezetből 
indulva ki, közvetlen földrajzi tapasztalatokra és közvetlen vagy közvetett 
szemléltetésre támaszkodik. Segítségül felhasználja a helyes térképszemléletct 
és térképábrázolást.

A történelmi oktatásnál tartsuk szem előtt, hogy a gyermeket az eleven 
élet érdekli. A történelmi események során az ember áll hozzá legközelebb ; 
a nagy emberek törekvéseiben és alkotásaiban ismeri föl legjobban az egyes 
korok szellemét. Azért a történelmet életrajzi alapon tárgyaljuk. Arra töre
kedjünk, hogy a történelem akaratindító nemes érzelmek és a tettekben nyil
vánuló igaz hazaszeretet forrása legyen. A múlt tanulságai neveljék a gyermek 
értelmét és erkölcsét.

A polgári jogok és kötelességek tanításánál is a közvetlen tapasztalatok, 
élmények gyakorlati és erkölcsi tanulságait iparkodjunk leszűrni, mert elvont 
elméleti fejtegetésekkel, törvények, rendeletek tételes magyarázatával érdek
lődést nem ébreszthetünk és célt nem érhetünk.

A gyermek érdeklődését a természetben előforduló változások, jelenségek 
állandóan lekötik. Figyelemmel fordul az állat-, növény- és ásványvilág 
felé is. A természet életét a maga egységében szemléli. Azért a népiskolai 
tanterv a természeti oktatás anyagát nem szakítja ki az élet egységéből.

A vegytani oktatásban elsősorban a háztartásban és a gazdaságban elő
forduló anyagok, vegyi készítmények megismerésére, a lermészeltani oktatás
ban bizonyos eszközöknek (szerszámoknak, készülékeknek, gépeknek stb.) 
természeti törvényeken alapuló gyakorlati alkalmazására alapítsuk tanítá
sunkat. A természetrajz tanításában a száraz leírás, rendszerezés és szótanulás 
helyébe a gazdasági jelenségek alapján nyugvó biológiai tárgyalást állítsuk.

Az érdeklődés egyik főforrása a szabad természet, amelyet kirándulásokkal 
is hozzunk közelebb a gyermek leikéhez.

A természet iránti érdeklődést és a tevékenység vágyát gyűjtőmunkával 
és a természetben való egyéb foglalkoztatással is fokozzuk. A gyermekek álla- 
okat (nyulakat, galambokat stb.) gondozzanak, növényeket ápoljanak ; a 

természet világában megfigyeléseket végezzenek, kitűzött feladatokat oldja
nak meg. egyszerű kísérleti eszközöket készítsenek, kísérletezzenek stb.

A gyermekeknek a gazdaság iránt való érdeklődését az iskolai kertben 
és a háztartásban végzett munkálatok, gazdasági irányú kirándulások stb. 
tartsák ébren.

A népiskolai egészségtani oktatás a testi életre irányítsa a gyermek figyel
mét és az egészséges életmódra való szoktatással, valamint alkalmi és rend
szeres egészségügyi ismeretek nyújtásával, ezek gyakorlati alkalmazásával 
tegye tudatossá a tanuló előtt az egészség értékét és megbecsülésének szük
ségességét.

A rajzoló-készség különböző fejlődési fokozatokon megy keresztül. A gyer
mek kezdetben csak emlékezet és képzelet alapján rajzol. Rajzait egyideig 
változatlan egyformaság jellemzi. (Szubjektív rajzolás foka.) Körülbelül isko- 
lábalépésétől kezdve már a megfigyelt dolgok szemléleti rajzolására tér át 
és mindjobban alkalmazkodik a valósághoz. Ezzel lépésről-lépésre elérkezik 
az objektív rajzolás fokához. 10—11 éves korától kezdve pedig rajzai már 
egységesebb szerkesztő munkásságról tanúskodnak, vagyis a gyermek eléri 
a szerkesztő rajzolás fokát.
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A népiskolai rajztanítás a gyermek rajzoló készségének és érdeklődésé
nek természetes fejlődéséhez alkalmazkodjék. Induljon ki a játékos rajzolásból 
és a kézügyesítő (vonalvezető) gyakorlatok mellett nyisson utat a fokozatos 
menetben haladó szemléleti rajzolásnak, valamint a magyaros ízlést és az 
eredetiséget fejlesztő díszítő tervezgetésnek, nemkülönben a gyermek önálló, 
rajzbeli kifejezőképességét nevelő rajzolásnak.

Az ének legnemesebb érzelmeink sajátos kifejező eszköze. Az érdeklődés 
szempontjából elsősorban azért fontos tárgy, mert az érdeklődés fő forrása 
az érzelem. Nemcsak az ének szövegének értékes gondolatai és érzelmi saját
ságai. hanem a dal külső mozzanatai: a hangok csengése, a ritmus egyen
letessége, a dallam hullámzása, az összhang kellemessége és a hangerő válto
zatossága is mily érdeklődést és hatást keltenek. Az együtténeklés a nemzeti 
és általános emberi erények megerősítője és az érzelmek összeolvadásának 
hatalmas eszköze. Ezeket az értékeket is iparkodjunk tőlünk telhetőén meg
valósítani a népiskolában.

A kézimunkával elégítsük ki a gyermek cselekvővágyát és ébresszünk 
érdeklődést szemléletek, ismeretek szerzése iránt, egyúttal fejlesszük a tanuló 
ügyességét, formaérzékét és nemesítsük ízlését.

A női kézimunka a vizsgálatok tanúsága szerint a leányok kedvelt fog
lalkozása. Szorgalomra, takarékosságra, kitartásra és ízlésre neveljen, a 
mellett a munka helyes megválasztásával sokoldalúlag foglalkoztassa a szel
lemet is.

A testgyakorlás mindkét nembeli gyermek legkedvesebb foglalkozása. 
Testi, szellemi és erkölcsi hatása nyilvánvaló. A játék a gyermek természeté
ben rejlő szükséges tevékenység ; nemcsak testi és értelmi fejlődésének, hanem 
erkölcsi egészségének is egyik biztosítója. A tanító iparkodjék a dán rendszerű 
tornagyakorlatok, valamint a gyakorlati életre előkészítő, munkára nevelő 
és küzdelemre edző testgyakorlatok szakavatott felhasználásával is a test 
rendszeres kiképzését elérni. *

A mintatanításoknál, az előkészítéseknél, a tervezetek meneté
nek elkészítésénél, általában a tanítás technikai keresztülvitelénél is 
szigorúan alkalmazkodni kell a népiskolai Tanterv Utasításaihoz és 
a pedagógia tanárától hirdetett módszeres elvekhez. Emellett a 
tanítói szabadság és egyéniség természetesen zavartalanul érvénye
sülhet, csak a túlzó és egyoldalú állásfoglalástól kell tartózkodni.

A legújabb törekvéseket érdemükhöz képest méltányoljuk, de 
becsüljük meg a régibb elvek maradandó eredményeit is.

Módszertani oktatásunk sikerét iparkodjunk a gyakorlóiskolai 
megfigyelések és gyermektanulmányi vizsgálatok tanulságainak fel- 
használásával is fokozni. A megfigyelések és gyermektanulmányi 
tapasztalatok alkalmas mozzanatai a pedagógiai órák elején, a meg
figyelő naplók bemutatásakor, esetleg a pedagógiai gyakorlatok 
óráin kerülhetnek megbeszélésre.

Emlékezzünk meg végül a módszertani oktatás eredményét koc
káztató tantervi nehézségekről.

Nem szeretném, ha ezen a téren az egyoldalúság vádja érne. 
Természetes, hogy a szaktanár tárgyszeretete sokszor nem számol 
a lehetőségekkel és a viszonosság elvével, amikor kívánságaival 
előáll. De aki csak egy kissé is mérlegeli a tanítóképzőintézet IV. 
osztályának pedagógiai feladatát, az helyt fog adni ezúttal a mód
szertani oktatással kapcsolatban elhangzó jogos panasznak.

A tanítóképzőintézeti Tanterv a hivatásra való nevelés szem
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pontjából legfontosabb tárgyakat : a neveléstant, a tanítástant és 
a módszertant egy évre zsúfolja össze és természetesen a módszertan 
elméletét megalapozó bemutató tanításokat is a módszertani oktatás 
szűk keretei közé szorítja.

A pedagógia tanárai a megmondhatói, mennyi fejtörésükbe 
kerül, hogy ezt a nehéz feladatot a rendelkezésükre álló időben csak 

„tűrhetően is megoldják és a lehetőség szerint elkerüljék a felületes
ség, vagy a túlterhelés veszedelmét.

Ez a veszedelem pedig a módszertani oktatásban különösen 
fenyeget, mert -  a módszertani alapismereteken kívül — a nép
iskola valamennyi tárgyának módszertanát — a bemutató tanítások
kal együtt — a IV. osztály második felében átlag 3—4 hónap alatt 
kell elvégezni, és a tanárnak az elmélyülés lehetősége nélkül, minél 
összevontabb szöveg elsajátíttatásával kell beérnie, hogy a túl
terhelést elkerülje.

Ezen a bajon csak a tanítóképzés hat évre való felemelésével 
lehet majd gyökeresen segíteni. Mivel pedig a tanítóképzés eredetileg 
hat évre szabott kereteinek szűkítése az állam szomorú anyagi hely
zetének volt következménye, amíg ez az állapot meg nem szűnik 
és a pénzügyi nehézségek elhárításával a pedagógia anyagának ok
szerűbb elosztása lehetővé nem válik, addig meg kell alkudnunk az 
adott helyzettel és törekednünk kell, hogy a módszertani oktatás 
kellő eredményét tőlünk telhetőén mégis biztosítsuk.

íjc
A tanítóképzés mai rendszerében az ismertetett módszertani 

eljárásnál okszerűbbet aligha találhatunk. Azért a tanítóképzőintézet 
minden tanára tisztán lássa a módszertani oktatás célját és jelentő
ségét s iparkodjék feladatának minél egyöntetűbben eleget tenni. 
Csakis így tudjuk biztosítani az elmélet és gyakorlat egységét és a 
tanítóképzőintézetnek a tanítói hivatásra nevelő jellegét.

Alkalmazkodjunk tehát az alapul elfogadott helyes és tudomá
nyosan igazolt módszertani elvekhez, de egyről ne feledkezzünk meg 
soha : óvakodjunk a formáknak élettelen, merev rendszerétől !

Növendékeinket is arra intsük, hogy számoljanak mindig a 
gyermeki lélek sajátos természetével és becsüljék meg a lélekben 
azt, ami egyéni érték és alkotóerő.

Ne feledkezzenek meg arról, hogy a tanító munkáját a gyermek 
öröme, üdesége, friss kedélye élteti, ez biztosítja a gyermek értelmé
nek elevenségét is.

Az iskola nem a rendszertelenségek, nem a pedagógiai anarchia 
színhelye. Az iskola a komoly, tudatos és művészi munka műhelye. De 
ennek a műhelynek kohójában nem érzéketlen, holt anyag, hanem 
Isten lelkének parányai izzanak. Ahol pedig az Alkotó lelke fényes- 
kedik, oda ne merészkedjék merev béklyókkal közeledni az ember !

Aki lelkének ridegségével és lenyűgöző formákkal a gondtalan 
mosolyt, a derűt űzi el Isten képmásáról, az a Teremtő jóságát, 
szeretetét csúfolja meg !

Győr. Barcsai Károly.
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Az irodalmi műdarabok középiskolai bemutatói.
A színműíró művészetének teljességéből, belső elképzelésének 

művészi formák szerint való kivetítésével, a darab rendezőjének 
ezernyi tanulmányrészletéből s egy sereg művészi vágy testetöltésével 
születik meg az a három-négy irodalmi óra, mely alatt egy esztétikai 
vagy erkölcsi magvat rejtő probléma a közönség elé kerül.

Ez a komoly színpad bemutatója. A premier, ez a koncentrált 
és izzó teljesítmény, mely a kivitelben annyi nemes ötletnek, gyakor
lativá lett szellemes elgondolásnak ad találkozót, felveti azt az 
eszmét, milyen nagyszerű segítőtársa lehetne a komoly színpad az 
iskolai nevelésnek abban a formában, hogy átadná a maga lenyűgöző, 
lebíró hatáseszközeit a nevelési eljárás számára. Mert nemcsak 
gyönyörű, hanem meglepő eredményekben gazdag élménye lenne az 
iskolának, ha egy tanára, mielőtt egy irodalmi műdarabot (ha nem is 
színművet) tesz tanítványai közkincsévé, megvizsgálná a műalkotást 
tüzetesen a rendező korlátokat nem ismerő hevületével, egy sereg 
részlettanulmánnyal a tanulók elé vihető művészi és erkölcsi hatás
értékek szempontjából s csak aztán tartaná a színes, lebilincselő, 
a részleteiben magával ragadó bemutatót.

Az előkészület alatt nem a rendes iskolai élőmunkát értem, 
hanem egész sorát a közlendő művel összefüggő speciális művészi 
elmélyedéseknek, melyek után minden oldalról biztosítva volna, 
hogy a tanulók a bemutatás alkalmából a legszorosabb lelki közös
ségbe léphetnek a mű esztétikai és etikai vonatkozásaival, a kom
pozíció művészi értelmét minden részletében átélik és egy lelki 
változás részesei lesznek, mely a továbbiakban kedvezően befolyásol
hatja jellembeli alakulásukat.

Egy irodalmi műdarab átfogó megvizsgálása, a művészetet 
jelentő elemek rendezői szemmel való meglátása, a megmagyarázás 
részleteinek művészi összeállítása, szóval a nagy előkészület sok időt 
kíván, tehát nem lehet ilyen apparátussal minden tanácsolt műdara
bot a növendékek elé vinni, hanem csak néhányat, melyről az inter
pretáló tanár akár a megsejtés erejével, akár tárgyi bizonyossággal 
megállapítja, hogy a művészi elemzésre szánt alkotásban örök eszté
tikai és etikai értékek létjelentése mutatható ki.

A kérdés ezek után az, hogy eléggé indokolt és eléggé mély 
jelentőségű lenne-e a nevelés szempontjából az ilyen próbatétel, azaz 
a nagy színpadi rendező művészi, építő munkája az iskolai nevelés 
célkitűzései szerint is valóban nagy és eredményesen felhasználható 
értékeket tartalmaz-e.

Erről rögtön meggyőződhetünk, ha egy erkölcsi tételt tárgyaló 
színmüelőadás végső jelenete után átengedjük magunkat azoknak 
a hatásoknak, melyeket a téma művészi tartalma, de az ábrázolási 
formában feltündöklő művészet indított meg. Ereznünk kell, hogy 
az alkotó művész, de éppen úgy a dramaturg is, olyan esztétikai
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átélésnek, hangulatképzésnek lett a mesterévé, mely fontos és drága 
értékeket jelent s amelyből ösztönösen, vagy tudatosan termékeny 
akciók születhetnek meg a környezet, köz, nemzet és emberiség javára.

Ha ez úgy van, akkor már eldöntöttük azt is, hogy a középiskolai 
olvasmányok közé felvett műdarab (ha nem is színmű) a nagy ren
dezők teremtő munkájából ve tt elgondolásokkal, elemzésekkel, 
művészi elképzeléssel bemutatva, döntően formálja át a növendékek 
lelkét és az intenzív művészi utánérzés gazdag hatáseredményei: az 
érzések, indulatok a legóhajtottabb irányban befolyásolják a lelki 
fejlődést, a jellemalakulást.

Bár ez a tevékenység kétségkívül a leghatásosabb nevelői eljárás, 
mégsem mondható, hogy értékességéhez képest általánosan alkal
maznák, inkább a nevelés ismertebb, szokottabb módszereivel és 
segítő eszközeivel dolgoznak a nevelők.

Pedig így sok erőforrás marad felhasználatlanul, nem születnek 
meg kínálkozó meglátások, nemzeti, talán sorsfordító indulatok, 
intuitív ráeszmélések. A nevelés lassan szánja el magát, hogy a mű
vészet csillogó brokátjába, ragyogó selymébe öltözzék, a mindennapos 
egyszerű köntös a megszokottabb.

Sok jó szándék, egy-egy értesítő értekezése, sőt egy-egy irodalmi 
mű lobbantalak világot a kérdésre, de az ötletek felvillanó fényében 
mindig csak elég rövid ideig szemlélhetjük a pedagógia és művészet 
összekapcsolódását.

Ha meggondoljuk, könnyen rájövünk, miért nem lehet átfogóbb 
a művészet hatása a nevelés munkájára az egész vonalon és miért 
nem kívánhatjuk, hogy a műdarabok iskolai bemutatóin keresztül 
jelentőségéhez mért helyet találjon.

A középiskolai tanári diploma ez irányban alig-alig képesít. 
A fiatal tanár munkásságában rendezői műgond szülte ötleteket 
nem igen keresnek, a nevelői eljárásnak más országútjai előbbre 
valók. Reinhard Miksákat nem vár senki a próbaéves tanárból.

Pedig a művészet jegyében életrehívott műdarab-bemutató a 
műalkotás szerzőjével legalább rokonlélekké csiszolódott előadót 
kívánna.

Nyugodjunk meg abban, hogy zseniket sohasem ültetnek a 
középiskola szerény asztalához, amikor más élethivatások bíboros
bársonyos urai szinte kutatnak az ilyen talentumok után és ha meg
találják őket, hozzáférhetetlenül kisajátítják a művészet elsőrangú 
fokusai számára.

Ha még engedünk is az ideálisan elképzelt interpretátor fogal
mából s a mindennap keretei között mozgunk, akkor is a tárgyalt 
és művészettel összekapcsolt nevelői munka sokat kíván a tanártól.

Legyen általánosan művelt ember. Forogjon otthonosan a 
művészet világában. Legyen tárlatok, múzeumok nevelte ember. 
Mutasson fel a múltjában művészekkel való személyes érintkezést, 
mert az ilyen alkalmak adnak módot igazán a művészi alkotások 
teremtésének megfigyelésére. Láttunk széltől járt temetőben szobrászt
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faragni; amint vésője a márványban életet adott egy meggörnyedt 
emberi alak körvonalainak, csodálatos szépen magyarázta el, minő 
hajlásokból, szögletekből hozza ki a megtörötlség, lelki elernyedtség 
hatásait. Láttunk festői, akinek fantáziája a legplasztikusabb 
módon rajzolta fel, miképpen képzeli el a Wagner zenéjének színek
ben adható allegóriáját. Hallottunk zeneszerzőt, aki a hangszerelés
ből kibontakozó hanghatások lélektani gyökereit fejtette ki. Ezzel 
egy lelki keresztmetszet csodálatos képét adta, de művészete gene
zisére. is rávilágított.

Sok művész szereti a maga teremtő tevékenységét megmagya
rázni és az ilyesféle lelki átélések nagyban hozzásegítik a tanárt, 
hogy biztos készségre tegyen szert a műdarabok elemzéséhez.

De szükséges a művészi kivetítést vállaló pedagógusnak az iskolai 
ismeretanyagon is teljesen uralkodni, hogy az anyag elrendezése ne 
legyen számára nyűg és gond, hanem legyen az művészettel határos 
művelet, amely a gondoskodásból átju tta t egy jókora eleven részt 
a művészi átélés munkálataihoz az esztétikai alapépítmény céljaira.

Végül kell ismernie elemző tanárunknak azon gyermekek lelki 
feíépitettségét, kiknek ő bemutatni szándékszik.

Ezekből látható, hogyha a kezdő pedagógus még érezne is szent 
hevületet az ilyen művészetben fogant közlésekhez, akkor is rend
szerint kevés az ereje. Idősebb tanár pedig, ha még oly lelkesítő is 
e tevékenység, nehezen nyúl az ilyen fárasztó előkészületekhez, a 
nagyobb eredményeket ígérő és szokottabb nevelői utak vonzóbbak 
ránézve.

Érdemes azonban tovább vizsgálni, hát csakugyan nem találja 
meg a számadásait az, aki ilyen bemutatókra vállalkozik.

A színpad, amelyre most mindig odafordul tekintetünk, éppen 
nem biztat e kérdésnél. A színműnél az összecsattanó tenyerek 
mindig a műalkotás szerzőjét ünnepük, azt hívják a lámpások elé. 
A tetszésnyilvánítás a rendezőnek is kijár ugyan, de ö csak a siker 
kisebbik részét nyeri, pedig igen gyakran a társtulajdonosi rész is 
megilletné, hiszen talán az ő ötlete, leleményessége, szellemi alá
húzása tette színszerűvé a darabot és szuggerálta a morcos, szkeptikus 
közönséget ragyogó szemű, felhevült, csodálkozó és minden jót fogadó 
puha emberanyaggá.

Az iskolában is ott lenne az alkotó művész iránt való csodálat, 
lelkesedés, hév, de ez egyszersmind a müvet bemutató tanárnak is 
szólna, hiszen az ő hangján, az ő értelmezésén, az ő elemzésén, hang- 
súlyozásán keresztül jutnának a tanulók a mű lényegéhez, művészi 
alkatelemeihez. A szerző és bemutató személye, úgyszólva, elválaszt
hatatlan maradna. Sőt a külső anyagi megkülönböztetés tudata sem 
szerepelne itt.

Ezek mellett teljes erkölcsi sikert jelentene a tanárra, hogy meg
találta a nevelői szolgálatában a legtevékenyebb részt és igy hasznos, 
igen hasznos tagjává lett a nemzetnek és az emberiségnek. Ez a 
tudat csak elég siker, sőt buzdítás is a többire.
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De fűzzük csak tovább és állapítsuk meg a legszebb és leg
drágább sikert. Ha bemutató tanár valamely műalkotásnak megtalálta 
megfelelő művészi ábrázolási formáját s ha a kifejezési lehetőségek 
közül éppen azok után nyúlt, melyekkel visszhangot tudott kelteni 
tanítványaiban, az érdeklődéstől piros arcok, a csillogó szemek, a 
bemutatót kísérő lélekzetvisszafojtó csend egyenlő a világ leghango
sabb és legragyogóbb színikritikájának értékével, melyet még fokoz a 
tanulók részéről a további érdeklődés és tisztán megmutat a hatások 
első szűrője, egy, a már megismert műdarabbal kapcsolatos élmény
dolgozat.

Minthogy a komoly színpad nevelői munkájából és az onnan 
szóródó lelki hatásokból indultunk ki, nézzük a színpadi rendező és 
a bemutató tanár munkájában az összefüggéseket, mert ezek a 
kapcsolatok jobban megvilágítják az iskolai bemutatók eredmény
lehetőségeit.

Végeredményében mind a kettő a nemzet és az emberiség irá
nyításáért dolgozik, tehát nevel. A színpad nevelendő egyénei azon
ban felnőtt emberek, akik már értelmi fejlettségük teljében vannak 
s őket a műalkotás mestere és megszólaltatója, a rendező, csak egy 
alkalommal, vagy legfeljebb néhányszor akarja egy bizonyos esz
tétikai vagy etikai cél szolgálatába állítani.

Az iskola nem alkalomszerüleg akar hatni ezekkel a műalkotás
bemutatókkal, hanem a gyermek lelki fejlődésének megrajzolt irány
vonalán helyez el mértföldköveket velük, melyek útbaigazítanak, 
biztosan felismerhetővé teszik a haladás irányát, más szóval a bemu
tató pedagógus egy kitűzött cél egymásután következő gondolatainál 
világot gyújt, eszméket tisztáz, fogalmakra világít rá, érzést, hangu
latot ébreszt, elhatározásokig ragad.

A rendező elsötétített nézőtérre kiáltatja bele a szárnyas igéket, 
nem látja, nem ismeri, akikre h a t ; sőt még ha van is törzsközönsége, 
kiknek erkölcsi felfogása és életstílusa ismerős, akkor sem tudja 
pontosan megmondani, a műdarab hogy fog hatni. Mindenesetre 
igyekszik a művet olyan ábrázolási formában megjelentetni, melyről 
feltételezi, hogy megmozgatja közönségét.

A középiskolában a tanár nagyobbára ismeri növendékeit, tud 
a környezetükről, adatokat ismer arról, hány tanulója segít tevékenyen 
a darab elemzésénél, hány tudja legalább megközelítően figyelemmel 
kisérni a megbeszélés folyamatát és hány marad el az esztétikai és 
etikai kivetítésnél. Következtethet a növendékei vérmérsékletéből is.

Megcsodálni való az, hogy a színpadi rendező az egyszeri ha
tásért is mennyi minden hatáseszközét alkalmazza az ábrázoló művé
szetnek. Ezeket figyeli meg a tanár s ami ezekből az iskola és a neve
lési gondolat mentalitásával egybeesik, elhozza magának. Nagy szük
sége van reájuk, hiszen a legnagyobb gonddal járó dologtevéshez 
nyúl, amikor a gyermeki lélek és a műdarab művészi elemei között 
keresi a legfinomabb összekapcsolódásokat. Nagy szüksége van ezekre 
azért is, mert növendékei művészi utánérzése csak akkor lesz teljes



P R O T E S T  Á S S  T A S I T ;  VI S Z E M L E 71

értékű, ha a bemutatásnál sugárzó impressziók, a gyermek lelkére 
szóródó hatások a tanuló lelki beállítottságához egészen hozzáillenek.

A magasabb lelki felkészültség apróbb, erőtlenebb művészi 
ráhatástól nem kap erőteljes indítást, viszont a lelki fejlődés alacso
nyabb fokozatán, mikor a gyermek még a csodálatos, rendkívüli után 
sóvárog, hiába próbálunk súlyos erkölcsi, esztétikai igazságokkal 
leikéhez fordulni.

Csak annak az irodalmi alkotásnak bemutatásához szabad hozzá
fogni, amelytől a legteljesebb és az okvetlenül várható lelki megmoz
dulást tételezzük fel.

Művészetről, művészi közlő munkáról van szó, amelynek minden 
müvészietlen eljárás sírját áshatja.

Oda térhetünk vissza, ahonnan elindultunk : a műalkotás mű
vészi, avatott kézzel való bemutatása, a művészi erők, tényezők 
kifejtése kétségtelen gazdag lelki indításokat vált ki és termékeny 
erkölcsi akciók kiinduló pontja lehet, tehát semmi fáradság és kutató 
munka ne legyen sok, hogy e nevelői tevékenység közben minél 
aktívabbak és sokoldalúbbak lehessünk.

Gyönk. Holstein Gyula.

A  német nyelvoktatás kérdéséhez.
A köszöbön álló középiskolai tanügyi reform alkalmából legyen 

szabad röviden vizsgálódás tárgyává tennünk a középiskolának ezeket 
a talán legégetőbb kérdéseit : Ragaszkodjunk-e feltétlenül a német 
nyelvtanítás elé tűzött hármas célhoz? Melyik módszer a legcélra
vezetőbb? Milyen külső iskolarenformoktól várjuk a német nyelv- 
oktatásnak az eddiginél nagyobb sikerességét?

1. A középiskolai német nyelvoktatás elé tűzött célok logikai és 
neveléstani sorrendben így következnek egymásután : beszélgetés, 
szövegolvasás és stilizálás német nyelven. A- beszédkészségnek a 
tanulókban való kifejlesztése gyakorlati, hasznossági szempontból 
történik. A ma iskolájának nem szabad ezt a szempontot lekicsinyelnie. 
A modern nyelvoktatás reformmozgalmainak éppen az a belátás a 
legmaradandóbb vívmánya, hogy mindenekelőtt beszélni kell meg
tanítani a növendéket az idegen nyelven. Más oldalról a mai nehéz 
életviszonyok közt a szülői társadalom is joggal elvárhatja a közép
iskolától, íiogy az a jellemfejlesztés ideális céljai mellett a gyakorlati 
életben közvetlenül hasznosítható ismeretekkel is felszerelje a tanu
lókat-. De az egyéni hasznossági szemponton túl a nemzetgazdaság 
egyetemesebb érdekei is megkövetelik, hogy a magyarságnak minél 
több tagja legyen képes kereskedelmi és másfajta kapcsolatokat 
létesíteni a környező országokkal, ez pedig legkönnyebben a német 
nyelv segítségével történhetik.

Tanítsuk meg másodszor olvasni is német nyelven a növendéke



72 PR Ü T É S T  A X  S T A X  ÜGYI  S Z E M L E

két, szerettessük meg velük a német költőket és írókat. Amikor a 
tanuló a német szöveget megérti, nem tesz egyebet, mint hogy az 
idegen nyelvi alakot a megfelelő anyanyelvi formával szembesiti. Ez 
összehasonlítás alkalmával egyszer azonosaknak, máskor egy s más 
dologban eltérőknek találja a két nyelv gondolati és alakszerkezeteit. 
Majd az azonosságok és különbözőségek felismerésének fonalán 
még mélyebbre száll e gondolkozási műveletben : meglátja az igazi 
lényegét annak a gondolatnak, amelyet a magyar és a német egyfor
mán vagy pedig más-más oldalról ragadott meg. Itt lép aztán mun
kába az értékelő íunctio : a tanuló tudata a lényegesnek felismert 
gondolatmaghoz méri az anyanyelvi és a német kifejezést, s azt 
ismeri el értékesebbnek, amelyik a gondolatot hívebben, tömörebben 
vagy szemléletesebb módon fejezi ki. Egészen bizonyos már most, 
hogy igen sok esetben a magyar kifejezésnek kell adni az elsőséget. 
Ilyen tárgyilagos értékelések és részletbevágó öneszmélések azonban 
mindennél hathatósabban izmosítják a gyermek magyar öntudatát, 
nemzeti büszkeségét, s megszerettetik vele a magyar nyelvet, ezt a 
legdrágább szellemi kincsünket. De abban sincs semmi veszedelem, 
ha a nyelvi értékelés olykor-olykor az idegen formának adja az első
séget a magyarral szemben : a gyermek közvetlen megtapasztalás 
alapján tanulja megbecsülni idegen nemzetek értékeit. így fejleszti 
népiét szövegek megértő olvasása a tanuló értelmi erőit : az azonosító, 
megkülönböztető és lényegmeglátó functiókat, s így illeszti be az 
egyén szellemiségét az értékelő tevékenység lendületével a nemzeti 
és az emberi életközösségbe. Más oldalról azonban a német irodalmi 
müvek eszméket, gondolattartalmakat is közvetítenek a tanuló lelki 
életébe : anyagot az elsajátításra és a továbbfejlesztésre, alkalmakat 
az öntevékenység megindítására. Hány magyar elmét termékenyített 
már meg a német irodalmi remekekkel való foglalkozás, s hányat 
fog a jövőben útnak indítani !

A legmagasabb cél azonban a német nyelvoktatásban a német 
nyelven való fogalmazás. Az írás ténye ugyanis azt jelenti, hogy az 
egyén a maga önállóan kialakított gondolatait igyekszik a kortársak, 
illetőleg az utókor számára megrögzíteni. A beszélgetés követelménye 
a gyakorlati élet hasznossági elvét képviseli; az olvasás a lélek gazda
gítását célozza; az írás viszont az önkifejtésnek, az egyéniség ki
bontakoztatásának, a tevékeny életalakításnak legbiztosabb eszköze. 
Ezért nem hagyhatja el a középiskola a német nyelvoktatás cél
kitűzései közül az írás követelményét, amelyhez még a magyar 
tudományosságnak is nagy érdekei fűződnek. A középiskolából fog
nak kikerülni a jövő nemzedék tudósai, a magyar tudomány mun
kásai. Mily felmérhetetlen fontosságú most már az, hogy a magyar 
gondolkodók meglátásaikat, felfedezéseiket, eszméiket a német nyelv 
segítségével az emberiség közkincsévé tudják tenni. Erre azonban 
már a középiskolában rá kell nevelni az ifjúságot: a megjelölt irány
ban iratán ki-ki könnyen továbbfejlesztheti német stilizáló készségét.

(2 , A német nyelvoktatás kezdő fokán a beszélgetés legyen a fő-
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cél, a középső fokon az olvastatás, a stilizálás pedig maradjon a leg
felső fokra. A fejlődő lélek kezdetben minden válogatás és ellenállás 
nélkül fogadja el a kívülről behatoló benyomásokat : soha oly töme
gesen és oly elemi erővel nem engedjük magunkra zuhogni a be
nyomások áradatát, mint a naiv gyermekség idején, a 12—13. élet
évig. Azután következik egy nagyfontosságú átmeneti kor, amikor 
a lélek kezdi megtagadni régi naív álláspontját, amelyen mindent 
bizalommal elfogadott: kezd eszmélkedni, kételkedni, kritizálni. 
A 16—17. életévtől kezdve aztán megmutatkozik a forrongás ered
ménye : kibontakozik az ifjúnak sajátos egyénisége, megjelenik tettre 
kész életakarása és életformálása. Érthető, hogy a beszélgetés kon- 
venciózus formáinak elsajátítását a gyermeki lélek passzív befoga
dásának korába helyezzük, az elmélyedést kívánó szövegolvasást 
a kritikai eszmélkedés korába, az egyéni, önálló meglátásokra támasz
kodó stilizálást pedig az egyéniség kibontakozásának idejére.

A német nyelvoktatás anyagát a pedagógiai és didaktikai foko
zatosság elve alapján a következőképpen osztanék el a középiskola 
egyes osztályaiban. A beszélgetés dominálna az alsó fokon : az I—III. 
osztályban. A harmadik osztályban ejtenők meg a rendszerezést, 
mégpedig a nyelvtani ismeretek rendszerbe foglalásával. Az olvasás 
dominálna a IV—VI. osztályban : itt a hatodik osztály képviselné a 
rendszerezést, mégpedig az irodalomtörténet irányvonalainak meg
rajzolásával. A stilizálás elsajátítása alkotná a VII—VIII. osztályú 
német nyelvtanítás speciális cé ljá t: itt lezárás, rendszerbe foglalás 
nem kell, nem is leh e t; nyitva hagyjuk az utat, amelyen az életben 
az ifjak tovább haladhatnak. Az alsó fokon a beszédgyakorlatok 
öleljék fel a gyakorlati élet minden oldalát. A középső fokon ön
magukban értékes olvasmányokat nyújtsunk : ez legyen a tulajdon
képpeni irodalomtanítás. Itt adjuk a német irodalom első fénykorá
nak eposzait részletes, élvezetes tartalm i összefoglalások alakjában 
s bemutatjuk egy-két darabon e kor legnagyobb lírikusát. Közöljük 
a második virágkor legszebb lírai költeményeit, egypár balladaszeríi 
elbeszélő költeményt, lehetőleg teljes egészében elolvastatjuk Goethe 
Faust-jának első részét és valamelyik Schiller-színművet, végül 
nagyobbszámaránybanszólaltatjukmeg a legújabb német novellistákat 
egy-egy teljes elbeszélésük közlésével. Mindenáron kerüljük a töre
dékes és teljesen értéktelen szemelvényeket s inkább mellőzzük a 
hosszabb alkotásokat. A „Hermann und Dorothea“ tárgyalását 
hagyjuk el : ennek a klasszikus nyugalommal megírt remekműnek a 
szépségeit a fejlődő, forrongó ifjúi lélek nem képes megérezni. Az iro
dalomtörténeti rövid rendszerezést eszmeáramlatok felmutatásának 
képzeljük el : elhagynánk minden másod- vagy harmadrangú irodalmi 
mozgalmat és minden életrajzi adalékot — Goethe és Schiller életén 
kívül. A felső fokon, a VII—VIII. osztályban már ne legyen egységes 
olvasókönyv, hanem egyénenként, a tanulók érdeklődési irányának 
megfelelően osszunk ki egy-egy modern irodalmi remeket, drámát, 
regényt vagy novella-gyűjteményt otthoni feldolgozásra, másrészt

3
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adjuk kezébe az ifjúságnak valamelyik német újságot, illetőleg az 
újságnak egyes lapjait, rovatait.

A beszélgetés fokán a tanár személye legyen a tanítás központja. 
A könyvet a tanulók egyáltalán ne vegyék elő, csak óra végén, 
amikor a tanár a leckét kijelöli. A mai általános felfogással szemben 
mi a beszélgető fokon a szó elsőségét vitatjuk a mondattal szemben. 
Hiszen a kis gyermek is úgy tanulja meg anyanyelvét, hogy kezdet
ben csak egyes szavakat ért meg a felnőttek beszédéből, s ő maga is 
eleinte egy szóból álló mondatokat képez. Vegyük hozzá ehhez a 
tapasztalathoz azt, hogy a beszélgető fokon még olyan szavak kerül
nek elő, amelyek éppen mindennapi és érzéki jelentésüknél fogva 
legtöbb nyelvben jelentéstanilag fedik egymást, úgyhogy már ezért 
is felesleges időpazarlás volna minden újonnan előforduló szót fárad
ságos munkával a mondatösszefüggésből kielemezni. Ellenkezőleg: 
aknázzuk ki a gyerekeknek lépten-nyomon tapasztalható szómohó
ságát, s minden új beszédgyakorlat előtt, napról-napra tanultassunk 
meg velük néhány új szót. A mondatok megértésében két utat köves
sünk : fordíttassuk le először teljesen szóról-szóra a német mondatot 
magyarra, ne riadjunk vissza, sőt pedagógiailag hasznosítsuk a fur
csaság okozta derültséget ; másodszor azonban kerestessük meg a 
tanulókkal a megfelelő magyaros fordulatot. A mondatok ilyen 
kettős megértését követi a nyelvtani alakoknak, szabályosságoknak 
tüzetesebb megmagyarázása. Leghelyesebb, ha a beszédgyakorlatokat 
a tanult nyelvtani ismeretekhez füzzük, mégpedig úgy, hogy adott 
mondatokon nyelvtani átalakításokat végeztetünk a tanulókkal. 
Ehhez járulhat az általános beszédgyakorlatnak a tanuló egyéni élet
viszonyaira való alkalmazása, személyi adatainak begyakorlása, 
majd pedig összefüggőbb beszédgyakorlatoknak kérdések alapján, 
felrajzolt sémák vagy képek segítségével való előadása.

A német nyelvoktatás középső fokán a tankönyv olvasmányai 
lépnek az osztályfoglalkoztatás központjába. I tt  a tanár már csak 
megszólaltató ja és magyarázója a német írók műveinek, amelyeken 
keresztül a német nyelv és stílus sokszínűsége és a német művelődés 
sokfajta megnyilatkozása árad a tanulók eszmélkedő, kritikailag 
nyiladozó lelki világába. Ezen a fokon mindig összefüggő szöveget, 
teljes olvasmányt kell nyújtani. Ez pedig úgy történik, hogy a tanár 
felolvas egy elbeszélést vagy verset, s azután megkérdezi, ki mit 
értett meg a szövegből. Másodszori olvasás alkalmával még többet 
értenek meg a tanulók az olvasmányból, úgyhogy most már össze
foglalhatják annak a tartalmát. Csak ilyen előzmények után térnek 
á t a részletekben való feldolgozásra. Ilyen módon mindig egy egész 
szövegből, illetőleg mondatok összefüggéséből elemezzük ki ezen a 
fokon a szavakat és a szólásokat, s így megéreztetjük azoknak stilisz
tikai értékét és pontos, magyarul híven vissza nem adható fogalmi 
tartalmát. A szók és szólások ilyetén kielemzése után jön a szöveg- 
részletek nyelvtani feldolgozása, majd az ehhez fűződő nyelvtani és 
stilisztikai átalakítások, kérdések és más beszédgyakorlatok. A leg-
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magasabb eredmény azonban, amire itt eljuthatunk, s amit a szöveg- 
bemutatás és beszélgetés csak előkészített : a bem utatott olvasmány 
tartalmi összefoglalása. Ezzel képesítjük a tanulót arra, hogy mon
danivalóit necsak tördelt kérdések és feleletek formájában tudja el
mondani, hanem összefüggő, hosszabb lélekzetü németnyelvű elő
adásban is.

A német nyelvoktatás legfelső fokán a tanuló egyénisége lép az 
osztályfoglalkozás központjába : a tanulók sajátos lelki szükségletei, 
önállóságuk nyilvánulásai lesznek az iskolai munka főmozgatói. 
A tanár a háttérben marad : csak irányítja — észrevétlenül —■ a 
tanulók önkifejtését, mégpedig elsősorban azzal, hogy kifürkészi 
kinek-kinek az érdeklődési irányát és kezébe ad otthoni feldolgozásra 
egy-egy alkalmas irodalmi müvet, illetőleg a napi újságnak egy-egy 
megfelelő rovatát. Ezen a fokon az iskolai munka csak a házi olvas
mányról való beszámolásból állana : egy-egy tanuló elmondaná 
német nyelven magánolvasmányának tartalm át, illetőleg egy-egy 
újságcikk lényegét. A tartalmi elmondás alkalmával a tanár kérdé
seket támaszt, egyes problémákat kiélez, s a tanuló a megjelölt irány
ban esetleg érdekes, új vagy újnak vélt megoldásra fog bukkanni. 
Otthon gondolatait magyarul megfogalmazza, azután a szótár, a 
szólásjegyzék és a nyelvtan állandó forgatása mellett németre for
dítja dolgozatát. A következő óra elején a német szöveget a táblára 
írja, az osztály pedig a nyelvi és stílus-hibákat kijavítja, a vitás 
gondolatokat megbeszéli.

így valósítja meg a német nyelvoktatás minden pedagógiai el
gondolás végső célját : kiaknázva a gyermek passzív, receptív képes
ségét, majd kritikai eszmélkedését — életre hívja a tanuló egyéniségét, 
önálló, tevékeny lelkiségét, amely önmaga teremt magának a nyúj
tott anyag elemeiből és a tanár útmutatásai alapján eredeti és erkölcsi 
alapokon nyugvó világnézetet.

3. Mik azok az életfeltételek, amelyek mellett a német nyelv- 
oktatás elé tűzött és feltétlenül szükségesnek talált hármas célt a 
módszer hármas tagozatával sikeresen meg lehetne valósítani? Kutas
sunk itt elsősorban olyan pozitív újítások után, amelyek a német 
nyelvoktatás eredményességét hathatósan előmozdítanák, majd 
pedig szóljunk negatívumokról, a német nyelvtanítás mai gátló 
körülményeiről.

Ami a német nyelvoktatás pozitívumait illeti, már rámutattunk 
röviden a német újság olvastatásának előnyeire. E mellett szereljék 
fel az iskolát grammofonnal is. A tanár ugyan folyton beszél a növen
dékek előtt, hangja azonban lassan unalmassá válik, meg aztán nem 
is mindig a legművészibb hatású ez a hang : ezért kell a grammofon 
az iskolába és olyan lemezek, amelyek egyrészt a kiejtés gyakor
lására készültek, másrészt egy-egy művészi előadást, szavalást tar
talmaznak. De ne feledkezzünk meg a rádiónak és a beszélő filmnek 
iskolai hasznosításáról sem. Ügy gondoljuk a dolgot, hogy a rádió- 
előadások és a filmek egy-egy klasszikus német irodalmi művet dől-
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goznának fel, a német tanárok már év elején kézhez kapnák az egész 
évi programmot s egy-egy osztályt előkészítenének a filmek és a 
rádióelőadások hallgatására. Általában nyissuk meg a középiskolát 
a modern kultúr-eszközök előtt, mert visszás dolog az, hogy a modern 
élet szinte nyomtalanul rohan el az iskola mellett, s a technika vív
mányait nem aknázzák ki az iskola emberei.

A mai német nyelvoktatás eredményességének egyik főakadálya 
a csekély óraszámban és az óraszámnak aránytalan elosztásában 
rejlik. Roppant kevés a mai óraszám a felm utatott célok elérésére, 
A régi főgimnáziumban a latin nyelvoktatás elé csak egy követel
mény volt tűzve : a szövegmegértés, s még ezt sem tudta az iskola 
teljesen megvalósítani, bár igen nagy latin óraszámmal dolgozott. 
Hogy lehet akkor a német nyelvoktatástól azt kívánni, hogy az a 
rendelkezésére álló igen kevés órán beszélni, olvasni és írni tanítsa 
meg németül a növendékeket. Aztán míg a német nyelvoktatás elé 
tűzött feladatok és célok meg az anyag magasabb fokon folyton 
sokasodnak, addig az óraszám felfelé folyton csökken : ez a visszás 
helyzet az oka annak, hogy nemcsak az új anyag elvégzésére nincs 
soha elegendő idő, hanem a régebben tanultak rögzítését, gyakorlásál 
is kénytelen a német tanár elhanyagolni. Ezzel függ össze az iskolai 
írásbeli dolgozatok mai helytelen elosztása. Bár természetszerűleg 
csak a felső fokon lehetne megtanítani németül fogalmazni a tanuló
kat, a tanterv mégis fordítva, az alsó osztályokban rendel több 
iskolai dolgozatot. Pedig az alsó fokon a dolgozatírásnak nem lehet 
célja a fogalmazás, a stilizálás elsajátítása, hanem csak a helyesírás 
begyakorlása és begyakorolt beszédgyakorlatok reprodukálása, am it 
azonban a házi feladatok megírása sokkal jobban szolgál ma is. 
A legfelső fokon is helyesebb házi dolgozatokat íratni, iskolai dolgo
zat csak elvétve kerülhet elő. Az iskolai dolgozatok redukálása által 
azonban a német oktatás minden vonalon nyerne órákat, amelyeket 
a beszédgyakorlatokra és a tanulók nyelvtudásának fokozatos bőví
tésére fordíthatna. De még így is szükséges volna minden osztályban 
heti 5—6 órának a beállítása.

Nagy akadálya a német nyelvoktatás eredményességének az 
osztályok népes volta, amin csak kisebb csoportok alakításával 
lehetne segíteni. I tt említjük meg a tanulók otthoni másirányú el
foglaltságát is. A német nyelv nagy nehézségeivel még felemelt óra
szám mellett sem tudhat az iskola megbirkózni akkor, ha nem vonja 
be a tanulók otthoni foglalkoztatását. De ott van a cserkészkedés, 
a különféle sportolások, az önképző- és szavalókörök, legújabban még 
a gyorsírás is, amelyek teljesen meddővé teszik a német nyelv tanárá
nak arra irányuló igyekezetét, hogy igénybe vegye a tanulók otthoni 
szorgalmát. Könnyíteni kell tehát valami úton-módon a tanulók 
otthoni elfoglaltságán, hogy otthoni munkájukat az eddiginél jóval 
nagyobb mértékben vehesse igénybe a német nyelvoktatás.

A német nyelvoktatás sikerességének akadályait azonban nem
csak a tantervben és a tanulók oldalán kell keresnünk, hanem a
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tanárokban is. Mai nagy anyagi elesettségükben a modern nyelvek 
tanárai általában nem képesek arra, hogy saját pénzükön utazhas
sanak. Pedig ismereteik felfrissítése, felelevenítése érdekében okvet
lenül szükséges volna, hogy a szünidőket azokban az országokban, 
annak a kultúrának életközösségében töltsék, amely kultúrának itthon 
ők a propagálói. Mennyivel hatásosabban tudnák átadni a tanulók
nak azokat a kultúrértékeket, ha minden esztendőben a személyes 
tapasztalat eleven közvetlenségével szólhatnának az ifjúsághoz! 
A külföldi tartózkodás megvalósítását azonban csak úgy tudjuk el
képzelni, ha a tanügyi kormányzat államsegélyt nyújt erre a célra a 
modern nyelvtanároknak. De egyébként is mentesíteni kell a tanár
ságot az anyagi gond nyomasztó súlyától, valamint lelki szabadságá
nak minden gátlásától. Ne legyen kénytelen a tanár anyagi töpren
géseit az iskolába is magával vinni, se semmiféle létérdekeire vonatkozó 
aggodalmait, amelyek láthatatlanul odaállanak tanár és tárgy, tanár és 
ifjúság közé, s a bensőséges, ideális kapcsolatot széttépéssel fenyegetik. 
Legyen a tanár anyagilag független, a tanulóifjúságtól, a társadalomtól 
és a felettes hatóságoktól megbecsült egyéniség, akinek lelki szabad
ságát semmi nem korlátozza : s akkor ez az emelkedett, tárgyszeretet
től áthatott, az ifjúság iránti szeretettől sugárzó tanári egyéniség 
csodákat fog m űvelni; képes lesz az óraszám korlátozottságában 
rejlő akadályokat elhárítani, népes osztályokat tevékeny munkára 
serkenteni s képes lesz egy idegen kultúra értékeinek átültetésével 
egy új nemzeti megújhodás számára a talajt előkészíteni.

Hatvan. Papp István.

H A Z A I IR O D A L O M .

Muraközy Gyula : A diadalmas élet. Krisztus a XX. században. Buda
pest, 1933, 344 í. Ára fűzve 4 P, kötve 5 P.

Ez a könyv azok közül a ritka jelenségek közül való, amik eleven, egészen 
fájdalmasságig fokozódó hiányérzetet elégítenek ki. Nemcsak hogy az elgon
dolása, megtervezése céltudatos, hanem minden során átlüktet egy magasabb 
cél : a magyar református lélek megmentése. Mert csakugyan megbízható 
támasz nélkül állottunk eddig szegényes teológiai irodalmunk nagyrészt 
idegen bálványok képére öntött gipszmásolatai között ; ahol pedig komoly 
értékeket érezhettünk meg, ott a nem szakember elveszett a tudományos 
aprólékosság útvesztőjében. Egy önálló leiken átszűrt keresztyén tudományos 
világnézet először jelenik meg itt magyar nyelven úgy, hogy rendszerességével 
felöleli a „ma“ legtöbb eleven kérdését, és úgy, hogy belőle nemcsak szak
emberek, hanem minden hívő lélek okulhat. Muraközy kiegészíti a Bibliái, 
kuszádnak látszó szálait összefonja, s ahol egy-cgy szál túlér az írás határain, 
a fililozófia, vagy a gyakorlati életfolytatás világába, ott ezeket a világokat 
szorosan egybefűzi a kijelentés világával. Annyira átlátszó s gondosan szer
kesztett munka van előttünk, hogy a tartalmát hiánytalanul bele lehet zsú
folni pár címbe (Isten a világban Isten a történelemben — a szent sátor
ban a Golgotán az egyházban a református egyházban — az életem
ben a félhomályban és Isten az örökkévalóságban), de inindenik fejezete 
önmagában élő egész is, egy-egy speciális probléma megoldása. A kitűnő
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név-, tárgy- és tartalommutató segítségével úgyszólván minden problémára 
azonnal rányithatunk s pár sorba szorítva megkapjuk a választ. A mű a 
Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás alapján magyarázza a Bibliát, 
mindenekfelett azonban a Krisztusban megjelent új élet tolmácsolója akar 
lenni s az is. Célja elérésére szerző nemcsak kivételes tisztaságú, költői lendü
letű nyelvezetet, hanem rendkívül tágkörű művészeti és tudományos irodalom- 
ismeretet használ fel, s ezzel megnyugtatja a művelt olvasót adatainak fel
tétlen megbízhatóságát illetően. Igazi élvezetté teszik a mű olvasását az eleven 
kérdések, kitűnően megfogalmazott probléma-felállítások, sokszor paradoxo
nok. („Antiszemita volt Mózes, Ezsaiás, Jeremiás, Mikeás és minden próféta“ 
76. 1. ,,A csoda olyan, mint a villámlás“ 109. 1.) Szerző szent áhítattal szól : 
mikor legtudományosabb, akkor sem profanizál, s mikor a földi élet legrútabb 
jelenségeiről szól, akkor sem válik közönségessé. Ugyanez a választékos finom
ság jellemzi apológiáját, ami sosem más kárát keresi, s polémiáját, ami mindig 
megáll a tökéletes bizonyosságú adatok egyszerűen hátó alkalmazásánál. 
Pl. a pápaságról megállapítja : „történelmi szükségszerűség volt“ (181. 1.), 
a Mária-kultusz történelmi gyökereit felfejti, ám egyetlen tiszteletlen szava 
sincs Jézus „szép, kedves, áldott, szomorú édesanyjáról“, megbírálja a szentek 
körül felburjánzott tévedéseket, ám rámutat az igazi szentség áldott értékére is. 
Különös elevenséggel tárja fel a mai református egyház égő sebeit. Az egyház
alkotmány, a vagyon, a művészet, a hazaszeretet, a jezsuita munka, a predes- 
tináció kérdéseit tárgyalva eljut egészen addig, hogy Pezenhofer S. J. szívós 
kitartású, református gyülölségtől tajtékzó statisztikáit is „tél-túl meg
egyengeti“. A válások, reverzálisok, egyke kérdésével bőven foglalkozik és 
odaállítja az olvasót a nagy felelősség elé : „A reverzálist adó református 
egyháztag hadiszökevény és áruló“. Tehát egészen elméletinek látszó problé
mák mellett a legteljesebben gyakorlati világ kérdéseire nézve is szól hozzánk 
„A diadalmas élet“ új könyve. Olyan nagy nyereségnek tartjuk ezt a művet, 
hogy benne református egyházunk egy új korszakának a riadóját látjuk : a 
modern tudományos, művészeti és filozófiai felkészültségű református ember 
itt találkozik az ősi, puritán egyszerűségben hívő református néplélekkel. 
Hisszük, hogy ezen a két pilléren nemcsak megújhodó magyar református 
egyházat lehet felépíteni, hanem az örök Istennek is hajlékot teremteni egy 
tépett lelkű, bomló társadalomban,

Debrecen. Soós Béla.
Kapi Béla: Isten hárfása. Történeti elbeszélés. 254 oldal. Győr. 1933. 

Harangszó-könyvtár.
Gerhardt Pálnak (1607-—1676), Luther mellett legnagyobb énekköltőnknek 

életét, küzdelmeit, szenvedéseit a harmincéves háború korának és az azt 
követő, sokban a maiakhoz hasonlító sötét időknek viszonyait, gyötrő 
viaskodásait tárgyalja e kis regény a részletekbe menő történeti hűséggel, 
építő célzattal és mégis költői szépséggel. Különösen gyengéd és finom 
Gerhardt Pál és későbbi felesége halkan ébredező, majd holtig tiszta láng
gal lobogó szerelmének bájos története. Értékessé és kedvessé teszik e 
művet Gerhardtnak szervesen a történetbe beleolvasztott szép énekei: jó
részben Torkos Lászlónak fordításában. Többet, a regény szerzőjének ké
résére most, 94 éves korában fordított le az agg költő, sok tekintetben 
Gerhardt lelki testvére.

Ki ne ismerné, legalább részben, Gerhardt 120 énekét? Köztük vau 
evangélikus énekkincstárunk annyi drága ékessége: Légy csendes szívvel. 
Óh fo, vérző sebekkel. Én lelkem, miért csüggedsz el? Óh, miként fogad
jalak? Most nyűgosznak áz erdők. Tele van e könyv korfestő érdekesség
gel. Szinte ott járunk, élünk mi is a regény hősével Wittenberga, Berlin 
időbarrtította, komor bástyái között.

Á felületes olvasó azt vethetné az író szemére, hogy részletesebben 
tárgyal teológiai vitás kérdéseket. De ez a regény cselekvényének a ten
gelye. Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem, igen nagy többség
ben evangélikus álattvalóinak református uralkodója, erőszakosan akarta
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elnémítani a protestantizmus evangélikus és református ágához tartozó 
papok civódó, versengő papjait. Ez természetesen visszahatást keltett, hitT 
vallókat termelt. Az evangélikus papok ellenmondtak, elhagyták, vagy 
elhagyni kényszerültek lelkészi állásukat és lángra keltették a szigorúan 
lutheri hithűséget.

Gerhardt is elhagyta berlini lelkészi állását és a „bujdosás“-ban is 
keletkeztek szép énekéi.

Az „unió“ nem is valósult meg. Majd csak a XIX. század elején 
bozza meg ezt a felvilágosodottabb, sőt közönyösebb korszellem.

Kapi Béla kis regénye sok gondolatot ébreszt, magunkbaszállásra 
kényszerít, sok problémát felvet és mégis tiszta gyönyörűséget nyújt: 
tanárok, tanulók meleg érdeklődésére méltó. Dr. Szigetül/ Lajos,

Sinka István  : H im nuszok K elet K apujában . Kiadja : a szeghalmi refor
mátus Péter Andrásreál gimnázium. (1—80. 1.)

Igénytelen, sárgakötésű könyv. Címlapján kezdetleges rajz. Kapuféle 
épületet ábrázol, pagoda-stílusban. A kapu felett a napkorong izzik, lángol, 
s miközben ezt teszi, szétlövelt sugárnyalábjai furcsán, függöny módjára 
hullnak alá. A kapu előtt emberi alak lendíti karját a magasba. Első tekintetre 
nincs rajta különös, csak az, hogy lehetetlenül hosszú az árnyéka. De ha 
hosszabb ideig nézzük, a felemelt karú emberi alakból lassanként betű for
málódik, s a sugárözönben ott hallelujázik az ábécének az a betűje, mely 
mindenütt a világon az ismeretlent, a titokzatost jelöli, az X.

Lehet ebben valami szimbolikus. Mert Sinka István ezzel a verskötettel 
úgy kopogtat be a költészet kapuján, mint irodalmunk nagy ismeretlenje; 
Már első verseiben meglep bennünket hangjának megkapó forrósága és érces 
zengése. Szeretnénk róla sokat, mindent tudni. Szeretnők megtudni, mint 
Petőfi Aranyról, ki ez a harsonaszavú költő, hol járt iskolába, hol és kitől 
tanulta azt a sok szépet, melyet költeményeiben olyan „pazar fénnyel“ ont. 
De a kötet féltve őrzi szerzője inkognitóját. Egy-két név az irodalomtörténet
ből (Virág Benedek, Ady), ugyanannyi a történelemből (Dózsa, Mikes), meg 
az, hogy a költő „parasztfiú“, az Alföld szülötte és szerelmese, aki most 
„különös köntösben tiszta homlokkal fut át a roppant magyar mezőn“, mind
össze is ennyi az, amennyit a szerző jónak lát külső körülményeiről költemé
nyeiben a világ elé tárni. De arról az erőről, mely valahol e külső körülmények
ben rejtőzik, és az egyszerű parasztfiút fellendítette a tiszta humánizmus ama 
magaslatára, ahonnan már csak lenézni lehet, arról a titokzatos erőről mélyen 
hallgatnak a költemények. Arra természetesen nem kell szót vesztegetnünk, 
hogy az igazi tehetség magában is sok mindent elérhet, előtte zárak pattant 
nak fel, és nyílatlan ajtók nyilának meg, de a humanizmusnak arra a fokára* 
melyre e verskötettel a szerző emelkedett, az igazi tehetség is csak megfelelő 
műveltséggel felvértezve juthat el.Ezért vagyunk szerzőnk esetében annyira 
kíváncsiak műveltségének rejtett forrásaira.

De Sinka István nemcsak azért való a vérbeli költők fajából, mert lelkét 
megfürdette a humanizmus tiszta vizében, igazi költővé teszi őt küldetésének 
tragikus és mély átérzése is. Meggyőződéssel hirdeti, hogy öt „a por, a fa, a 
bérc s szent faluja küldte követnek, hogy szóljon értük egy szót a napnak". 
Az ő evangéliuma az öröm evangéliuma. Amerre megy, „szétterül fehér pa
lástja és delejes kezével megássa sírját a gyásznak“, f Új földek követe.) Szíve 
égő tüzét, fiatal élete nagy akarását, szavának zenéjét, letiport lelke örök 
lázadását mint valami modern Prometheus — szeretné e kettépattant kor 
félhalott-félélő fiataljai közé szórni. (Szeretném.) Napimádó táltosként tárja 
ki mellét a nap fényözöne elé, és mikor már teleszítta magát fénnyel és élettel, 
vérei boldogítására kisugározza magából : . .viszek a lányajkakra lángerejű
csókot, . . .az én véreim földjére a bronzkarú aratóknak millió, fénylő, ten
gernyi búzakalászt.“ (Napimádó.) A nap az ő szentsége, oltára. A minden élet 
forrását látja és magasztalja benne, és soha ki nem fáradó torokkal harsonázza 
hozzá forró himnuszait, miközben nem győzi eleget bámulni tenger csodáit 
hajnalban, mikor „a vén hegyek rózsaszínű felhőket pipálnak“, délben, mikor
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„a lángoló mezőn átballagó paraszt avott ruháján aranyként szikrázik a 
fény“ és alkonyaikor, mikor „a jegenyék ujja lengve int, s meghátrálnak 
a fényfálánkszok. . . s a futó király lehunyja nagy forró szemét. Álmára szent 
csöndes zenét perget az est halk gitárja“. (Tündöklő (öld.) Talán az Alföldet 
is azért szereti, mert korláttalanul tárja ki széles mellét az életetadó napnak.

Ez a modern napimádó a szónak is művésze. Bőségesen ömlő és áradó 
mondanivalóját nemes ízléssel szorítja korlátok közé. A bőbeszédűségre alkal
mat nyújtó szabad vers nem csábítgatja kilengésekre. Különösen rövidebb 
versei tűnnek ki mesteri ökonómiájukkal. Vannak költeményei, melyek olyan 
módon tagolódnak három részre, hogy az utolsó rész tartalmazza csattanóként 
a főgondolatot, de a csattanó bántó élessége nélkül. (T ú l a rozson. . .)  Nem 
egy verse drámaian gyorslélekzetű. A költő ,,pór-apái“-nak élete A halálhoz c. 
versben pl. csak ennyi: ...„daloltak, szerettek, fájtak, szenvedtek, s aztán 
bátran visszasimultak a földbe“. Ez az eljárásmód, még inkább a színkeverés 
egyszerűsége (ezüst, arany, bronz, acél, ón, rubin, tűz) és az epikus-szélességű 
és plasztikájú jelzők gyakori alkalmazása (széles-mellű, meleg-szájú, gyors
ujjú, szépfejű, patkó-nyomos, stb.) a népköltészetre utalnak, melynek tele- 
vényéből úgy látszik — szívesen szítt táplálékot Sinka költészete.

Mindent összevéve : e kis kötet nem puszta ígéret ; több annál : beváltott 
ígéret. Egy cseppet sem csodálkoznánk, ha szerzője csakhamar helyet kapna 
abban a fényes galériában, melybe neves lírikusaink tartoznak.

A kötet a szeghalmi református reálgimnázium áldozatkészségéből látott 
napvilágot, az előszót hozzá Fülöp Károly és Fája Géza írták. Pélerjfy László.

Eesedl István : Utazásom a Szentföldön . Ütirajzok. Debrecen, 1933. Kap
ható a „Méliusz“ könyvkereskedésben. Ára 1.50 P. A szerző sajátja.

Amikor Ecsedi István könyvét megkaptam, két angol, három német 
könyv mellett Patai József : A föltámadó Szentföld (Múlt és jövő kiadása), 
Zadravetz István és Lippay Lajos dr. : Krisztus szülőföldjén (Szent István- 
Társulat) c. műveit már átolvastam. Régóta ismerem Erődi Béla könyvét 
is Palesztináról. így zsidó, katolikus, protestáns, egyházi és világi szem
pontokat egyaránt feltáró munkákban gyönyörködhettem.

Őszintén megvallom, mégis örültem Ecsedi István könyvének, aki még 
debreceni református tanítóképzőintézeti tanár korában elindult Keletre, 
a titkok földjére. T. i. a legtöbb emberit Ecsedi hozta haza a Szentföldről. 
Az igaz, hogy ő utazott a legemberibb módon : III. osztályú hajón, vasúton, 
ahol az elfogyott, az apostolok lovain, gyalog. így igazán nem mások után. 
könyveket másolva, hanem személyes tapasztalatai alapján szólaltatja meg 
a titkok földjét. Debrecenből kivándorolt zsidó család revén jobban be tud 
tekinteni a keleti elzárkózottságban élő tömegek leikébe, mint aki csak a 
hivatalos idegenvezetők kíséretében jár. Meglátja az isteni Mester életét, 
annak színhelyét, a tettek mezejét. Megelevenedik előttünk az ó- és új
testamentum földje, életre kelnek a rögök, beszélnek a kövek. A nyelv érthető, 
világos, hiszen Ecsedi István az ő közvetlen debreceni kálvinista nyelvét, a 
legkiválóbb magyarok, az alföldi cívisek világos, egyszerű nyelvét hasz
nálja. Ez a nyelvezet nemcsak nekünk, felnőtteknek, hanem a tanulóknak is 
érthető, érdekes, azért kedvvel olvassuk, gyönyörködünk benne, miközben 
végtelen sokat tanulunk.

Annakidején Csizmadia Lajos theol. akad. professzor könyvét olvastam 
annyi élvezettel (Sylvester bibiiai kézikönyve ; összeállította : dr. Czeglédy 
Sándor ; IV. kötet, Bibliai földrajz és természetrajz), mint most szerzőnkét 
s őszintén mondhatom, sokat tanultam belőle. Ott van Haifa képe, Tel-Aviv 
fejlődése, a földművelői zsidótelepek és telepesek. Nehéz a földmíves mun
kája szerte a világon, ezért bizony Zsidóországban is jobb szeretnének keres
kedők, szellemi munkások lenni a zsidók, mint túrni a földet, számot vetni 
az ismeretlen égi (természeti) elemekkel : eső, fagy stb. Ha van tőke, amit 
európai és amerikai gazdag zsidók adnak össze, akkor jönnek lassan a köz
művek : utak, épületek, csatornák, völgyzáró-gátak, szántó-vetőgépek stb. 
De, ha nincs pénz, akkor még ott a zsidók sem tudnak teremteni, nem tudják
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az erőt pótolni, a sivatagot termékeny oázissá változtatni. Pedig valaha ter
mékeny föld volt, gyönyörűen termett, míg aztán a török uralom alatt tel
jesen lezüllött.

Ma is érdemes azonban ezzel a földdel foglalkozni, épül is már a Jordán 
hatalmas völgyzáró-gátja, hogy ezer és ezer holdakat termékenyítsenek meg 
az élet vizével. Tanulmányozzák a Holt-tenger sótartalmát, hogy beállítsák 

mint műtrágyát — a gazdasági vérkeringésbe. Mezopotámiából egyenesen 
ide akarják vezetni csöveken az energiát adó petróleumot stb. A terv kész, 
csak a megvalósításhoz kell óriási emberi akaraterő és iszonyú tömegű pénz 
meg politikai érdek.

Ezeket számbavéve : tudományos és pedagógiai szempontokból egyaránt 
fontosnak tartom, hogy kartársaink elolvassák Ecsedi István művét.

Dr. Horváth Kiíróit/.

BELFÖLDI LA PSZEM LE
Országos K özépiskolai T anáregyesü leti K özlöny. LXVII. évfolyam 1. szá

mában Ady Lajos, tanker, főigazgató ír szelekció és antiszelekció címen 
s rámutat arra, hogy manapság tulajdonképpen nem a legértékesebbek végzik 
a középiskolát, így kormányintézkedést is kíván ebben a fontos kérdésben. 
Dr. Gacsályi Sándor a tanárok nemzetközi szövetségét ismerteti, Dr. Mar- 
tinkovies Lajos a gyorsírás pedagógiai értékéről elmélkedik, Darás Gábor 
az énektanítás koncentrációjáról a magyar történelemmel és irodalommal.
A 2. szám Bihari Ferenc szemléjét hozza a múlt évi értesítőkről, Temesy 
Győzőtől országos tanári nagygyűlés rég hangoztatott kívánságát újra. 
A 3 , számban búcsúzik dr. Nagy Pál, ki hat éven nagy lelkesedéssel és hozzá
értéssel szerkesztette a lapot. Dr. Gruber Miklós Német nyelvtanításunk 
aktuális kérdései címen rámutat arra a hibára, melyben az eredménytelenség
nek egyik főokát látja véleményünk szerint igen helyesen. Túlságosan 
hangoztattuk a gyakorlati oldalt, s így a tanuló csak későn jut oda, hogy a 
főcél felé haladjon : hogy t. i. megismerje a német szellemi életet. Tanköny
veink tele vannak olyan olvasmányokkal, melyekben csak a szók újak, inert 
németek, a tartalom mind ismert. Tehát inás olvasmányok kellenek, s erre 
ad az értékes cikk útmutatásokat. Dr. Geszti Lajos, a filmoktatás fanati
kusa, felszólal ez ügyben. Dr. Méhes Gyula pedig Mádai István meggondolat
lan cikkét igazítja helyre Nevel-e a középiskola? címen. — A 4 , számban 
mutatkozik be dr. Kardeván Károly mint szerkesztő. Csak a lap élén kell 
bemutatkoznia, hiszen írásai révén mindenki ismeri őt. Mint német tan
könyvek jeles írója is ismeretes a tanárság előtt. Kívánjuk, hogy minél jobban 
felvirágoztassa az országos tanárság lapját : ebből ráiik, protestánsokra is 
fény árad. A református Ady Lajos, Nagy Pál nyomába evangélikus testvér 
lépett. Ebben a számban kiemelendő dr. Kerényi György cikke az ének
tanításról. Ügy látszik, végre általánosabb érdeklődés fogadja ezt a fontos 
tárgyat, hiszen csak nem régen jelent meg ugyané helyen cikk róla, s a mi 
Szemlénk is hozta Králik Jenő értékes előadását. Reméljük, hogy majd az 
általános tantervi revízió is tudomást szerez a felvetett jó gondolatokról.

M agyar K özépiskola. A Katolikus Tanáregyesület lapjának XXVII. évf. 
11—12. száma hozza dr. Zibolen Endre előadását a gimnázium mai helyzeté
ről, s Wagner József ügyes cikkét Humor a nyelvtanításban.

P annonhalm i Szem le VIII. évf. 3. sz.-ban dr. Sárközi Pál nagyszombati 
régi matematikusokról ad egész kis monográfiát, Holenda Barnabás a fizika 
ríj világnézetéről ír. A 4. számban dr. Szalay Jeromos Az „igazságosan bün
tetett“ Magyarország címen 17 oldalon érvel meggyőzően.

Mag yar T anítóképző. XLVI. 7—8. sz. Gyurjács András Az irodalom 
tanítása szellemtörténeti megvilágításban, dr. Mandola Miklós adalékokat 
ad az irodalomtörténet tanításának módszeréhez. Molnár Oszkár meg kegye
lettel emlékezik meg a nyáron elhunyt dr. Kenyeres Elemérről. A 9. szám
ban dr. Kiss József értesítőszemlél ad.
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M agyar G yógypedagógia XXI. 7— 10. száma érdekes cikket hoz Peitre- 
quin H.-tól, Egy-két iskolabetegség címen felsorakoztatja a mozgolódást, 
fecsegést, súgást stb. egész a lopásig. Dr. Schnell János igazgató-főorvos be
számol részletesen egy fontos kérdésről : a gyógypedagógia és orvosi pszicho
lógia a gyakorlati lelkiegészségügy szolgálatában.

N époktatási Szem le. II. évf. 3— 4. száma dr. Frank Antal tollából Az iskola 
életéből az élet iskolájába, a növendéktől a tanítóig címen szellemes elme- 
futtatást ad.

Néptanítók l apja. LXVI. évi. 21. számában Kövenkuti Jenő pedagógiai 
arcképet ad Csengery Antalról, Vajkay Julia meg az Ifjúsági Vörös-Kereszt 
szerepéről szól a nevelésben, 22. számában Mosdóssy Imre hangsúlyozza az 
optimizmus szükségességét a nevelésben.

Sárospataki Református Lapok XXVIII. évf. 45. száma dr. Üjszászy 
Kálmán cikkével kezdődik A tanítóképzés cserkészmunka alapján. A 48. sz. 
dr. K. A. Mi lesz az ifjúsági munkával? címen kiált fel. S mennyiszer kiál
tottunk már fel és még sem ébrednek-! Árokháty Béla Szenczi Molnár Albert 
zsoltáraival kapcsolatban a református énekügyről szók

Evangélikus Élet. Szántó Róbert kelenföldi lelkész szerkesztésében 
most fejezte be a Luther Szövetség lapja első évét, s számadásában önérzettel 
állapíthatta meg, hogy a szellemi részben teljes eredményt ért el. Általános 
érdekű cikkein kívül minket, tanárokat különösen érdeklők is vannak benne, 
így 31. számában a tanárok és lelkészek balatoni üdülőházát sürgeti, ugyanitt 
kezdi dr. Raffay Sándor püspök Nehéz válságban címmel a német viszonyok 
ismertetését ; cikkei autentikus hírek alapján nagyban hozzájárulnak a helyzet 
helyes megismertetéséhez. A 36. sz. Öngyilkos diákok címen utasítja el a 
napilapok beállításait, melyek rendszerint az iskolát és tanárokat hibáztatják. 
Payr Sándor, Tomka Szászky János, a győri, majd pozsonyi tanár emlékét 
idézi. 39. számában újra Raffay ismerteti a német egyház alkotmányát, 
40.-ben Pass László a magyar Corpus Juris és a reformáció címen értekezik. 
A 41. számot a maga egészében Luther Mártonnak szenteli születésének 450. 
évfordulója alkalmából. Mini lapszám is pompásan sikerült ez, s a legértéke
sebb neveket vonultatja fel cikkeikkel. A 44. számban Megöltem az anyámat ! 
címen foglalkozik építő módon a Zemplén-fiú ügyével. Á 45- 46. számban 
dr. Sólyom Jenő Luther és a törökök címen helyesbíti azokat az adatokat, 
melyek a reformátornak a török háborúkkal szemben elfoglalt álláspontjában 
közkeletűek tettek. Itt számol be újra Raffay Sándor Eislebeni emlék címen 
saját tapasztalatairól az új Németországban. Ettől kezdve állandóan hozzá
szólások olvashatók ahhoz a határozathoz, mellyel az Egyetemes Gyűlés az 
Erős Várunk egységes szövegének és dallamának megoldását kívánta. —  
Felszínen tartja az elevenen szerkesztett lap a már elhatározott novelláris 
zsinat ügyeit is.

E van géliku s Családi Lap. A budapesti gyülekezet tízezres példányszám- 
ban megjelenő lapja ez évben a budapesti leánygimnázium jubileumának 
ügyével, történetével foglalkozik a 24., 28., 29—30. számaiban, s beszámol 
az ünnnepségekről. A nagy nyilvánosság elé viszi az építési gyűjtés ügyét és 
ennek nagy szolgálatot tesz.

Az Énekszó új számának nevezetessége Kodály Zoltán tanulmánya a 
gyermekkarokról s lesújtó kritikája a mai zenei állapotokról. Molnár Antal 
írása a népdalgyűjtésről, Sztankó Béla cikke a kótatanításról, Tóth Aladár 
bírálata, Szabolcsi Bence ismertetése, iskolai mintatanítások és új módszerek 
bemutatása teszik gazdaggá az új számot. A hangjegyes rész érdekességei 
Jakob Regnart kórusa Balassi Bálint egykorú versével, Kerényi György finom- 
szövésű leánykara, Kertész Gyula három pompás köszöntője és végül az ének
karok kedvencei : nagyszerű kánonok Haydn, Bárdos Lajos, Gamauf H. és 
Veress S. tollából. A lap, mely egyébkén! a most megalakult Magyar Ének- 
oktatók Egyesületének hivatalos lapja, Kerényi György és Kertész Gyula 
szerkesztésében jelenik meg. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal, 
Budapest, I. Fery Oszkár-u. 55. Krónikás.
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M E G JE G Y Z É SE K .

T éves idézetek.
A hírlapokban és folyóiratokban a helyes idézetek mellett gyakran talál

kozunk helytelen idézetekkel, olyanokkal, amelyeknél az idézett mondás, 
adat vagy név határozottan téves, s ezért ellenmondást, tiltakozást vált ki 
részünkről. A téves idézeteknek sokféle fajtája van.

1. A Protestáns Tanügyi Szemle 1933 novemberi számában, a 337. lap* 
közepén, a Szekfű „Magyar Történetének“ ismertetésében S. Szabó József 
kartársam és barátom abbeli állításának igazolására, hogy az iskolai szigorra 
szükség volt a XIX. század elején Debrecenben, Rousseau következő mon
dását idézi : „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 !“ Nekem azonnal megütötte a szememet, fölkeltette a figyelmentet 
ez az idézet, mert az semmikép nem vallott Rousseaura, sőt egyenesen ellen
tétben átlőtt az ő szellemével, gondolkodásával. Hiszen Rousseau, mint tudjuk, 
ellensége volt a gyermek nevelésénél és oktatásánál minden kényszernek és 
evvel járó keserűségnek : ő a gyermeket a szabadság által a szabadság számára 
akarta nevelni, száműzött az iskolából minden kényszert és erőszakot, éppen 
ezért kapta „a gyermeki jogok, a gyermeki szabadság kihirdetőjének“ nevét 
(1. Rousseau Riete és Müvei, II. köt. 26, 29- 30, 36 37, 12. 1.).

Siettem megkérdezni S. Szabó barátomtól : honnan, miféle munkából 
merítette ezt a Rousseau-idézetet, mert nem tartom valószínűnek, hogy az 
Rousseautól származnék. S. Szabó barátom válaszolva megírta, hogy a kér
déses idézetet egy kéziratos Rousseau-munkámból (ROUSSEAU KISF.RR 
PAERAGOGIAI IRATAI) merítette, mely szeptember hóban nála volt. és 
pedig annak is első dolgozatából, a Sainte-Marie úr számára irt nevelési tervezet- 
bői (1740); „fiatal korában teszi hozzá úgy látszik, Rousseau meg
engedte a nevelési kényszernek is bizonyos módozatait. Csak olvasd át a Ter
vezetet s megtalálod benne a tőlem idézett mondatot !“

Teringettét, gondolám magamban, ennek fele se tréfa ! Én őt inter
pellálom a gyanús idézet miatt, s kisül, hogy ő azt az én Rousseau-munkámból 
vette ! Xosza hamar előveszem a R. K. PAED. IRATAIT, elolvasom belőle 
az első szakasznak, a Tervezetned, szövegét, de sehol nem találom benne a 
kérdéses idézetet, sőt ellenkezőleg, már ezen első, 1740-ben írt neveléstani fejte
getésében megnyilatkozik az Emit későbbi írója, már itt állást foglal minden 
kényszer ellen, midőn ilyeneket ír : „Az erőszaknak nem szabad itt, semmikép 
szerepelnie“, „eltökélt szándékom, hogy tanulmányait kellemessé tegyem 
számára“. Még egyszer elolvasom : mindhiába, a kérdéses idézet sehol sem 
található benne. Ekkor áttérek a második, Dupin úr számára készített emlékirat 
(1749) olvasására, mely tulajdonképpen nem egyéb, mint az első Tervezetnek 
kibővített szövege ; hátha, gondolám, ebben lesz az. De ebben sincs. Előveszem 
a Bevezetést, amit én írtam a R. K. PAED. IRATAI-hoz s elolvasom annak 
a két első Emlékiratról, ezek keletkezési körülményeiről szóló részét, s ekkor 
egyszer csak rábukkanok a szökevény idézetre. A 10. lapon, a Dupin úr 
számára írt Emlékirat tárgyalása során ezt írtam : „Rousseau ebben az Emlék
iratban hosszasan vizsgálja, mi a nevelés célja? Az, úgymond, hogy a gyer
meket boldoggá tegyük ; ámde e helyett őt mindenféle munkával gyötrik. 
De vájjon ki leliet-e mondhatjuk mi erre válaszul Rousseaunak ezt a 
munkát, gyötrődést az iskolából, az Oktatásból küszöbölni? Hiszen az ilyen 
nevelés nem tanítaná meg a gyermeket az életre, nem fegyverezné fel öt at  
élet küzdelmeire! Szép jelszó, hogy száműzzük az iskolából a kényszert, 
keserűséget, de az. életből nem tehet azokat száműzni, mert ott ezerféle baj 
és vesződség veszi a gyermeket és ifjút körül; ámde ez esetben az iskolában 
is szükség azokra ránevelni a gyermeket !“ Mikor ezeket írtam, előttem
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lebegett a „sudavit et alsit“ latin vers, előttem az a régi mondás : „a tanulás
nak gyökerei keserűek, de a gyümölcsei édesek !“

Fölfedezésemet közöltem S. Szabó barátommal, aki, utána nézvén a 
dolognak, csakugyan beismerte tévedését, mely úgy keletkezett, hogy ő 
könyvemből kijegyezte Rousseaunak néhány fontosabb pedagógiai nézetét ; 
e jegyzetei közé került valahogy az én általa szintén kijegyzett, fenti észre
vételem is. így történt, hogy midőn Szekfű könyvének ismertetését írta, ez 
észrevételt is a Rousseau-jegyzetek között találván, az ő neve alatt használta 
fel azt érvül. Ekként lett az én észrevételemből — Rousseau-idézel; én viszont 
kötelességemnek ismerem, hogy Rousseau Maneseit a tévedés feltárásával 
-kiengeszteljem. *

II. Voltaire műveit lapozgatván, több prózai és költői nyilatkozatára 
bukkantam, amelyekben nagy lelkesedéssel zengi a tokaji bor dícséretét. 
Ezek sorába tartozik az a mondása is, amelyet L. Ducros aixi egyetemi tanár 
Les Encyclopédisles (1900) c. művében, a 80. lapon olvastam : ,,Qui bőit du 
tokay, erőit en Dien, — écrit-il dés 1738“ (Aki tokajit iszik, hisz Istenben, 
írja már 1738-tól fogva), vagyis a tokaji bor nemes nedűje még a cinikus, az 
ateizmussal kacérkodó Voltaire-t is visszavezette Isten imádására. Mivel 
Ducros uram nem közli az idézet forrását, s mivel hozzá Aix-be küldött levelem 
felbontatlanul visszaérkezett, R. Rouvier úrhoz, a genfi egyetem francia 
irodalmi tanárához, akivel a Rousseau-Társaság révén összeköttetésben állok, 
fordultam, vájjon Voltaire Összes Műveinek nagy kiadásában, valamelyik 
kiválóbb hallgatója segítségével, nem tudná-e ezt az idézetet megkerestetni? 
Rouvier úr, egy ügyes tanárjelölt útján, utána nézett a dolognak, de sem az 
összes Művek indexében, sem az 1738-ból származó levelekben nem találták 
az idézetet. Közben az aixi egyetem irodalmi fakultásának dékánjától meg
kapván Ducros nyug. professzor úr mostani párisi lakásának címét, ide írtam 
neki s megkértem, közölje velem, honnan, a nagy író melyik munkájából 
merítette ezt az idézetet? Ducros uram nehány nap múlva, 1933 május 7-én 
szeretetreméltóan válaszolt. „Végtelenül sajnálom, hogy kérésének nem 
tehetek eleget. Les Encyclopédisles c. munkámat 33 évvel ezelőtt írtam s 
jegyzeteim sok költözködésem alkalmával elkallódtak. Az 1738-as évszámot 
pontosnak hiszem, mivel erre ismételten visszatérek. Ami az idézett sort 
illeti, ez talán egy 8 szótagú verssor lesz, melyet vagy költeményeinek soro
zatában, vagy valamelyik ez évben írt levelében kellene megkeresni. Nálam 
itthon nincs meg a teljes Voltaire, s 87 éves lábaim már nem képesek a Sor
bonne könyvtárának meredek lépcsőit megmászni.“

így hát e nevezetes idézetnek nem sikerült a forrását megtalálnom. Ez, 
mint látjuk, voltaképpen nem téves idézet, mert Ducros uram azt föltétlenül 
Voltaire-ből merítette, hanem inkább eltévedt idézet, melynek eredeti lelő
helyét ez ideig nem tudtuk feltalálni.

* III.
III. Pintér Jenő A magyar irodalom történeiének kézikönyve (1921) c. 

művének I. kötetében, a hanyatlás korában (1711—1772) a protestáns iskolák 
bezáratásának okáról, a 224. lapon ezt írja : „Nagy többségükben állást fog
laltak az állami tantervet követő kath. iskolai reformokkal szemben, ezért. . . 
á kath. államhatalom... több intézetet bezáratott, forrásaikat e lv ette ..."

Ez is egy eltévedt adatidézet : a prot. iskolák, autonómiájukra hivatkozva, 
a következő időszakban, az újjászületés korában foglaltak állást az állami 
tantervet, a Ratio Educationist követő kath. iskolai reformokkal szemben, 
viszont a prot. iskolák bezárása, lefokozása, forrásaik elvétele III. Károly 
kjrály 1731 máre. 27-én kelt rendelkezése alapján az 1730-as, 1740-es években 
történt, az állami tantervvel szemben tanúsított ellenállás nélkül (hiszen ilyen 
állami, tanterv akkor nem is volt), pusztán a protestánsok vallási, kulturás 
és tudományos felsőbbségének letörése céljából.
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Midőn Fintér Jenővel 1927-ben a kétféle adatnak ezt a téves összekötését, 
kauzális kapcsolatba hozását közöltem, ő, mint lelkiismeretes történetíró, 
azonnal lojálisán elismerte, hogy itt tévedésről, téves összekapcsolásról 
van szó !

*

De a napilapokban is nem egyszer elénk bukkan cgy-egy téves idézet.
IV. így a Pesti Hírlap Vasárnapidnak 1988 július 9-iki (28.) számában 

(47. I.) a „Miniatűrök“ közt, az utolsóelőtti helyen, Rousseauról találunk egy 
anekdotát abból az időből, amikor ő hangjegymásolással foglalkozott. Az 
anekdota eléggé megfelelt az ő egyéniségének, gondolkozásának, s így könnyen 
megtörténhetett vele. De tévesen nevezi benne Rousseaut ermenonvillei bölcs
nek. Rousseau ugyanis 1778 május 20-án költözött ki Parisból Ermenon- 
villebe, ahol aztán július 2-án meghalt. I)e ő már pár év óta nem foglalkozott 
hangjegymásolással, s így ott nem szólhatott arról, mint aktuális dologról. 
Ez az eset, ha egyáltalában megtörtént, csak jó pár évvel korábban, 1770 
1775 közt Párisban történhetett, amikor Rousseau még nem is sejtette, hogy 
ő valaha Ermenonvilleben fog lakni, s így őt ezzel kapcsolatban nem lehet 
„ermenonvillei bölcsnek“ nevezni.

Midőn a dolgot megírtam a Pesti Hírlap szerkesztőjének s megkérdeztem 
tőle, hogy az eredeti szöveg szerzője követte-e el a tévedést, vagy a lap cikk
írója, aki az anekdotát magyarra fordította, 1938 július 12-én ezt a választ 
kaptam :

„Igen tisztelt tanár úr ! Az említett „miniatűr“ írójával ugyan most 
nincs alkalmunk beszélni, de biztosra vesszük, hogy az On által kifogásolt 
megjelölést az eredetiből vette át. Tanár úr adata föltétlenül helyes, azt Gustav 
Lanson munkája is megerősíti. Különben az ilyen jelzők díjmentes engedélye
zésénél az írók elég szabadon szoktak eljárni. A Pesti Hírlap szerkesztősége.“

A levélkében az az érdekes, hogy a szerkesztő, mintha csak bizalmatlan 
lenne az én kétkötetes, a legújabb adatok alapján kidolgozott Rousseau Élet
rajzom iránt, igazolásul G. Lanson „Histoire de la littérature franf.aise“ c. 
művére hivatkozik ; vagy talán nem is ismeri a magyar Rousseau-Élet- 
rajzot?

* V

V VI. A Pesti Hírlap 1933 augusztus 27-iki számában a „Napi hírek“ 
elején közölt francia anekdoták közt egyszerre két téves adat is megütötte 
a szememet. Nevezetesen az egyikben arról van szó, hogy a bordeauxi ország- 
gyűlésen így szólt Montesquieu elnökhöz az egyik tanácsos stb. ; a másik 
arról szól, hogy Rousseau átadja Voltaire-nek a halhatatlansághoz írt ódáját, 
mire Voltaire ezt mondja : „No, ez a levél se fog a címzetthez eljutni !"

Megírtam a szerkesztőségnek, hogy mindakét anekdotát corrigendum 
esse censeo. Ami az előbbit illeti, Bordeauxban sohasem volt országgyűlés, 
legkevésbbé a Montesquieu korában (XVIII. század első fele). Minden szótár, 
lexikon megmondja, hogy „Le partement de Bordeaux“ nem bordeauxi 
országgyűlést, hanem bordeauxi főtörvényszéket jelent, illetőleg jelentett a 
XVII XVIII. században ; s kértem a szerkesztőt, hogy szbrezzen be a cikkíró 
számára egy jó szótárt, vagy inkább mondja meg neki, hogy aki nem tuti 
arabusul, ne beszéljen arabusul ! A másik anekdotánál szűkszavúságával oko
zott a cikkíró tévedést. Itt ugyanis 100 olvasója közül 99 a genfi Rousseaura 
gondol, holott „le citoyen de Génévé“ soha nem beszélt Voltaire-rel (talán 
egyszer ha látta őt életében), még kevésbbé adott át neki ódát megtekintésre, —• 
mert ezt Jean-Baptiste Rousseau, a költő tette !

Erre a levélre, talán annak elismerem kissé goromba hangja miatt, 
semmi választ nem kaptam !

*
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VII. Az utóbbi anekdota hibájába esett a Napkelet decemberi számának 
Savaijai Enyertről írt cikke, mely a 866. lapon bőven foglalkozik a Savoyai 
Eugen és Rousseau közt kifejlődött barátsággal, tt-szer említi a Rousseau 
nevét, de mindig a keresztneve nélkül, — ami által az olvasók 99/io<ra<l részé
ben azt a hitet kelti, hogy itt a genfi Rousseauról vagyis Jean-Jacques-ról 
van szó, mert az olvasók 99/10o-ad része aligha tudja, hogy ez ekkor, az 1720-as 
években, még gyermekkorát élte, és hogy sohasem járt Bécsben, sőt sokan még 
azt sem tudják, hogy a XVIII. század francia irodalmában egy másik Rousseau 
is szerepelt. így a szerző szűkszavúsága itt félrevezette az olvasók nagyrészét.

A szerzőnő, Hóry Etelka, észrevételeimre nem válaszolt, hallgatásával 
azok jogosultságát elismerte.

Nem árt az olvasmányainkban fel-felbukkanó idézeteket, adatokat, 
neveket hébe-hóba egy kis enyhe kritikával illetni

Sárospatak. Rácz Lajos.

I  ̂ „ I Dókus Ernő, a Református Egyetemes Konventnek
6s az Országos Zsinatnak volt világi elnöke Buda

pesten január hó 17-én, életének 82. évében tragikus szerencsétlenség követ
keztében elhunyt. Kihűlt tetemeit Budapesten a Kálvin-téri református 
templomban január 20-án végbement gyászszertartás és a sátoraljaújhelyi ref. 
templomban 22-én tartott végtisztesség után a sátoraljaújhelyi családi sír
boltban helyezték örök nyugalomra. A magyar református életnek hatalmas 
és szilárd oszlopa dőlt ki vele, aki hatvan esztendőn keresztül ragyogó 
példát mutatott arra, hogy miként kell a hívő lélek alázatával és áldozatával 
szolgálni anyaszentegyházunkat. A magyar református tanárság is hódoló 
kegyelettel őrzi a nagy halott emlékét.

A z E gyetem es T an ügy i B izottság  í. évi január hó 16-án Budapesten rend
kívüli ülésben tárgyalta az új középiskolai törvényjavaslat tervezetét, melyet 
a VKM leadott a Konventhez, hogy észrevételeit január 20-ig terjessze fel. 
Az Egyet. Tan. Bizottság ülésére meg voltak híva az elnöki tanács tagjai is, 
úgyhogy elmondhatjuk — egyetemes református egyházunk egész vezér
kara résztvett ennek a rendkívül fontos javaslatnak a megbeszélésében. 
Az előadói tisztet vitéz Bessenyei Lajos dr. látta el. A gyűlés végigment a 
javaslat minden §-án és ahol szükségesnek mutatkozott, mindenütt megtette 
a maga észrevételeit. Különösen az önkormányzatunkra sérelmes intézkedé
sekkel szemben fejtette ki a gyűlés a maga erélyes tiltakozását. Másnap, 
január 17-én, a Konvent elnöki tanácsa változatlanul elfogadta az előbbi nap 
tárgyalási anyagát s kimondta határozatilag, hogy megállapodásait memo
randumba foglalva, azt január 20-án átadja a VKM-nek.

A z ORTE K özponti Ig azga tósága  január 8-án tartott ülésén foglalkozott 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter középiskolai törvényjavaslatával, és 
erre vonatkozó észrevételeit felterjesztette a minisztériumba. A múlt évi 
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról is tanácskozott a Központi Igazgató
ság. Ezúton hívja fel a tanári karok figyelmét a közgyűlési jegyzőkönyv 
4. pontjára, valamint Nagy Jenő pápai kartársunk értekezésére. (Megjelentek 
az Évkönyvben !) Minden tanári testület az ott adott irányító elvek szerint 
saját viszonyaihoz képest tud aztán intézkedni a megszállt területek ifjúságá
val felveendő kapcsolat megteremtése érdekében.

A budapesti evan gélik u s leánygim názium  ötven éves jub ileum ának  ünne
pélye december 21-én volt. A Deák-téri templomban tartott istentiszteleten 
Kemény Lajos esperes mondott emelkedett beszédet. Majd a dísztermi ünne-

EG Y H Á ZI ÉS ISK O LA I H ÍR EK .
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pélyt dr. Németh Ödön közlehigyelő nyitotta meg; dr. Rohm Dezső igazgató 
ismertette az 50 év történetét és kegyelettel emlékezett meg Votisky Zoltán 
és Windt József polgári iskolai tanárokról. A háború két áldozatának emlék
táblái készíttetett az egyház Körmendi Krimin Jenő szobrászművész által, 
s ezt az iskola lépcsőházában helyezte el. Ezután a hatóságok kiküldöttjei 
köszöntötték az iskolát, elsősorban dr. Pintér Jenő tankerületi főigazgató, ki 
rendkívül meleg hangon jellemezte az evangélikus egyház nemes kultúrmun- 
káját és a leánygimnázium tanárainak értékes munkáját. Utána dr. Mágocsy- 
Dietz Sándor az evangélikus egyetemes tanügyi bizottság, Mohr Henrik a 
pesLi evang. egyházmegye. Dósa János a Református Tanáregyesület, Somogyi 
István az Országos Középiskolai Tanáregyesület és Budapesti Tanári Kör, 
dr. Domanovszky Sándor az Evangélikus Tanáregyesület, Mikola Sándor 
főigazgató a pesti gimnázium, Grósz János igazgató a Deák-téri elemi iskola, 
Mikolik Kálmán, az iskola legrégibb tanára és hosszú időn át volt igazgatója 
a régi munkások, Rapaics Katalin a volt, Hensch Irén a jelenlegi növendékek 
üdvözletét mondta. Végül dr. Raffay Sándor püspök, az iskola átszervezésének 
megindítója köszönte meg az üdvözléseket. Luther nevelési elveiből idézett, 
ki megállapította, hogy a polgároknak a nevelés céljaira többet kellene áldoz
niuk, mint háborúra, piperecikkekre stb. Ezt az áldozatkészséget kívánja a 
fenntartó egyház igénybevenni most, mikor az iskola jövendő megfelelőbb 
elhelyezése érdekében általános gyűjtést indít, s először is az egyház tehe
tősebb tagjait keresi meg kérésével. „Én boldog volnék —  fejezte be hatásos 
szavait a püspök , ha az új intézetnek megnyitásán ugyanezt a közönséget én 
üdvözölhetném.“ Megállapíthatjuk, hogy a gyűjtő munka január elején 
megindult, s remény van arra, hogy eléri kívánt eredményét, mert megható 
áldozatkészséget tapasztaltak a felhívók már eddig is. — Az ünnepély után 
dr. fíenk Ernő iskolafelügyelő helyezett az egyház nevében koszorút a lelep
lezett szép emlékműre.

A szülői értekezletek  eredeti form áját valósította meg a budapesti evan
gélikus leánygimnázium. Ugyanis sokszor halljuk azt a panaszt szülők és 
tanárok részéről, hogy a szülői ház és iskola még mindig távol áll egymástól, 
s e két világ elveinek, felfogásának, eljárásainak különbözőségét a gyermek 
sínyli meg. A gyakorlatban levő szülői értekezletek igen alkalmasak lehetnek 
egy-egy módszeres kérdés megbeszélésére, de a szülők sok egyéb mondani-, 
vagy kérdeznivalójának meghallgatására itt rendesen nincs elég idő és kellő 
nyugalom. Ezért gondolt az iskola arra, hogy kedélyes együttlét, teás össze
jövetel rendezésével adjon alkalmat szülő és tanár meghittebb együttlétére. 
Jeszenszky Ilona tanár indítványára elhatározta a tanári testűiét január 
havára az első ilyen összejövetel rendezését. Két-három osztály csoportosul 
egy alkalommal : a szülők, a „házigazdák“, természetben vagy pénzben 
járulnak hozzá a rendezéshez, az illető osztályok növendékei kedves, apró 
műsorszámokkal mulattatják a megjelenteket. A többi osztályba járó tanulók 
és szüleik meghívott vendégek. A január 20-i első ilyen összejövetel látoga
tottsága minden várakozást felülmúlt ; a befolyt aránylag igen nagy összeg 
az új iskolaépület alapját gyarapítja.

Özv. Ján osh egy i M authner A lírédné úrnő 2000 pengős alapítványt tett 
a budapesti evangélikus gimnázium arra érdemes tanulóinak jutalmazására. 
A gimnázium igazgatója a tanári testület meleg köszönetét fejezte ki az alapító
nak nemes elhatározásáért.

A dm iam cllék i egyházkerület tanári továbbképző tan fo lyam a. Imre Sándor 
régi kedves gondolata közeledik a megvalósuláshoz. A napokban Ravasz 
László püspök aláírásával körlevél ment a kerület összes középfokú iskoláihoz, 
hogyan gondolnák megvalósíthatónak a református tanárok továbbképzését. 
A megkérdezésnek már is jelentkezik az az áldása, hogy más irányba fog 
fordulni valószínűleg a remélhetőleg megvalósuló nagy gondolat, mint az 
állam rólunk-nélkülünk szervezése : úgy halljuk, csaknem általános az az 
■óhaj, hogy ne tudományos továbbképzést, hanem főként módszertani és
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pedagógiai lélektani szélesebb tájékoztatást nyújtsanak az egy hét keretébe- 
illeszkedő előadások. Milyen nagy nyereség is lesz az, ha a kerület gondolkodó 
fejei elmondják módszeres eljárásaikat, fogásaikat, tapasztalataikat, s azokat 
kölcsönösen megkritizálják. A legpompásabb és legéletrevalóbb módszertani 
kézikönyv születik esetleg e megbeszélések nyomán, aminek úgy is a leg
nagyobb híjával vagyunk. Faxit deus 1 Nagykőrös különben meg is hívta 
a tanfolyamot.

H írek a karcagi reform átus N agykun-reá lg im názium ból. Az új torna
terem falai felépültek, az épület tető alatt van s várja a tavaszi külső és belső 
berendezési munkálatokat. — A Karcagi Öregdiákok Szövetsége az új torna
terem építési költségeihez való hozzájárulás céljából műkedvelői előadásban 
előadta Bónyi Adorján Édes Ellenség című színjátékát. — December folyamán 
az intézet két fontos esemény színhelye volt. Az egyik a reálgimnázium cser
készcsapat világtáborozási szerepléséről szóló ünnepélyes beszámoló volt a 
díszteremben, nagy közönség jelenlétében. A beszámoló kimagasló száma a 
parancsnok előadásán kívül a díjnyertes jamboree-napló-pályázatok érdekes 
részleteinek a felolvasása volt tábortűz mellett. A másik esemény a jamboree- 
emlékkiállítás volt. Az intézeti cserkészotthonban 13 (legnagyobbrészt 100/80 
cm. nagyságú) szekrényben a következő tárgyak kerültek kiállításra : kül
földi, közöttük régi pénzek a világ minden részéből ; idegen cserkészek szép 
jelvényei ; cserélt (change-elt) tárgyak : tőrök, csecsebecsék, kosarak, nyak
kendők, nyakkendőkarikák, övék, derékszíjak, zászlók, botok, turbánok, 
dísztárgyak (közöttük egy művészi faragású elefántcsontból készült fogvájó, 
a végén egy teljes elefánt kifaragott alakjával) ; fényképfelvételek saját és 
idegen csapatokról, sátraikról, sokféle változatú életjelenségeikről, kedélyes 
csoportokról, irakiakkal, hindukkal, amerikai s más világrészbeli angolokkal 
ölelkező cserkészeinkről ; a jamboreen fakadt barátkozások levelezési emlékei. 
Folyt és folyik ez a levelezes belga, holland, norvég, amerikai, brit-guayanai, 
portoricói, brazíliai, indiai, ceyloni, új-foundlandi barátokkal, kevés kivétellel 
angol nyelven. A levelezés kapcsán a cserkészek egész sereg folyóiratot, napi
lapot, magazinét, térképet, táj- és országismertetőt kaptak ; ezek szintén ki 
voltak állítva. A levelekben a levelezés általános tárgyain kívül különösen 
gyakoriak az iskolai, sport és művelődési jelenségekről szóló értesítések. 
E mellett azonban egyéb érdekességek is előfordulnak, olyan időszerű ese
mények, mint a palesztinai arab zavargások ; vagy újságokból kivágott olyan 
képek, a megfelelő szöveggel, mint az eltűnt Lindbergh Baby utolsó képe, 
vagy a Horthy őfőméltóságáé az újságnak azzal a hírével, hogy Gömbös- 
miniszterelnök pártot szervez azzal a céllal, hogy Horthyt királlyá tegye. 
S a levélíró megkérdezte, hogy igaz-e ez a hír? E levelek mellett voltak ott 
fényképfelvételek a levelező idegen barátokról, családjaikról, mosolygó család
tagjaikról, fiúkról, lányokról, háztájakról, kedvenc állatokról, autókról, a 
vidék helyi foglalkozásairól ; bányászatról, halászatról, tájakról stb. Ez 
utóbbiakról nagyszámú képes lap is érkezett s ki volt állítva, igen szépek 
voltak a chicagói világkiállítás részleteit ábrázolók. A levelezéseknek külö
nösen értékes, és országos szempontból sem me..vetendő részletei azok az 
érzelmi nyilatkozatok, amelyek az egymás iránt való barátságra, egymás 
hazájára, a magyarok és Magyarország megbecsülésére, a világbékére stb , 
vonatkoznak. (Különösen sokan kérnek magyar népdalokat.) Ha az intézet 
e levelezést letétbe kéri, azok idők múltával az intézet páratlan értékű kincsei, 
egyúttal a növendékek angol tudásának értékes okmányai lesznek.

A sárospataki re í. tanítóképzőintézetbeii új rendes tanárok lettek Zilahy 
Ferenc és Egey Antal dr. Mindketten jól ismertek a tudományos és a tanítói 
pályán. Zilahy Ferenc a debreceni egyetemen volt tanársegéd, Egey Antal 
a Budapestül, mint az Eötvös-kollégium végzett növendéke. Ad multus 
annos !

A p atak i fő iskola  Szenczi Molnár Albert halálának 300. éves fordulójára 
nagyszabású ünnepélyt rendez.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. e jyhízkerület könyvnyomda-vállalata, 1934.
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K IA D Ó H IV A T A L : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők ; a tanári és fenntartótesliileti 
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L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.
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Petz Gedeon.
Alkalmi megemlékezés. —-

Petz Gedeon hetvenedik születésnapja (1933 nov. 24) tudo
mányos és tanügyi körökben egyaránt az emlékezés, tisztelet és hála 
ünnepe volt. November 23-án a budapesti bölcsészeti kar épületében 
Kornis Gyula az egyetem, Bleyer Jakab szaktársai, Melich János a 
tanárképzőintézet s Staud János a gyakorló-gimnázium nevében 
sorolták fel azt a sok érdemet, melyeket Petz Gedeon, mint tudós 
és egyetemi tanár, továbbá mint budapesti tanárképző intézmé
nyeink vezetője hazánk művelődésének előmozdítása körül szerzett. 
Folyóirataink közül ez alkalommal az Egyetemes Philologiai Köz
löny gazdag tartalmú ünnepi számot, a Deutsch-Ungarische Heimats
blätter pedig terjedelmes Emlékkönyvet (Festschrift für Gideon 
Petz) adott ki bizonyságot téve arról a módszeres és magas szín
vonalú munkásságról, melyet germanisztikánk kitűnő irányítóinak 
buzgósága folytán elért. Megemlékezések jelentek meg továbbá 
egyéb tudományos és tanügyi közlönyeinkben is.1

Mi, a protestáns iskolák tanárai ezt az alkalmat kétszeresen is 
ünnepünknek tekinthetjük. Mert mi Petz Gedeonban nemcsak az 
egyetemi professzort tiszteljük, belőlünk nemcsak a tanítványi 
hála szól ; olyan férfiút is ünnepelünk benne, aki származásánál, 
nevelkedésénél és működésénél fogva, de egyéniség tekintetében is 
szoros kapcsolatot mutat éppen azzal a kultúrával, melynek tan
intézeteink is létüket, jelentőségüket köszönhetik.

Tisztes helyet foglal el a magyar művelődés történetében az 
evangélikus papiak : Bél Mátyás nagy alakja mellett a tudósok, 
írók hosszú sorának munkahelye vagy szülőháza. Ilyen papi családból 
származott Petz Gedeon is, Petz Lipót soproni lelkész, kiváló író 
és műfordító unokája s a szintén nagytehetségű Petz Ernő harkai 
lelkész fia. Midőn pedig atyja korai elhunyta folytán árvaságra ju tott, 
ismét papi kéz vette oltalmába : anyai nagyatyja, Geduly Lajos 
pozsonyi ev. lelkész és püspök házába került.2 Ha Petz Gedeon

1 ' Petz-ünnepen elhangzott beszédeket s Petznek válaszát, melyben
pályáján íz Istenben bízó ember igaz megnyugvásával tekint végig, a Magyar 
Paedagogia közli (1933. évi'. 188 198).

2 A Petz-családról 1. Szelényi Ödön cikkét a Luther Naptár 1928. évf.-ban; 
Petz Lipótról, akinek a magyar-német kultúrkapcsolatok ápolása terén nagy 
érdemei vannak, az Emlékkönyvben részletesen szól Trend Lajos.

1

’ 
1

3
^1
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részben szakított is az ősök hagyományaival, ha nem is választotta 
a papi hivatást, családjának nemes'eszményei továbbra is ott éltek 
benne, s bizonyára sokszor felhangzottak lelkében, mintegy „Klang 
der Jugend“ Luther, Gerhardt s egyházi költőtársaik nekünk oly 
otthonos dallamai, különösen az Isten akaratában való megnyugvás 
örökké szép himnusza : Bízzad minden u tad a t. . .

Nevezetes szerepet töltött be iskoláink közül a pozsonyi evan
gélikus líceum. Hosszú időn keresztül az ország minden részéből 
sereglettek e jóhírű s sokáig főiskolai jellegű intézetbe a tanulók. 
Petz Gedeonban is, aki 1873—1881-ig volt a pozsonyi líceum tanít
ványa, itt ébredhetett fel az érdeklődés a tudományok iránt. Tanára 
volt többek között Lichner Pál klasszikus filológus, történettudós, 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja, továbbá neves pedagógusunk, 
Schneller István s Hoffmann Frigyes professzorunk is, aki később 
az Eötvös-kollégiumban szintén a németszakos tanárok kiképzése 
körül fejtett ki áldásos tevékenységet.

A papi ház gondos nevelése folytán kiegyensúlyozott lélekkel 
s a pozsonyi líceumban jól megalapozott tudással került Petz a 
pesti egyetemre, hogy itt elsősorban magyar és német filológiai 
tanulmányokat folytasson. Értékét tanárai hamar fölfedezték. 
Heinrich Gusztáv már ekkor szemelte ki őt jövendő munkatársául 
s gondos tanácsokkal támogatta. Hogy már ezidőtájt is mily nagy 
ismeretkörrel s mily alapos kutató módszerrel rendelkezett, arról 
az akkori Heinrich szerkesztésében megjelent Egyetemes Philologiai 
Közlöny számára már 1883-tól kezdve írt dolgozatai tesznek tanú
ságot (pl. „Ruodlieb“ , „Bessenyei és Destouches“ , „Shakespeare és 
Ayrer“ ). Csodálatos jártasságot m utatnak e cikkek nemcsak a 
magyar és német, hanem a francia és angol filológia terén is.

1885-ben jelent meg mint doktori értekezés „A magyar bűn- 
monda“ , mely egyetemi pályadíjat is nyert. Hogy mikép gondol
koztak e munkáról megjelenése idejében, azt m utatják a Budapesti 
Szemle bírálatának következő szavai : „Petz nálunk ritka tájékozott
sággal és szakismerettel fogott hozzá a munkához; ...m ódszere 
kitűnő iskolára vall ; ítéletének óvatossága és higgadtsága pedig 
saját tehetségének és tudományos képzettségének válik becsületére“ 
(1. 1885. évf. 104. sz. 303). Hogy mit vall róla csaknem öt évtized 
után a mai tudomány, arra jellemző, hogy neves turkológusunk, 
Németh Gyula egyenesen klasszikus műnek s a magyarországi filoló
giai kutatás egyik legkimagaslóbb alkotásának nevezi (1. az Emlék
könyvbe írt cikkét).

Petz tudományos fejlődésének következő állomása a német- 
országi egyetem ; ismét oly tényező, mely főkép a reformáció kora 
óta annyi indítást adott hazai művelődésünknek is. A freiburgi 
egyetemen töltött évéről (1885—86) szeretetreméltóan szólanak azok 
a megemlékezések, amelyeket volt hallgatótársai, Braun Frigyes és 
Meier John német birodalmi egyetemi tanárok, valamint volt pro
fesszora, Schröer Arnold jelenleg kölni egyetemi tanár, Schröer
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Gottfried Tóbiás pozsonyi ev. líceumi tanár unokája az Emlék
könyvbe írtak. Kedvesen domborodik ki e megemlékezésekből Paul 
Hermann professzornak, az úgynevezett új grammatikus iskola vezéré
nek értékes alakja, akinek magyar nyelvtudományunk fejlődésére 
is részint éppen Petz útján jelentős hatása volt, s akiről 1923-ban, 
a Magyar Tud. Akadémiában éppen Petz tarto tt emlékbeszédet a 
volt tanítvány őszinte melegségével.

A következő tanévet is német egyetemeken töltötte Petz és 
pedig részint Lipcsén, ahol’Wundt Vilmost is hallgatta, részint pedig 
Berlinben. Budapestre visszatérve a bölcsészeti kar már 1887-ben 
a német nyelvtudomány magántanárává képesítette. 1888-ban a 
budapesti evang. gimnázium tanára lett s itt nyolc évig működött 
egészen egyetemi tanárrá való kinevezéséig. Az intézet igazgatója 
ekkor nagy filozófusunk, Böhm Károly volt, tanárai többek közt 
Pecz Vilmos, Fröhlich Róbert, Lehr Albert, Petz későbbi egyetemi 
tanár-, illetőleg akadémikus társai.

Hogy Petz Gedeon minden tudós törekvése mellett is igaz 
kötelességtudásától vezérelve mily alapos pedagógiai készültséggel 
látta el munkakörét, azt a gimnázium 1890 -91. évi értesítőjébe 
„Az idegen nyelvek tanításának módszeréről“ írt tanulmányán kívül 
azok a tankönyvismertetések is mutatják, amelyek tőle az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben ez időtájt sűrűn megjelentek. E dolgozatai
ban, melyek a pedagógiai szakirodalom gondos tanulmányozásáról 
s a gyermeki lélek éles megfigyeléséről tanúskodnak, igen sok olyan 
gondolatot találunk, melyek a nyelvoktatás forrongó módszereinek 
közepette még ma is diadalmasan állják a harcot. így kifejti s meg
okolja, hogy az idegen nyelvi tanításnak összefüggő s tartalmilag is 
jelentős szövegből kell kiindulnia ; a szavak tanulásának is ezekkel 
kapcsolatban kell történnie. A szövegek és az azokban előforduló 
kifejezések ne haladják meg a tanuló értelmi színvonalát. A nyelv
tant indukció útján a nyelvből s a nyelvért kell tanítani. Nem mellőz
hető az anyanyelvre való pontos fordítás sem, mivel végeredményben 
ez is az idegen nyelv tökéletesebb megismerését szolgálja. Pedagógiai 
érdek vezette akkor is, midőn Lehr Alberttel a tanári testület részére 
egyöntetű nyelvtanítási terminológiát készített, továbbá javaslatot 
dolgozott ki az iskolai német helyesírásra vonatkozólag is. Ez utóbbit 
a tanári testület az összes evang. intézetekbe való bevezetése céljából 
az evang. egyetemes tanügyi bizottság elé is terjesztette.

Tudományos munkássága sem szünetelt középiskolai tanári 
működése alatt. Számos, főkép az Egyetemes Philologiai Közlönybe 
irt cikke mellett megjelenik részletes nyelvtörténeti tanulmánya, a 
„Grimm törvénye“ , továbbá az egész új kérdést felvető „Magyar és 
német hegedősök“ c. értekezése (Irodalomtört. Köziem. 1891, 22—31), 
a Nyelvtudományi Közleményekben pedig rendkívül világos össze
foglalása „Az indogermán hangtan mai állásáról“ (1893, 74. s kk.).

1896-ban a budapesti tudományegyetemen a német nyelvtudo
mány rendkívüli, 1904-ben pedig rendes tanárává nevezték ki.

i*
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Egyetemi tanári működésének mélységes hatását szeretettel m éltatják 
a mostani ünnepi megemlékezések, de igaz hálával gondol rá min
denki, akinek csak alkalma volt azt közelebbről megismernie. Egye
temi előadásai az anyagnak legapróbb részletekig való ismeretéről, 
világos előadási módról, kiváló ítélőképességről tanúskodnak. A szinte 
száraznak látszó nyelvtudományt a legérdekesebb tudományok 
egyikévé tudta tenni. A hangok, képzők, ragok előadása folyamán 
csaknem megelevenedtek. S az egyes kérdésekkel kapcsolatban a 
különféle szaktekintélyek ellentétes véleményeinek felsorolása után 
igazi éleslátással tudta megtalálni a leghelyesebb, az igazságot leg
inkább megközelítő utat. Nem csoda, hogy ily módon a hazai német 
nyelvtudomány nagy fellendülést m utatott, s tanítványai doktori 
értekezésül a módszeres nyelvjárásleírások s egyéb tanulmányok 
egész sorát készítették el. De nagy hatással volt Petz a magyar nyelv 
tudományos vizsgálatára is. A már fejlett német nyelvtörténet kér
déseinek rendszeres, alapos tárgyalása szinte önként nyújtott sokféle 
indítást magyar nyelvtörténeti problémák megfejtéséhez. Németh 
Gyula az Emlékkönyv számára írt cikkében egyetemi éveire vissza
tekintve a körülmények szerencsés találkozásának tartja, hogy a 
magyar és finn-ugor nyelvészet oly kiváló előadói, mint Simonyi, 
Szinnyei s az akkor még magántanárként működő Melich és Gombocz 
mellett ott voltak Schmidt, Asbóth és Petz, mint az indogermán, 
szláv, illetőleg germán nyelvtudomány képviselői.

De Petz Gedeon mindenkor tudatában is volt magasztos hiva
tása jelentőségének. Igazi pedagógus maradt az egyetemen is, s 
1915-ben ta rto tt dékáni megnyitó beszéde kitűnő összefoglalást 
nyújt az egyetemi oktatás lényegéről (Budapesti Szemle 1915, 164. k., 
229—237). Mily nagy igazságot fejeznek ki egyebek közt-a következő 
gondolatai :

,,A tudományos kutatás szabadsága és a tanítás szabadsága : 
ez az, amiről az egyetem, ha igazán tudományegyetem akar lenni, 
soha senki kedvéért le nem mondhat.“ „Az egyetem magasabb 
feladata . . . az, hogy önálló tudományos munkásságra képezze ki 
hallgatóit, . . . i t t  a tanár együttes munkára szólítja tanítványait, 
ez a munka pedig a tudományos igazságért való küzdelmet jelenti“
(231) . Éppen azért az egyetemi előadások „a tudomány eredményeit 
úgy m utatják be, amint létrejöttek : feltüntetve az egymással harcban 
álló ellentétes felfogásokat, állást foglalva velők szemben és ezzel a 
hallgatóságot is állásfoglalásra és kritikus gondolkodásra serkentve“
(232) .

Az egyetem pedagógusát méltányolták Petzben akkor is, midőn 
1905-ben a budapesti tanárképzőintézet igazgatójává, 1925-ben 
pedig elnökévé nevezték ki. Hogy e téren is mily buzgó kötelesség
tudással működött, hogy mennyire igyekezett a középiskolai tanárság 
gyakorlati kiképzését mind jobban emelni, azt részletesen Melich 
János fejtette ki üdvözlő beszédében (Magy. Paed. 1933, 192—3). 
A középiskola ügyei iránt való további érdeklődését bizonyítják
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egyébként azok a cikkei is, melyeket „Német irodalmi olvasmá
nyunkról“ (Kármán Emlékkönyv, 1897, 192- 5) s Kleist Michael 
Kohlhaasának iskolai tárgyalásáról (Magy. Paed. 1898, 11—18) írt.

Egyetemi tanársága folyamán kifejtett irodalmi munkásságát illetőleg 
csupán legfontosabb alkotásainak kiemelésére szorítkozhatunk. így rend
kívül behatóan magyarázza a germán nyelvek bonyolult hangsúlyviszonyait, 
igen lényeges megállapításokat közölve a magyar nyelvre vonatkozólag is 
(Akad. Értesítő, 1898, 580 92). Ismételten foglalkozik a német helyesírás
egyes kérdéseivel. Megmagyarázza többek között az e hangok jelölésének 
ingadozásait (Egyet. Phil. Közlöny 1890, 230 3), újabban pedig a Grimm
testvérek helyesírási elveit méltatja. (A Magyar Nyelv 1929, 91 -97.) Érteke
zéseinek gyakori tárgya nyelvünk német jövevényszavai (Magyar Nyelvőr 
1898, 241- -46., 343— 47. ; 1912, 87—93.); legutóbb ezek szórványos mással
hangzó változásait tárgyalja igen mélyrehatóan (Magyar Nyelv, 138—150.). 
Foglalkozik ezután a szótárírás elvi kérdéseivel (Nyelvtud. Köziem. 1898, 
199 216.) s hogy általános nyelvtudományi készültséggel áttekintést nyújt
a mai nyelvtudomány irányairól és feladatairól (Nyelvtudomány 1907, 1— 11.). 
A magyar nyelvre nézve is lényeges megállapításokat tesz a nyelvbeli kiegészü
lés elvének ismertetésével kapcsolatban (Nyelvtud. Közi. 1902, 216 -29.), 
valamint a nyelvtani alany és állítmány kérdésének megvitatásával (Egyet. 
Phil. Közlöny 1900, 136—144.). A magyar krónikák német szavainak hangtani 
sajátságaiból német kapcsolatainkra von fontos következtetést (Heinrich 
Album, 1912, 8 17.). Rendszeres áttekintést ad továbbá a skandináv népek
s az angolok régi irodalmáról Heinrich Egyetemes Irodalomtörténetében 
(III. 1907.). Ismerteti Bleyer Jakabbal együtt a német filológia mai állását 
„A magyar tudománypolitika alapvetése" c. munkában (szerk. Magyary Z. 
1927). Adatokat közöl Goethe magyarországi kapcsolataira vonatkozólag 
(I. Deutsch Ungar. Heimatsblätter 1932, 95—118) s egy terjedelmes, eddig 
még be nem fejezett értekezésében egész új szempontok szerint s a fontos 
adatok hosszú sorát feltárva, a magyarországi németségre vonatkozó kuta
tások történetét nyújtja (u. o. 1930, 81. s kk., 1931, 92. s kk.). Különböző 
folyóiratainkban s az egyetem kiadványaiban megjelent kisebb cikkeit, 
bírálatait, beszédeit is alapos módszer, széles látókör s igaz kritikai érzék jel
lemzik. E nagy munkássága mellett 1891-től 1901-ig szerkesztette az Egyetemes 
Philologiai Közlöny újabb filológiával foglalkozó részét, továbbá a „Magyar- 
országi Német Nyelvjárások" c. akadémiai kiadványokat. Rleyer Jakabbal 
és Schmidt Henrikkel együtt pedig a Német Philologiai Dolgozatok kiadásá
ban vett tevékeny részt.3

Valamennyi alkalmi megemlékezés egyöntetű tisztelettel hódol 
Petz Gedeon egyéniségének. Kornis a filozófus éleslátásával jellemzi 
(1. Magy. Paed. 1933, 189—90.), Bleyer pedig a következőket írja 
róla : „Ä nevelőn és tudóson túl mégis az emberben van Petz Gedeon 
legigazibb értéke, az ő nemes, erkölcsi és szellemi magasságban fénylő 
tiszta személyiségében. Őszinte becsülés és tisztelet övezi őt, tekin
télye szőkébb körben és a nagy nyilvánosság előtt egyaránt csorbítat
lanul áll. Szava mindig súlyosan esik latba és állásfoglalása többnyire 
sorsdöntő“ (Egyet. Phil. Közlöny 1933, 128.).

3 Irodalmi munkásságának jegyzékét az Emlékkönyv részére Belohorszky 
Ferenc nyíregyházi ev. gimn. tanár állította össze. Itt említjük meg, hogy 
iskoláink tanárai közül értékes cikkeket tettek közé az Emlékkönyvben 
Gréb Gyula, vitéz Réz Henrik és Weidlein János. Gréb és Weidlein az Egye
temes Philologiai Közlöny ünnepi számába is írtak. Mindkét emlékműben 
fontos értekezéseket közöl Melich János egyetemi tanár is, az Evang. Tanár- 
egyesület tiszteleti tagja.
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Bizonyos, hogy Petz Gedeont szigorúsága mellett is nemcsak 
általános tisztelet, hanem igaz szeretet is környezte. Oly tudós és 
tanár megtestesülését láttuk benne, aki mind a tudományban, mind 
az életben a legteljesebb igazságot keresi s oly embernek ismertük 
meg, akinek minden cselekedete mögött ott áll kategorikus impera
tívuszként az az isteni szikra, melyet lelkiismeretnek nevezünk. 
Íme két oly tulajdonság, melyre minden tanárnak szinte eszményi 
lelkesedéssel kell törekednie, de amelyeknek a tudományos életet 
is minél teljesebben át kell hatnia.

Tudományos és tanári munkásságával s emberi jelességeivel 
Petz egyébként a megtisztelő kitüntetések egész sorát érte el. Az Aka
démia már 1894-ben levelező, 1920-ban pedig rendes tagjává válasz
to tta . Tagja lett a Müncheni Német Akadémiának is. Az egyetem
nek 1915—16-ban bölcsészetkari dékánja, 1931—32-ben pedig rektora 
volt ; a bölcsészeti kar azonkívül felsőházi képviselőjévé is választotta. 
Evangélikus tanáregyesületünk önmagát becsülte meg azzal, hogy 
a nagyérdemű férfiút, ki egyházunk és iskoláink ügyét mindig érdek
lődéssel kísérte, 1926 nov. 10-én ta rto tt közgyűlésén tiszteleti tagjává 
választotta meg.

Múlnak az évek, változnak az idők. Új gondolatok törnek utat, 
új eszmék lépnek a régiek helyébe. De az évszázadok ködén keresztül 
is fel-feltünedezik a wittenbergi reformátor hatalmas történeti alakja. 
Látjuk, amint évszázados hagyományokkal szembeszállva nagy lelki 
vívódások közt keresi az igazságot ; majd nem törődve a fenyegető 
veszedelemmel, kitart meggyőződése mellett, mivel így parancsolja 
ezt lelkiismerete. Mellette feltűnik hűséges munkatársa, aki kora 
egész tudományát magába fogadva a hit ereje mellé küzdő fegyver 
gyanánt odaállítja az igaz tudást mintegy saját példájával hirdetve, 
hogy istenfélelem és tudományos kutatás nem zárják ki egymást. 
Majd látjuk, hogy e nagy szellemek nyomán fellépő történeti erők 
hogyan hatják át az egész gondolkodást, művelődést, tudományt, 
irodalmat, iskolát, hullámaikkal átjárva hazánk szinte egész területét 
is. A mi magyar protestáns iskolaügyünknek nagy múltja van. 
Tanintézeteink szellemét kultúránk sok értéke mutatja. Az a fény, 
mely Petz Gedeont mostani ünneplése alkalmával körülövezi, sugarait 
szintén ráveti iskoláinkra. Büszkén valljuk őt magunkénak is s annak 
gazdag áldását kérjük reá, aki mindnyájunknak erős várunk.

Budapest. Dr. Losonczi Zoltán.

Félszázados egységes iskolai szervezet, tanterv
és rendtartás.

A magyar református egyház theologiai akadémiáinak, közép
iskoláinak és tanítóképzőintézeteinek az egész országra kiterjedő, 
egységes szervezete, tanterve és rendtartása most 50 esztendős.



P R O T E S T  Á MS T A N Ü C  YI  S Z E M L E 95

Az egyetemes Konvent u. i. az egész közép- és felsőoktatási tanügy 
összhangjaiba hozatala és fejlesztése érdekében az 1883. és 84-ik 
években állapította ezt meg, mégpedig a theologiai akadémiára és 
tanítóképzőintézeire nézve 1883 szeptemberben, a középiskolára 
nézve 1884 március havában. Az ekként megállapított szervezetet, 
tantervet és rendtartást aztán alkalmazkodás végett azonnal ki is 
adta.1 Méltó, hogy megemlékezzünk erről a nagyjelentőségű ese
ményről, mely a református oktatásügy történetében korszakot 
alkot. Hogy fontosságát kellőleg méltányolhassuk, egy kis tanügy- 
históriai visszapillantást kell vetnünk az ezt megelőző időkre.

A XVIII. század végéig a magyarországi református tanügy 
tulajdonképpen két főiskolának, a debreceninek és sárospatakinak 
hatáskörébe tartozott. A pápai kollégium a kiüldözés és lefokozás 
következtében hosszú ideig megszűnt a református oktatásügy jelen
tősebb tényezője lenni. Erdélyben Nagyenyed mellett Kolozsvár és 
Marosvásárhely is osztozott a kisebb iskolák irányításában és veze
tésében. A magyarországi két nagy vezériskola jórészben egyező, 
csak kis részben eltérő szervezetben és szellemben működött. Belső 
iskolai életük és tanítási rendszerük külföldi minták után a hazai 
viszonyokhoz való alkalmazkodással tradicionálisan alakult ki. 
A tanítás nem megállapított rend és formák között, hanem jóformán 
a tanárok egyénisége szerint történt, s ehhez képest erős hullám
vonalakban folyt. Az anyaiskolákat követték a vidéki particulák 
vagy kis gimnáziumok és még kisebb grammatikai iskolák, miután 
tőlük kapták rektoraikat. Még ezek is meglehetősen nagy szabad
sággal működtek saját hatáskörükben, minélfogva a magyar refor
mátus iskolák a XVIII. század végéig eléggé változatos képet tüntet
nek fel a. tanítás terén. A szervezet, fegyelmezés és kormányzás már 
sokkal egyöntetűbb volt.

Legnagyobb fogyatékosság mutatkozott a tananyag kiszabásá
ban, elrendezésében és a tanítás módszerében. Csak a XVIII. század 
külföldi reformkísérleteinek hatása alatt kezdtek ezekre nálunk is 
különösebb figyelmet fordítani. Még a Ratio Educationis előtt 
1770-ben jelent meg két fontos tanterv és rendszeres utasítás ; egyik 
a debreceni kollégium Methodusa, másik az erdélyi református 
főkonzisztóriumtól kiadott tanterv és tanításmód. Ezek nyilván 
mutatják, hogy a református iskolák a Ratio Educationist meg
előzve és attól függetlenül kezdették meg a tanítás pedagógiai 
elveken nyugvó, methodikus, korszerű rendezését, mellyel egy olyan 
több mint 100 éves időszakot nyitottak meg, amikor az iskolaszerve
zeti és tantervi kérdések szinte állandóan foglalkoztatták a refor
mátus egyházat és tanintézeteit. El kell azonban ismernünk, hogy 
ebben része van a nemsokára (1777) kiadott Ratio Educationisnak 
is, melynek kiváló tanítási rendszere ösztönzőleg hatott a református

1 Theologiai akadémiák, tanítóképző intézetek, középiskolák szervezete 
és tanterve Középiskolák belrendtartására és fegyelmezésére vonatkozó 
szabályok. Kiadta Tóth Sámuel konventi jegyző. Debrecen 1884. 47. I.
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tantervkészítőkre is. De főként az európaszerte fölébredt és munká
hoz látott reform-korszellemnek tulajdonítható az a nyugtalan, lázas 
újítási vágy, mely a református iskolákat elragadta. Az 1791. évi 
XXVI. tcikkben nyilatkozó s rég nélkülözött szabadság méginkább 
előmozdította a református tanügynek széles körben való és gyors 
fejlesztését. Egymásután készítették mindenfelé az új tanterveket 
oly mohó sietséggel, hogy pl. a debreceni kollégium tanterve 1791-től 
1820-ig hétféle módosításon ment keresztül. Ez egyszersmind annak 
a nagy küzdelemnek is fokmérője, mely akkor a humanismus és 
realismus között folyt.

Új helyzet állott elő a pápai főiskola fölemelkedésével és azzal, 
hogy az egyházkerületek vonták jog- és hatáskörükbe a nevelés- és 
oktatásügyet. A kerületek aztán külön készíttettek főiskoláikra s 
azokon át gimnáziumaikra tanterveket. Ezzel a debreceni és pataki 
főiskolák kizárólagos országos hatása megszűnt s kerületek szerint 
tagozódtak a református iskolák. A dunáninneni (később dunamelléki) 
egyházkerület még egyideig ragaszkodott Debrecenhez, de amikor 
Kecskeméten főiskola létesült, a duna-tiszaközi iskolák is lassanként 
eltávolodtak a debreceni főiskolától. A kerületi felügyelet és kor
mányzás már az egy kerületbe eső tanintézetek szorosabb szervezeti 
egységét munkálta. Az a harmonizáló szellem, mely az 1791-i budai 
(ref.) és pesti (ev.) zsinatokat á thato tta  s hosszabb ideig fennállott 
a két prot. egyház között, a prot. tanügyet is egységessé óhajtotta 
tenni. A két egyház mixta deputatiója 1804-ben közös Studiorum 
Planumot tervezett, hogy „amennyire lehet a prot. iskolákban a 
tanításra és tanulni valókra nézve uniformitast hozzon be és hogy 
a tanulók egyik iskolából a másikba kár nélkül átmehessenek.“ 
Ez a szélesvonalú, országos egységre törekvés azonban a református 
egyház kebelén belől is csak nyolcvan évvel később valósult meg.

A Ratio Educationis után alkotott számos református tanterv 
közül fölemlítjük itt azokat, melyek az egyházkerületekben nagyobb 
érvényre és jelentőségre jutottak. A debreceni főiskola részére 1782- 
ben a kerület elkészíttette az első rendszeres tantervet, az Ordo 
Studiorumot s elrendelte az ahhoz való szigorú alkalmazkodást, 
mely azonban a tanárkar ellenállása m iatt csak tíz év múlva követ
kezett be. A harc itt az egyházkerület és a tanárkar között nem 
pusztán a tanterv körül folyt, hanem sokkal inkább a kerületi be
avatkozás, a kerületnek a főiskolára kiterjesztendő joghatósága 
fölött. Természetesen, a hatalmasabb egyházkerület maradt győztes, 
s 1806-ban újabb tantervet dolgoztatott ki, a Ratio Institutionist 
(Álmosdi Tanterv), mely a hazai közoktatásügy történetében is jelen
tőségre tett szert. Ezt 1820-ban s azután is több ízben módosították. 
A következő évtizedekben egymást érték a külön tantervi munká
latok, melyek azonban csak papíron maradtak, mint érdekes jelen
ségei azon kor forrongó tanügyi állapotainak.

A latin nyelvű, human-tanításhoz sokáig ragaszkodó s tantervei
ben is ezt érvényesítő Debrecennel és tiszántúli egyházkerülettel
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szemben Sárospatak és a tiszáninneni egyházkerület a nemzeti nyelvű 
és reális irányú tanítást képviselték. Ebben a szellemben készült az 
1796-i, de méginkább az 1810-i sárospataki tanterv, melyről Kornis 
Gyula ezt mondja : „A XIX. század első felében a magyar közép
iskolák legsikerültebb s legmodernebb tanterve, melyben a nemzeti 
érdek, a tárgyak humanisztikus és realisztikus érzéke a legszebb 
összhangban egyesül“ (A magyar művelődés eszményei). A tanterv 
azonban itt is a humán- és reálirány küzdelmei szerint idők folytán 
sokat változott és sok ingadozásnak volt alávetve.

A dunáninneni (dunamelléki) kerület 1800-ban adta ki a Modus 
Docená'il s 1828-ban a Tanítás Methodusát, alkalmaztatva a debreceni 
református kollégiumban fennálló tanítás módjához. Úgy ezek, 
mint a dunántúli egyházkerületnek 1815-ben kiadott tanterve : 
„az alsóbb és felsőbb oskolákban taníttatandó tudományoknak és tanítás
beli módnak rendje“, valamint ennek 1819-ben történt átdolgozása, 
a Norma Studiorum a humanisztikus tanítás alapján állanak. De idők 
folytán mindkét kerületben szintén újabb-újabb változatos tantervek 
készültek. Erdélyben a nagyenyedi Norma Discendi (1820) ju to tt 
nagyobb tekintélyre, melyet 1847-ben az egyházi főtanács által meg
állapított „gymnasiumi rendszer“ követett.

Az Organisations-Entwurf újabb tantervek készítésére kény
szerítette a református iskolákat. A magyar modern gimnáziumnak 
és középiskolai rendtartásnak alapjai ebben a magas színvonalú 
pedagógiai munkálatban vannak letéve. Hatása alól a reformátusok 
sem tudták magukat kivonni. Az egyház közös (országos) tanügyi 
választmánya, melyet az absolut-kor nyomása hozott létre, az egyház 
és a nemzeti művelődés érdekeinek megfelelő, egységes gimn. tanterv 
készítésével bízta meg a debreceni tanárkart, melyet 1860-ban Pesten 
országos tanári értekezlet elé terjesztettek. Ott azonban olyan nagy
mértékben elágazó vélemények ju to ttak  kifejezésre, melyek maguk
ban hordozták az értekezletnek és munkálatának kudarcát. Nem 
já r t nagyobb sikerrel az 1861. évi erdőbényei értekezlet sem, mely, 
ha már az országos egyöntetű szervezés meghiúsult, legalább a deb
receni és pataki főiskolát, végeredményében a két tiszai egyház- 
kerület közép- és főiskoláit kívánta közös elvek alapján rendezni, 
így tovább tarto tt az elkülönzés, a tanügyi kuszáltság, a szervezeti 
és tantervi tarkaság.

Eközben az Organisations Entwurfot is módosította 1861-ben 
az absolut-kormány, a kiegyezés után pedig Pauler Tivadar 1871-ben 
bocsátotta ki annak a magyar viszonyokhoz mért átdolgozását, míg 
végre 1879-ben Trefoil Ágost elkészíttette módszeres utasításokkal 
együtt az első egységes magyar állami tantervet, melyet 1883-ban 
a középiskolai törvénynek megfelelően módosított.

Ily előzmények után jö tt létre a református egyetemes konvent 
egységes tanügyi szervezete és tanterve. Létrejött pedig nemcsak 
az ingadozó, zilált közoktatásügyi állapotokból folyó közóhajtásként, 
hanem, mint az 1881—2-i debreceni zsinaton Erdély egyesülésével
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megalkotott egyetemes (országos) magyar református egyház s 
ennek felette még az 1883. évi XXX. te. követelménye. A zsinat 
által elfogadott köznevelési és közoktatási szervezetet akkor a köz
oktatásügyi miniszter megjegyzései után nem terjesztették ugyan 
fel szentesítés végett a királyhoz, de a zsinat a konvent kötelességei 
közé vette fel az összes tanügy összhangzatos fejlődésének vezetését 
és irányítását s arra nézve az általános elvek megállapítását. Ehhez 
képest a konvent 1883 január 23—31. napjain ta rto tt üléséből meg
bízta az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy készítsen javaslatot a 
íheologiai akadémiák, tanítóképzők és középiskolák egységes szerve
zetére és tantervére, tekintettel a debreceni zsinaton készített köz
oktatási szervezetre és az új állami középiskolai törvényre. A javas
latok kidolgozására a tanügyi bizottság három albizottságot küldött 
ki.2 Hogy a theol. tanfolyam kodifikáló bizottságának ki volt az 
előadója, nem említi a tanügyi bizottság jegyzőkönyve, de azt föl
jegyezte, hogy a gimnáziumé Szintjei Gerzson és Parádi Kálmán, 
a tanítóképzőé pedig dr. Kiss Áron volt. Ezek munkálata alapján 
állapította meg tehát 50 évvel ezelőtt első tanterveit az egyetemes 
konvent. Közben a miniszter is felhívta a konventet a középiskolai 
tantervnek, fegyelmi szabályzatnak és az érettségi vizsgálatok 
berendezésének a fölterjesztésére.

Az egyetemes tanügyi bizottság már 1883 július 5—10-i ülésein 
tárgyalta a theol. akadémiák és tanítóképzők albizottsági tantervi 
javaslatait, amiket elfogadván, a konvent elé terjesztett. A gimn. 
tanterv készítésével megbízottak javaslatát még kiegészíteni kívánta, 
s így az mint albizottsági munkálat került a konvent elé. E munkálat 
alapjául szolgált: 1. Az egyetemes tanügyi bizottság 1880. évi tan
terve. 2. A debreceni zsinat által megállapított köznevelési és közokt. 
szervezet. 3. Az 1883. évi XXX. te. 4. A legújabb miniszteri tanterv. 
5. A sárospataki gimn. tantervjavaslata. 6. Székely Ferenc nagy- 
enyedi tanár memoranduma. 7. Gyönk, Halas, Nagykőrös, Kecskemét 
tanárainak a gimn. tanügyre tartozó beadványai.3 Az ekként el
készített javaslatok alapján alkotta meg és adta ki aztán a konvent 
zsinórmértékül a tanterveket. A dolog historicumához tartozik, hogy 
a konventen még ekkor is hangzott el olyan indítvány, mely a régi 
állapothoz képest az egyházkerületeket tartotta egyedül illetékesek
nek az iskolai szervezet, tanterv és belrendtartás megállapítására.

2 Nem lesz érdektelen ideírni, hogy a theol. albizottság Ballagi Mór 
elnöklete alatt a következőkből á llo tt: id Kiss Áron, Kovács Albert, Balogh 
Ferenc, Mitrovics Gyula, Hadácsi György, dr. Kovács Ödön, Németh István, 
Joó István, dr. Kiss Áron. A középiskolai Filó Lajos elnöklete a la tt: Szász 
Károly, Gönczy Pál, Jókai Károly, Székely Ferenc, Szinyei Gerzson, Lengyel 
Endre, Ritoók Zsigmond, Antal Gábor, Farkas Antal, Békési Gyula, Parádi 
Kálmán A tanítóképzői Gáspár János elnöklete alatt: Joó István, dr. Kiss 
Áron, Békési Gyula.

3 A tanügyi bizottság jegyzőkönyve szerint még a debreceni, budapesti 
és nagyenyedi tanárkarok is adtak be javaslatokat, de hogy ezeket miért 
mellőzte az albizottság, arra nézve nem nyilatkozott.
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Kétségtelen, hogy a zsinati törvény szerint a tanügyről általában az 
egyházkerületek intézkednek, a konvent az egység biztosítása végett 
csak a kereteket, az általános elveket mondja ki, melyeken belül a 
kerületek szabadon rendelkezhetnek, de az is igaz, hogy ezzel az 
elkülönző szabadsággal az iskolák szervezetére és tantervére nézve 
eddig nem éltek. S ez bölcsen és jól is van így, mert ellenkező esetben 
az egységben rejlő hatalmas erő és minden előny ismét veszendőbe 
menne. Éppen az egységes szervezet és tanterv az a kiváló nagy 
haszon, mely a régi, szétszórt, particuláris magyar református tan
ügyet összhangba hozva, iskoláinknak üj és virágzó korszakát nyi
to tta  meg. A konvent és vele együtt a középiskolai törvény terem
tette meg a református egyházban azt a szellemet, mely a református 
tanügyet 300 esztendő után végre egyesítette s az egytípusú inté
zeteket egyenlően rendezte. A sok megpróbált hat, hét, nyolc és 
kilenc osztályú teljes gimnáziumokat egyöntetűen nyolc osztályú 
iskolákban szervezte meg.

Igaz, hogy gimnáziumaink a maguk egészében nem sok ideig 
éltek a református konventi tantervvel, mert egymásután vették 
igénybe az államsegélyt, mely az állami tanterv használatára köte
lezte őket, de az ősi nagy főiskolai gimnáziumok (Debrecen, Sáros
patak, Nagyenyed) és a hosszabb ideig ki nem egészített s így állam
segélyben nem részesült kis gimnáziumok a konventi tantervét 
követték. Egyébként is a középiskolák állami és konventi tanterve 
között lényegesebb eltérések nem voltak s az orsz. törvény értelmében 
nem is lehettek. A tananyagbeosztásnál a konventi tanterv, régi 
hagyományokhoz ragaszkodva, a filozófiai propedeutikát két évre, 
a VII. és VIII. osztályban vette fel heti 2—2 órán, míg az állami 
csak a VIII. osztályban heti 3 órán ; az irodalomtörténetet is a VII. 
és VIII. osztályra osztotta be a konventi tanterv, az állami ellenben 
ezt is csak a VIII. osztályban taníttatta . Apróbb különbségek : a 
magyar nyelvből a konventi tanterv összesen heti 26, az állami 30 ; 
latin nyelvből a konventi 46, az állami 48 ; mennyiségtanból a kon- 
venti 26, az állami 25 órát ír elő. A görög nyelv, földrajz és termé
szetrajzi heti tanórák között is van a konventi és állami tanterv 
között 1 1 óra különbség. Végeredményben, a testgyakorlási és
szépírási órákat is beleszámítva, úgy a konventi, mint az állami 
tantervben a tantárgyak heti óráinak összes száma 230. A tananyag 
mindkét tantervben, a latin auctorok csekély eltérésével, párhuzamo
san halad. Ámde a konventi tanterv, szintén a református egyház 
régi tradíciói alapján, az éneket is fölvette a tantárgyak közé heti 
12 órán, amellyel meghaladta az állami tantervet.

A középiskolai tanterv tovább fejlődéséhez hozzátartozik még 
az, hogy a közoktatásügyi minisztérium 1800-ben újabb módosított 
tantervet készíttetett részletesebb methodikai utasításokkal együtt, 
s mint a konventi tanterv diadalát hirdethetjük, hogy ebben már 
az irodalomtörténet szintén két évre, a VII. és VIII. osztályon van 
beosztva s a mathematikai órák száma is hetenként 26-ban van
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megszabva, viszont a tanterv a latin nyelv tanítását 48-ról 46 heti 
órára szállította le. Átvette a konventiből a III. és IV. osztályba 
kitűzött latin auctorokat s a földrajzi anyag felosztását az I- III. 
osztályban. A teljes összhangra törekvés az állami és konventi tan
terv között hozta létre a konventi tanterv 1901. évi módosítását, 
melynek elkészítése az utasító megjegyzésekkel együtt Dóczi Imre 
és Váró Ferenc neveihez fűződik. A két tanterv között már, az éneken 
kívül, csak a következő eltérés észlelhető. A konventi tanterv továbbra 
is hűségesen ragaszkodik a filozófiai propedeutikának a VII. és VIII. 
osztályban heti 2—2 órán való tanításához, az állami ellenben 
most is csak a VIII. osztályra korlátozza azt heti 3 órán. Ez a német 
nyelvre heti 19, a konventi pedig 18 órát szán.

Még csupán azt említem meg, amit különben mindnyájan 
tudunk, hogy a félszázados konventi tanterv középiskolai részének, 
a változott időkhöz és kívánalmakhoz alkalmazandó újabb módo
sítása most van folyamatban. E folyóiratban közétett tervezet 
remélnünk engedi, hogy az a kiváló buzgóság és szakértelem, mely 
ennek létrehozása körül tapasztalható, ismét legalább félszázadig 
élő jeles alkotással gazdagítja tanügytörténetünket. Az ötven éves 
konventi tanterv theol. akadémiai és tanítóképzőintézeti részeivel 
nem foglalkozom- Pro memoria írt soraim végén öröm és fájdalom 
váltakozik keblemben. Öröm a fölött, hogy kis országunk szűk határai 
között, ha sok küzdelemmel is, de megvan és sikerrel működik egy
séges református tanügyünk. És mély fájdalom a miatt, hogy az • 
ötven esztendő előtti szép és ideális egységből mostoha sorsunk ki
szakította iskoláink jórészét.

Cegléd. S. Szabó József.

Középiskola és szellemi kiválogatás.
A készülő új középiskolai törvény egyik pontja, amint a hír

lapok útján már köztudomású, az egyetemes magyar műveltség
politika szempontjából igen jelentős szerepet szán a középiskolának.
A tervezet szerint a már évek óta a reformok ú tját járó magyar 
középiskola eddig ismert feladatai eggyel meg fognak szaporodni.
A nemzetnevelés és a főiskolai tanulmányokra való előkészítés eddig 
is gyakorolt munkáján kívül a megrostálás, a szellemi kiválogatás 
felelősségterhes teendője is rá fog várni. A szellemi elit kiválasztása 
tehát a jövőben nem egyetlen iskolatípus feladata lesz, amint bol
dogult Klebelsberg Kunó gróf elgondolta, hanem mindenfajta magyar 
középiskola, a különféle típusok megszüntetésével, a majdani veze
tésre hivatott réteg kiválasztásával bízatik meg. Oly megbízás ez, 
mely a magyar középiskola és a benne tanítók hivatásbeli méltó
ságát, jelentőségbeli öntudatát lényegesen emelni fogja.

Az okok, melyek ezt az intézkedést előidézték, eléggé ismertek. 
Évről-évre nagyobb tömegek ostromolják az egyetemek és főiskolák
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kapuit, kérvén az oda való bebocsátást, majd pedig a felsőbb tanul
mányokat is elvégezvén, a megélés zárt kapuit döngetik. Kiderült, 
hogy az egyetemi „zárt szám“, a vizsgálatok szigorítása nem elég 
erős fék a tömeg rohanó erejének megállítására : a szűrőrácsot egy 
fokkal lejebb kell tenni s az egyetemek felé tóduló fiatalságot már 
a középiskolai tanulmányok folyamán, különösen pedig ezek leg
végén kell teljesítményei tekintetében erősebb követelmények elé 
állítani.

Halasi]—Nagy József egyetemi tanár a Pesti Napló f. évi január 
27-i számában ennek a középiskola feladatává lett kiválogatási 
műveletnek elvi alapjait is megjelölte. Szerinte a diplomások tú l
termelése nem a négy egyetem bűne. A két egyetem is ugyanannyi 
diplomát termelne, mint a mostani négy. Az egyetem a kiválogatást 
már rendeltetése természeténél fogva sem végezheti. ,,Az egyetem 

írja — a szaktudományi képzés színhelye, ahol már csak azoknak 
volna szabad megjelenni, akik valóban alkalmasak arra, hogy a 
szakemberek és a szellemi vezetők sorában foglaljanak helyet. 
A tanulásnak ezen a fokán már olyan ifjakkal találkozunk, akiknek 
egyénisége és életterve elég határozottsággal kialakult s akikre nézve 
óriási tragédia, hogy ez az életterv dugába dől. Nem ez a fok alkal
mas arra, hogy innen emberek más pályára tereitessenek.“ A közép
iskola legyen a kiválogató intézmény.

Bár igen nehéz különbséget tenni a középiskolai és az egyetemi 
fokon történt „tragédia“ között, ez az okfejtés általában elfogadható. 
Már kevésbbé erős Halasy- -Nagy József másik érve, mely az egyéni 
sors megrázkódtatásaitól eltérően, a közösségi rendet veszélyeztető 
tényt lát az egyetemet végzettek sokaságában. „A diplomás elége
detlenek mindig nagyobb veszedelmet jelentenek, mint a kétkézi 
munkások és a kisexisztenciák“ — írja. Ez így nyersen alig hihető. 
A társadalmi forradalmak főeszköze a fanatizmus, mellyel a „ki
művelt emberfő“ intellektuális ereje szöges ellentétben áll. A törté
neti szemlélet és az ebből eredő kritikai látás, az esztergályozott 
elme egészséges szkepszise, a gondolat ellenpróbáinak elvégzése 

ha az egyetem jól elvégezte a maga munkáját —, a „diplomás“ 
fő alaptulajdonságai, s éppen ezek adják azt a fékező kontrollt, mely 
a társadalmi forradalomtól magát távoltartó előkelő szellem számára 
az átalakulások idején egyéni tragédia csiráit is hordhatja magában. 
A közelmúlt két nagy, a régi társadalmi rendet megváltoztató moz
dulata, Mussolini és Hitler forradalma — így kell neveznem, mert ők 
is így nevezik — nem egyszer ellenségesen nézett a ,,diplomás“-okra, 
s az a bénitó ütés, mely a tudományt és művészetet pl. Németország
ban mostanában érte, a forradalmár kisexisztenciák, a vezetők túl
nyomó részét is beleértve, fanatizmusának következménye. A tár
sadalom veszélyeztetője a bármilyen bizonyítvánnyal is ellátott fél
műveltség.

Amikor a középiskola most a kiválogatás feladatát vállalja, 
nem teheti sem a neveltjeinek a fiatalabb években okozott „kisebb
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rossz“, sem pedig valami policiális meggondolás értelmében, hanem 
egyesegyedül a Szellem nevében, melynek szolgálatában áll. Valahol 
egyszer már örök dolgokra kell függeszteni a szemeket a sok efemer 
pillantgatás után. Tegye meg most ezt a középiskola és kapaszkod
jék meg a „legyetek tökéletesek. . . “ örök érvényességében. A közép
iskolai szelekció nem lehet más, mint — Németh László szavát kölcsön
kérve — az „új nemesség“ megszületésének lehetősége, a „minőség 
forradalm árnak, amire különben Halasy— Nagy József is céloz, 
diadalra juttatása.

Amint azonban a középiskola ezt a minőségi kiválogatást el
vállalja és illő is, hogy elvállalja, azonnal felmerülnek az elvégzés 
praktikumának kérdései. Amit most elvállal, egyáltalában nem 
mondható könnyű munkának. Nem könnyű már azért sem, mert 
középiskoláink háború utáni életalakulása éppen nem történt a 
„minőség“ felsőbbségének irányában. Egy dolgozatomban két évvel 
ezelőtt (Tudomány és Középiskola. Magyar Szemle. XV. 69. 1.) 
megpróbáltam a figyelmet felhívni arra, hogy a középiskola mily 
nagy lépésekkel halad azon az utón, mely a szellemi igénytelenség 
és értékelési eltompulás felé vezet. Ezt az utat a középiskola kettős 
nyomás alatt járta  meg : át nem gondolt reformok és egy a zsurnaliz- 
muson keresztül tájékozódó közvélemény az iskola életét bizony
talan járásúvá ijesztette. A fiatalság életének kegyetlen nehézségei, 
melyeket közvetlenebbül és előbb láttak a középiskolák tanárai, 
mint a közigazgatás tényezői, magát az iskolát is ingadozóbb érték
mérővé tették, mert nem akart szigorúbb lenni, mint a kíméletlen 
és könyört nem ismerő élet. Munkaideje a legvegyesebb szempontok 
érvényre juttatásával ötletszerűen csorbult, a ,,nehéz“-nek kikiáltott 
tankönyvek száműzettek, vagy bebocsátást sem nyertek az iskolába, 
megkezdődött a tanterv foltozása, ú. n. életszükségleti tárgyakkal, 
melyeknek a szellem ügyeihez vajmi kevés közük van s igen ered
ményes hadjárat indult meg a középiskola egyik leginkább érték
mérő művelete, a humanista oktatás ellen. A „rohanó idő“, a „haladó 
élet“ igen tiszteletreméltó zászlai alatt kétes értékű gyakorlatiasság, 
és ezzel a szellemi minőség elvi elhanyagolása kerülgette a közép
iskolát.

Most a középiskola hirtelen megfordulásra kényszerül. „A közép
iskola általános mértéke a mainál sokkal igényesebb és szigorúbb 
legyen, másfelől pedig az érettségi vizsgálatok rendje gyökeresen 
megreformáltassék“ — írja Halasy—Nagy József előbb is idézett 
cikkében. De hogyan? — kérdezzük. Mi lehet ez az igényesség és 
mi lehet ez a vizsgálati reform?

Vegyük először a másodikat. Halasy—Nagy József azt ajánlja, 
hogy az érettségi vizsgálatokat ki kell emelni a középiskola keretéből 
s úgy, mint a francia baccalauréat-t, külön, egyetemi és középiskolai 
tanárokból álló bizottságokra kellene bízni. Tisztán elvi magaslaton 
maradva nyugodtan helyeselhetnénk ennek a már régebben is nem 
egyszer felmerült gondolatnak. Ha azonban gyakorlati kivitelére
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gondolunk, némi aggodalmunk támadhat. Nem törődve azzal az 
em lített cikkben is itt settenkedő váddal, hogy az eddigi rendszer 
nem eléggé „érdek nélküli“ , s hogy a kormánybiztosnak néha a 
tanárokkal „szinte közelharcot kell vívnia“ egy-egy fiú megbuk
tatásáért (a középiskolai tanárok igen gyakori, ellenkező előjelű 
közelharcokról is tu d n ak ...) , ismétlem, mindezt most elfeledve, a 
francia baccalauréat-rendszer mindenestül hozzánk való átplántálása 
igen kétes értékű eredményeket hozhat. Aki ismeri a magyar életnek 
műveltség és anyagi jólét tekintetében való szélsőséges tagoltságát, tud
hatja, hogy sok magyar gyermek sem a tanulmánvokra induláskor, 
sem azok folyamán nem él minden társával egyenlő szellemi és gazda
sági körülmények között, s így a külső tényezőktől meghatározott, 
nagyjában „egyenlő esély“ szerencsés helyzetével sem minden 
magyar gyermek rendelkezik úgy, mint nyugati társai. Nyugaton 
nem akkorák az eltérések a város és a falu szellemi alkata között, 
hogy a környezetből adódó horizont-különbségek gátlók lehetnének, 
míg ezek nálunk nagyon is észlelhetők. Kérdem, nem kerülhet-e hát
rányba egy-egy ilyen külső és belső handicap-pel tanuló magyar ifjú 
a nála kedvezőbb szellemi és anyagi környezetből kikerülttel szem
ben oly bizottság előtt, melyben a tagok nagy része a tiszta tudomány 
intellektuális és „városi“ világából való és a középiskolások életét 
igen távolról, vagy egyáltalán nem ismeri? Nem állítjuk-e tartóz
kodó és szemérmes fajtánk egy-egy fiatal tagját (gondoljunk Arany 
Jánosra, mint típusra) oly egyenlőtlen versenybe, mely más élelme
sebbek, törtetőbbek, szívósabbak és tekintetlenebbek számára (itt 
nemcsak a zsidóságra célzok!) biztosabb győzelmet ígér? Nem 
emberien objektívebb-e az az ítélet, melyet nyolc esztendő munkájá
nak közvetlen tapasztalata támaszt alá, megfigyelése oly munkának, 
mely nemcsak a néhány rendelkezésre álló percben megnyilvánuló 
anyagreprodukálást jelenti, hanem a szellem sok más irányban is 
jelentkező hajlékonyságát és csiszoltságát? Talán felesleges monda
nom, hogy mindez nem jelenti azt, mintha érettségi vizsgáink mai 
formáját szerencsésnek tartanám . Amíg kérdezésünk abban áll, 
bogy különféle, nagyképű címekkel ellátott cédulákat nyújtunk át 
vizsgázóinknak s ezek riadt hadarással menekülnek bele egy-egy 
tankönyvfejezetbe, addig igazi szellemi kiválogatásról alig beszél
hetünk. Ila majd az érettségi vizsgálat a tizennyolc éves ifjúhoz 
m ért művelt beszélgetéssé alakul át, mely alkalmat ad az elme „en 
garde“-állásainak, formáló, ítélő és kifejező képességének meg
mutatására, akkor talán megközelítjük a szellem-követelte ideált.

A középiskola kiválogató szerepének sikeres betöltésére — mint 
előbb idéztem még az is szükséges, hogy „mértéke a mainál 
sokkal igényesebb és szigorúbb legyen“. Ennek a követelésnek is 
már igen szép múltja van : mint elvet megtalálhatjuk minden tan
tervűnkben. Valószínű azonban, hogy megvalósulásáig sohasem 
tudo tt eljutni, ezért kell újra meg újra mint irányelvet hangsúlyozni. 
Nem valósult meg, mert ez az igényesség és szigorúság mindig valami
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felülről megállapított intézményes forma és szabály kereteit találta 
meg a maga számára és félő, hogy ez a kétségtelenül igaz elv most 
is erre a sorsra jut. A középiskola életét irányítók, a hatóságok és a 
tanárok az igényesség és szigorúság követelését mindig igen szívesen 
kapcsolták össze a tananyag mennyiségével. A közfelfogás is azt 
tartja , hogy szigorú és igényes az az iskola, amelyik sokat követel. 
Tantervek és rendeletek is mindig úgy próbálták a sokszor veszé
lyeztetett színvonalat biztosítani, hogy anyagminimumokat, ennek 
bizonyos ,,Kánon“-jait (pl. kötelező olvasmányok, könyvnélkül 
tudandó versek stb.) állapította meg. Hogy a középiskola az elmúlt 
10—15 év folyamán a legfeszélyezettebb helyzetekbe került, éppen 
az volt az oka, hogy a színvonal megtartása érdekében az anyag- 
mennyiséghez igyekezett ragaszkodni, oly időkben, mikor közvéle
mény és hivatali felsőbbség — elismerem nem egyszer okkal — a 
túlterhelés vádját emelte ellene. Hozzájárult ehhez még az is, hogy a 
közvélemény, sőt némely tanár is, mondhatnám, demagóg általáno
sítással és a fogalmak igazi tartalm át semmibe sem véve, a régi 
iskolát, mint valami egyoldalú intellektualizmus fészkét, az újabbat, 
az állandó könnyítésekkel foltozgatottat pedig, mint az „életre való“ 
nevelés fellegvárát tüntette fel. Most első pillanatra úgy látszik, 
mintha a szigorúság és igényesség nevében ahhoz a lenézett régi 
iskolához térnénk vissza, mely „intellektualista“, tanultató és anyag- 
követelő volt.

Nem. A legnagyobb tévedés volt azt hinni, hogy a kiválogatás 
és megrostálás érdekében szükséges igényesség és szigorúság esetleges 
anyagszaporítással, vagy az anyag kíméletlen megkövetelésével el
érhető.

Ha a középiskoláinkban ma használatos tankönyveket á t
lapozzuk, máris megmutatkozik az első út az elvileg megjelölt cél 
felé. Tankönyveink1 nagy része egy már életformáló erejét vesztett 
régibb tudományosság középiskolai nyelvre lefordított maradványa, 
olyanformán, ahogy Carl Helbing mondja a német iskolai irodalom- 
történeti tankönyvekről : „E xtrakt aus der Literaturgeschichte
positivistischer Herkunft.“2 Ma sokszor az a helyzet, hogy a kor 
tudományossága és a középiskola közötti szükségszerű kapcsolatot 
fenntartani igyekvő tanár keserves próbálgatásokkal kénytelen egy- 
egy avult ismeretanyagot a középiskolai nevelés számára használ
hatóvá tenni, mert érzi, hogy ha nem nyúl bele átformáló kézzel, 
áltudomány és félműveltség terjesztője lesz, nem tudja tanítványait 
saját korukba belenevelni. Minden tantárgyban látszaniok kell azok
nak a lépéseknek, melyek „fel az igazi tudomány felé“3 vezetnek,

1 E szóval csak nyelvi és irodalmi tankönyveinket értem. A többiről 
véleményt alkotni nem vagyok illetékes.

2 C. Helbling: Dichtung und Literaturgeschichte an der Mittelschule. 
Ermatinger^—Festschrift. Frauenfeld—Leipzig 1933. 259. I.

3 Karácsony Sándor egyik készülő munkájának előszavából idézi így 
Tankó Béla eszmekeltő tanulmánya a középiskolai filozófiai oktatásról. 
Protestáns Tanügyi Szemle 1934. 2. sz. 49. 1.
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nem feledvén, hogy a tudomány korántsem ismerethalmazok birtok
lása, hanem a személyes szellemnek az ismeretekre való állandó 
reagálása, döntő, organizáló, értékelő és megkülönböztető munkája. 
A középiskola igényességének és szigorúságának abban kell állnia, 
hogy ezt a tevékenységet várja neveltjeitől.

Mind ennek biztosítéka aligha lesz megtalálható valamely intéz
ményes rendben, hanem egyesegyediil a középiskolai tanárság szel
lemi reformálásában. Igen elégedetten szoktuk tudomásul venni, 
hogy mi vagyunk a nemzettársadalom szellemi színe-java, de egyre 
kevesebb jelét látni annak, hogy ez a hízelgő dicséret valóságokat 
takar és nem parasztfogó retorika kényelmes frázisa. Nincs sürgősebb 
teendőnk, mint ezt a dicséretet egyenként, személy szerint kiérde
melni. De megérdemeljük-e, ha levesszük szemünket a legmagasabb 
irányelvekről, ha készséges kiszolgálói vagyunk időleges jelszavaknak, 
terjesztői és a tekintély bélyegével ellátói banalitásoknak, a gondolat 
és a te tt tizedrangú fényeinek? A minőség forradalmának először 
bennünk kell végbemennie. Akkor majd neveltjeink szellemi ki
válogatása is ennek a jegyében fog történni.

Jól tudom, hogy mindez anyagi kérdésekkel is erősen összefügg. 
Anyagi és szellemi megnyomorodás párhuzamos útját járjuk már 
hosszú ideje. Az elsőnek leküzdése nem áll hatalmunkban, a máso
dikéhoz azonban akadhat még egy-két fogódzónk, mindenek előtt az, 
hogy e küzdelem minden eszköze nem más, mint saját magunk szel
lemisége. Tudom azt is, hogy az önreformálás a legnagyobb köve
telés és lehetséges az is, hogy a teljesülés csak szép álom, s belőle 
a miénknél értelmesebb kor is csak részeredményeket tud megvaló
sítani. De ki tilthatja meg nekünk, hogy még borsón térdepelve is 
ne álmodhassunk szépeket?

Budapest. Kerecsényi Dezső.

Evangélikus leányközép" és középfokú iskoláink
1 9 3 2 -3 3 . éve.

Lapunk múlt évi február számában közölt hasonló című és 
tárgyú cikkemnek megfelelően közlöm a legutóbbi tanév értesítői
nek jellegzetes adataiból az alábbiakat. Talán nem fölösleges az évi 
beszámolók eredményeinek egybevetése. így nemcsak „saját kárun
kon“ okulunk, sőt egymásnak sem csak „kárából“ tanulunk, hanem 
egymás bevált eljárásait, elért eredményeit saját iskolánkban is meg
honosítva mind jobban megközelítjük közös pedagógiai célunkat : 
egyház, nemzet, emberiség szempontjából minél tökéletesebb ered
mény elérését a növendéknek minél kisebb megterhelésével.

Leányközépiskoláink (és polgári iskolánk) múltjára, fenntartó- és 
feliigyelőhatóságára nagyrészt a múlt évi adatok érvényesek.
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Személyi változások a következők : Aszódon Czitó Győző az iskolai 
helyibizottsági elnök utóda Pékár Gyula. Budapesten dr. Haberern
J. Pál közös felügyelő tisztségét dr. Németh Ödön, az ő első felügyelői 
tisztét dr. Hittrich Ödön tölti be. Dr. Zimmermann Ágoston utóda 
dr. Renk Ernő. Kőszegen a győri tankerületi főigazgató Dsida Ottó 
utóda Mátrai Rudolf székesfehérvári tanker, főig. lett (a győri tan- 
kerület megszűnt).

A tanári testületek életében is történtek személyi változások. 
Aszódon Gedulyné Pröhle Márta lemondott, állását Droppa Irén polg. 
iskolai h. tanár tölti be. Budapesten megint gyásszal egybekötött 
változás állt be, Vidovszky Kálmán megdöbbentően hirtelen halála 
folytán ; megüresedett állását Ruzicska László kelenföldi vallástanár
ral töltötte be a fenntartó egyház. Ugyancsak haláleset, végzetes 
villamosszerencsétlenség áldozata lett dr. Bexheft Ármin iskola
orvos, egészségtantanár. Helye a tanév folyamán betöltetlen maradt. 
Örvendetes fejlődés jele, hogy Jablonowszky Piroskát, Filarszky 
Erzsébetet és Harmath Ilonát, kik több év óta mint óraadók működ
tek, tendes tanárokul hívta meg az egyház. Kőszegen férjhezmenetelük 
miatt váltak meg az intézettől Künsztler Anna old. középisk. h. tanár 
és Karoláné, Drach Melitta oki. középisk. tanár, óraadó. (Óráinak 
betöltését önzetlenül vállalta a tantestület.) Szakos Júlia int. vezetőnő 
nov. 10-től betegszabadságon volt, helyetteséül Wagner Karola és 
Draskovits Erzsébet kaptak ideiglenes alkalmazást.

A tanítás és nevelés munkája ez évben is tanári- és szülői értekez
letek tartásával is mélyült. Ezek száma és célja a helyi viszonyok 
szerint alakult. Így pl. Aszódon, hol a tanulók zöme bennlakó, nem 
volt szülői értekezlet, Budapesten sem, hol ezt alaposabban végzett 
családlátogatás (környezettanulmány) igyekezett pótolni.

Módszeres értekezlet Aszódon kétszer volt. 1. Droppa I. ismertette 
a tornatanítás modern irányelveit, 2. Gergely Ida értekezett a ter
mészettannak a munkaiskola szellemében való tanításáról.

Budapesti iskolánkban szintén két módszeres kérdéssel foglal
koztak : 1. dr. Böhm Dezső az I. félévi osztályozó értekezlet után 
fejtegette az osztályozás tanulságait ; 2. dr. Zelenka Margit szólt a 
modern nyelvek tanításának kérdéseiről. Módszeres megbeszélés 
követte (az év folyamán hatszor) az ú. n. nyilvános tanítási órákat ; 
melyeken az egész tantestület hallgatta egy-egy tanár óráját.

Ngíregyházán két szülői értekezlet volt. 1. Dr. Kováchné 
Prékopa Piroska, testnevelési tanár adott elő az intenzívebb test
nevelés kérdéséről; 2. Ambrózy Géza a házifeladat tudatos tanu
lásáról.

Társadalmi téren ez évben is szokott módon működtek iskoláink 
tanárai. Tagjai voltak országos és ev. tanáregyesületeknek, orsz. és 
helyi prot. egyesületeknek ; szociális téren is kivették részüket — jó
tékonykodással is — a társadalmi kötelességek teljesítéséből.

A tanítás és nevelés munkáját ez évben is teljes erejével igyeke
zett minden iskolánk eredményessé tenni. A tanítás anyagát és mód
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szerét a megfelelő iantervek és utasítások szerint végezték. Itt kell 
megemlítenem budapesti iskolánk átszervezését. A II. félévben 
ugyanis az addigi kollégiumi tanterv helyett a leánygimnáziumi tan- 
tervben kívánt feltételekkel dolgozott, hogy így a különbözeti tá r
gyakra is kiterjeszkedve, a növendékek munkáját megkönnyítse és 
az iskola átszervezését előkészítse. (A tantestület illetékes tagjai a 
munkatöbbletet önként vállalták.) Mikor egyházunk ez újabb á t
szervezést elhatározta, a válságos gazdasági helyzettel küzdő szülők 
gondját akarta megkönnyíteni, kik ez iskolánkban végzett gyer
mekeiket most már egyetemre is küldhetik s jövőjükről e módon is 
gondoskodhatnak. Ugyancsak az egyetemre készülő növendékek 
helyzetének megkönnyítésére bővült ki Kőszegen a latinnak, mint 
rendes tárgynak anyaga, hogy így a VIII. osztály elvégzése után a
V. K. M. új rendelete értelmében kiegészítő érettségit tehessenek a 
növendékek.

Minden iskolában szerepelt, mint rendkívüli tárgy: német és 
francia társalgás, mindhárom középiskolánkban kézimunka (a kő
szegiek külön is kifejtik a nőnevelés e hathatós eszközének fontos
ságát), a 3 internátusbán : zongora és tánc, Budapesten és Nyír
egyházán rajz- és festés, Budapesten és Kőszegen gyorsírás (oly 
osztályok növendékei részére, hol ez nem volt kötelező tárgy). Kar
ének is szerepel minden iskolánk munkatervében. Budapesten ez év 
kezdeményezése, a kamarazenekar máris szépen működött.

A hazafias és vallásos érzés fejlesztésének céljáról ez évben is 
lelkes hangon számolnak be az értesítők. A tanítási munka mellett 
az ünnepek rendezésének, az ifjúsági egyesületek munkájának is ez a 
legfőbb célja. Az évről-évre mindenütt szokásos ünnepek : évnyitó, 
október 6., és 31., március 15., közös bűnbánat és úrvacsora, ifjúsági 
istentisztelet, anyák napja, évzáró ünnep mellett volt Aszódon 
madarak és fák napja. Budapesten Ifjú Évek konferenciája. Kegye- 
letes megemlékezés ünnepe volt Vidovszky Kálmán arcképének le
leplezése (a képet Oppel Imre fasori tanár festette). Vidám együtt- 
létet jelentett a Volt Növendékek Egyesületének műsoros tánc
estéivé s az énekkari hangverseny. Kőszegen folyt a Belmissziói- 
egylet vallásos iratterjesztése és sikerült a Gyurátz-alap kiegészítése 
(700 P-ről 1000 P-re).

Nyíregyháza megünnepelte a Hősök napját, a Dal-, Sport- és 
Önképzőkör előadásaiból befolyó jövedelméből tanulmányuti költ
ségeket fedeztek. A testi egészség fejlesztése céljából mindenütt 
működött sport- vagy játékkor, turisztika. Nyíregyházán a sikerült 
tornaünnep városszerte feltűnést keltett. Ugyanez iskola vörös
keresztes munkát is végzett.

Nevelő- és tanító célzatúnk az iskolai kirándulások is. Az aszódiak 
két nagyobb útat tettek (Budapestre és Gödöllőre). A budapestiek 
a főváros sok látnivalójának ismeretterjesztő hatását fölhasználva 
ötven alkalommal vitték növendékeiket néhány órás, fél- és egész
napos kirándulásra, sétára, vagy túrára.

2*
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Kőszegről tíz kirándulást vezettek (Szombathely, Réka, Ják, 
írottkő és Kőszeg szép és tanulságos látnivalóiban gyönyörködtek).

A nyíregyházi növendékek közül tizenheten vettek részt négy
napos budapesti, művészettörténeti tanulmányúton. A lehetőségek 
szerint, tehát különösen Budapesten opera, színház, hangverseny és 
előadások látogatása is folyt. Ugyanitt ez évben is vetítés és gramo
fon gyarapította a szemléltetés lehetőségeit, sőt fokozta ezt az idén 
beszerzett mozgóképvetítő-gép is. Az ezzel bemutatott, elevenen 
ható földrajzi, történelmi, irodalmi stb. tárgyú előadásokat nagyon 
élvezték a növendékek.

Könyvtáraink és szertáraink mindenütt örvendetesen gyarapod
tak részben vétel, részben ajándék útján.

A növendékek szociális érzését minden iskola fejlesztette úgyis, 
hogy adománnyal jóltevőik iránt való hálát válto tt ki a fejlődő lélek
ből, de úgyis, hogy a növendékek kicsiny erőiket összetéve is tudtak 
könnyet törülni és érezni azt a magasabbrendű örömöt, mit nem az 
elfogadott, de az odaadott ajándék kelt minden nemes lélekben.

Legnagyobb jóltevők maguk az egyházak voltak nagy tandíj, 
illetve tartásdíj elengedéseikkel, segélyegyesületi könyveikkel. 
(Aszód 2975 +  90 P, Budapest 7786 P, Kőszeg 15,930 P, Nyíregyháza 
2146 P értékben.)

Egy aszódi VII. oszt. növendék 100 P-s, egy budapesti 200 P-s 
közalk. ösztöndíjat kapott. Társadalom, intézmények, egyesek (elöl
járók és szülők) még a mostani nehéz viszonyok közt is megértő 
jósággal segélyezték a törekvő, tehetséges, szegény növendékeket. 
Budapesten dr. Szigethy Lajos ny. ig. 4000 P-s alapítványa a „szép 
kultuszában“ különösen kiváló munkát végző növendékek és dr. Né
meth Ödön közfelügyelő 2000 P-s adománya az új iskolaépület javára 
külön is említésre méltó.

Viszont a különböző ifj. egyesületek, társadalmi munkába való 
bekapcsolódás, jótékonycélú ünnepek rendezése révén a legszegé
nyebb növendék is támogathatta munkával és pénzzel a reászoruló- 
kat. (Aszód : Ifj. Luther Szöv. karácsonya, Mikulás-esti jótékony 
előadás, tornaünnep jövedelme jótékony célokra, többek közt Luther- 
szoborra.

Budapest : Bajtársegyesület 5522 P, Gyámint. 30 vall. könyv,. 
75 P, Volt Növ.-Sz. 50 P.

Kőszeg: Gyurátz-alapra 300 P, 100 1. tej és 100 P a város 
szegénygondozó akciójára.

Nyíregyháza : Ifj. Segítő Egylet 513 P, Segítő könyvtár 292 P, 
Vörös-kereszt 305 P ruha, ebéd stb.)

Befejezésül csak néhány újabb, az egyes iskolákra jellemző gon
dolat !

Aszód a gyakorlatias nevelés fontosságát fejtegeti s ennek szol
gálatába helyezi ősi parkját, gazdasági-udvarát. Fejleszti a gyermek 
növény- és állatvédő hajlamát. Szép gondolat a hadirokkantak iránt 
érzett tisztelet elmélyítése. Hazafias érzéseket fejleszt a már tavaly
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is említett magyar ipart támogató törekvés, a magyar könyv, zászló 
kultusza.

Budapesten fájdalmas alkalmak nyíltak az elhunyt tanárok és 
tanulótárs iránt érzett kegyeletes hála és szeretet megnyilvánulására. 
A nyelvtisztaságnak a fővárosban oly veszélyeztetett ügyét foko
zottabb munkával védi a Szép magyarsággal beszélők egyesülete, a 
Volt növendékek közé örömmel léptek be az ezévi érettek is, az 
iskolával kapcsolatos cserkészcsapat Balatonkenesén nyaraltatott 
szegénysorsú tanulókat.

Kőszeg, a trianoni határon hazánk egyik végvára, kiemeli a 
hazafias szellemben való nevelésnek, a leánylélek magyar művelt
séggel való átitatásának szükségességét, a vidék egészséges, szép 
fekvésének testet-lelket üdítő hatását.

Nyíregyháza fejtegeti a növendékek fegyelmezésének és ön
fegyelmezésre nevelésének a fontosságát s utóbbit, mint feltétlenül 
elérendő nevelési célt tűzi ki, a szülői segítség nélkülözhetetlenségét 
hangoztatja.

A növendékek létszáma osztályonként : TaVképestz-
Aszód 4 oszt. 134 rendes 6 magán. Összesen 140 —23
Budapest 11 99 433 „ 12 9 9 > 9 445 — 14
Kőszeg 8 9 * 112 „ 18 9 9 9 9 130 —27
Nyíregyháza 8 9 9 255 „ 14 99  99

Összesen
269
984

—18

Budapest. Dr. Zelenka Margit.

Módszeresen taníthatunk-e minden órán?
Régóta vitatott kérdés a pedagógusok táborában. Természetesen 

csak a saját szaktárgyaim (földrajz, természetrajz) szemszögéből 
nézem a kérdést, ezért a módszer kialakulását stb. sem érintem. 
Csupán csak azt, hogy mindig voltak módszeresen tanító tanárok, 
legföljebb nem élezték ki annyira, mint manapság, vagy a mód
szeres beosztásuk volt más.

Aki ismeri a régi pedagógusok mesterfogásait, az okvetlen hal
lott, olvasott a Herbart—Ziller—Rein-féle formális fokozatokról 
stb. Ma, persze, ezek már régi dolgok, de azért bennük ott vannak 
a mai munkáltató iskolák alapelvei is.

Régente három nagy részre osztották a tanítást : előkészítés, 
megértetés és megerősítés. Ezeken belül a kisebb egységek :

I. Előkészítés: a) az új ismerettel rokon régi ismeretek fel
újítása és felsorakoztatása; b) a figyelem fölkeltése; c) az új ismeret 
megjelölése (célkitűzés).

II. Megértetés : a) A tanulók elmondják, amit a kitűzött kér
désről tudnak ; b) szemléltetés: tárgyak, jelenségek, példák, adatok.
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Eredmény: szemléletek, képzetek; c) gondolkodás: szétbontás, 
összehasonlítás, összetevés, meghatározás. Eredmény : fogalom, sza
bály, törvény ; d) összefoglalás : a nyert fogalmaknak szavakba 
öntése ; e) rendszerezés : megjelölése annak, hogy a nyert ismeretnek 
mi a sorrendje az ugyanazon tárgyból már megszerzett ismeretek 
között.

III. Megerősítés : a) alkalmazás: a nyert ismeretnek a fölis
merése, tények keresése és szerkesztése ; b) begyakorlás: az isme
retnek a tanulás sorrendjében való ismertetése ; szó vagy írásbeli 
rajzos szerkesztési ; stb. gyakorlatok kijelölése.

Ma a munkáltató iskola így csoportosítja az óra anyagát : 
1. leíró; 2. fogalomalkoíó ; 3. törvény megállapító; 4. alkalmazó felada
tok. Ha jól belemerülünk a kérdés vizsgálatába, azt látjuk, hogy ez a 
négy fokozat is csak azt fejezi ki, mint a régi három. Más kérdés, 
meg tudjuk-e ezt minden órán tartani? ! Csak ilyen beosztás szerint 
szabad-e tanítanunk? ! Ez-e az igazi módszer, vagy ezek csak külső 
támasztékok, amelyek irányítanak, de betű szerint való megtartásuk 
nem kívánatos? ! stb. stb.

Az biztos, aki valami beosztás, rendszer stb. szerint tanít, az 
feltétlenül jobban cselekszik, mint akit semmi sem irányít, hanem 
véletlenre, pillanatnyi invenciójára bízza a dolgát. Aki módszeresen 
tanít, azt az anyag és annak átszármaztatási, közlési módja lagalább 
gondolatban, állandóan foglalkoztatja. Kétségtelen, hogy a mód
szeres tanítás nagy terhet ró a tanárra, kivált kezdetben. De a kezdet 
mindig és mindenütt nehéz. Ma is megeshetik, hogy az ilyen beosz
tás szerint való tanításaink eleinte balul ütnek ki, de ha egyszer a 
módszert hatalmunkba kerítettük, ha már nem a forma irányít ben
nünket, hanem mi alakítjuk a formát, akkor már szabadon és gyor
san fogunk morogni a szokásos keretek között.

Ha módszeresen tanítunk, megkönnyítjiik a saját munkánkat, 
mert bizonyos rendet viszünk tanításunkba. így megtanulunk élni 
az idővel, kellően be tudjuk osztani az anyagot. Talán még ennél is 
fontosabb a rend jótékony erkölcsi hatása, mely tanárra, tanulóra 
egyaránt kiterjed. A tanulók túlterhelésének nem a tanterv a legfőbb 
oka, hanem a tanár módszertelen tanítása. Módszeres tanítással a 
tanulót rendszeres és szigorú gondolkodáshoz szoktatjuk, ami a 
tanuló aktivitását is biztosítja. A módszeres tanítás révén ugyanis a 
tanuló nemcsak tapasztalta, hogyan lehet biztos tudást és egységes 
világképet szerezni, hanem a tapasztalás folytán szokássá is vált 
benne, hogy hasonló módon járjon el, amint azt a tanártól látta, 
akkor is, amikor oktatója már nincs is mellette.

De soha módszeres pedagógus nem követelte a formális foko
zatok, módszeres beosztások minduntalan való folytonos alkalma
zását, hiszen az mesterkéltség lenne csak. Ahol nincs szükség elő
készítésre, minek ott az időt pocsékolni.

Minden tanítási órán tehát módszeres tanítást végezni —- az 
elterjedt fokozatok, beosztások szerint — nem lehet. Egyik napról
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a másikra 3, 4 módszeres óra lebonyolítására el sem lehet készülni, 
de nem is kell, mert minden órán annyi új ismeretet nem közölhe
tünk. Néha megállunk, hogy meg is emésszük az ismereteket, külön
ben tanulóink roskadoznak majd az ismeretek súlya alatt s lelkün- 
ben zűrzavar keletkezik. Ajánlatos a módszeres órákat gyakran 
olyan órákkal váltogatni, melyek kizáróan az ismeretek alkalma
zását és begyakorlását szolgálják.

A módszeres beosztások tehát csak az utat mutatják, amelyen 
haladni kell, csak a kereteket adják meg, melyeket élettel, színnel, 
egyéni értékkel a tanár személyisége tölt ki. A módszer az Isten 
adta elhivatott tanári tehetségnek segítségére van, de üres formaliz
mussá válik a sivár lelkű kontár kezei között. Ismerni kell a jó mun
kához a lélektan törvényeit, mert különbség van a gyermek és a fel
nőtt lelki élete között nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg 
is. Igaz, hogy a perceptió fejlődése például lezárul már a kis gyermek
korban. Binet kimutatta, hogy a 8 éves kor után az emlékezet már 
alig feljődik. Ellenben nagy különbségek vannak abban, hogy az 
egyes tevékenységek hogyan működnek. És ha más a gyermek lelki 
élete pszichológiai szempontból, másnak kell lennie a logikájának is. 
Mindebből az következik, hogy a gyermekek tanításához követendő 
módszert nem szabad csak a felnőttek lelki működésére és gondolko
dásának módjára építeni, hanem az ismeretközlésnek egy oly mód
jára van szükség, mely a gyermeki lélekhez is alkalmazkodik. Tehát 
csak akkor látunk majd teljesen tisztán, ha a didaktikai módszert 
összevetjük a gyermektanulmány eddigi eredményeivel.

Ne csodálkozzunk ezeken a próbálgatásokon, hiszen a mód
szerek terén lassú az átalakulás. A régi idők íanulóiskolája csak las
san vált nevelőiskolává, hogy azt pár év múlva kövesse a munkaiskola. 
Az amerikai John Dewey-nek köszönhető a munka bevezetése az 
iskolába. A német Kerschensteiner Dewey eszméit fejlesztette 
odább. Ma már minden tanári ténykedésnek a gyermek cselekvési 
ösztönére kell támaszkodnia és abban is kell végződnie. Lay szerint 
a kéz a munkával beszél, írással a gondolatot állandósítja, rajzol, 
fest, formál, s tb . . .  Azonkívül a kéz munkájának lélektani jelentő
sége van, amennyiben gyakorolja, erősíti a figyelmet, a megfigyelés 
pontosságára nevel, elősegíti a képzetek tisztulási folyamatát, kimé
lyíti az emlékezetet, az akarat megfeszítésére kényszerít.

Az élénkség lebilincselő erejével hat és az emlékezetet megra
gadja pl. az a földrajzóra, de az olyan olvasmánytárgyalás is, amely 
anyagát rajzzal kiséri és ha lehet agyagból, homokból vagy plasz
tilinbái formába öntni. A földrajz és a természetrajz nem nélkülöz
heti a kéz tevékenységét. De a történelemmel is csak akkor érhe
tünk el igazi művelő hatást, ha tanítását kultúrtörténeti vázlatok 
és modellek szemléltetésével, de még inkább azok kidolgozásával 
támogatjuk.

Ez az igazi cselekvő oklatás, ahol a kézimunka nem cél, csupán 
alkotó tevékenység. Nem a kézimunka intézményes megvalósítása,
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nem is a műhelyoktatás bevezetése, de nem is a cselekvő oktatás 
teszi a munkaiskola fogalmának lényeges jegyét, hanem a tanulók 
öntevékenysége. A tanár igazi művészetének titka  éppen abban 
rejlik, hogy a növendék aktivitását egyéniségének lendítő erejével 
működésbe hozza és állandóan ébren tartja , önmaga azonban pasz- 
szívumban marad. Az ismeretszerzés egyetemes törvényei ugyanis 
megkívánják, hogy a tanulók önmunkásságukból merítsék ismere
teiket. A munkáltató iskolának ez a típusa az öntevékenység iskolája.

A munkáltató iskola jellegét tehát nem a kézimunka bevezeté
sében, vagy az iskolai műhelyek létesítésében, de nem is a cselekvő 
oktatás következetes alkalmazásában kell keresnünk, mert azok a 
munkaiskola fogalmának nem lényeges jegyei, hanem alkotó tanu
lásban, vagyis a tanuló öntevékeny munkájában az ismeretek meg
szerzése közben és az iskolai életben egyaránt. Furcsán hangzik, de 
úgy van, hogy az az iskola, melyben kézimunkatanítás folyik, még 
ezért nem munkáltató iskola mindig. Az öntevékenység iskolája 
tehát az oktatás belső átalakítását jelenti, mely minden munkáját a 
tanulók öntevékenységére építi föl és ahol a kézimunka csak kiegé
szítő szerepet játszik. A munkáltató iskola kapujára ez van írva : 
mindig és mindenütt a tanuló öntevékenységéből fakadó szellemi 
munka.
6STAz öntevékenységben is vannak azonban bizonyos árnyalati 

különbségek. A kérdve kifejtő oktatás, melyet nálunk széltében- 
hosszában használnak általában, s amelynél a tanulónak voltaképpen 
csak azt kell kifejteni, amit a tanár már jó előre több-kevesebb gond
dal és művészettel ügyesen becsomagol, nem ébreszt fejlettebb ön- 
tevékenységet még akkor sem, ha az oktatás eredményét szóbelileg 
vagy írásbeli feladatban össze is foglalja. Jóval több az, amikor a 
tanuló öntevékenysége bizonyos önálló cselekvésben ju t kifejezésre. 
A tevékenység legmagasabb formája azonban megköveteli, hogy a 
cselekvő maga érezzen indítékot a cselekvésre, vagyis maga dol
gozzék.

Az öntevékenység iskolájában a munkaközösség a tanárt és 
tanítványt egészen közel hozza egymáshoz, közöttük barátságos 
viszonyt teremt és érintkezés közben kicsendül hangjukból az egymás 
iránti szeretet melegsége. A tanárnak az ilyen iskolában uralkodnia 
kell az anyagon, szinte tudósnak kell lennie, annyira otthon kell 
lennie a saját tárgyában. De azután a tanításban is művésznek kell 
lennie, erre pedig csakis a módszeres eljárások képesítenek. A mód
szernek tehát a vérünkben kell lennie az anyaggal együtt, mindig 
tudnunk kell, mit, mikor tanítunk, mint vezetjük, irányítjuk növen
dékeinket. így a holt betűk életre kelnek, a módszer megelevenedik, 
nem a betűk szerinti módszer, hanem a gyermek lelki adottságai 
szerint tanítunk, mégpedig sikeresen és örömmel, tanárnak tan ít
ványnak egyaránt.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
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A  filozófia oktatásának kérdéséhez.
Meg vagyok győződve, hogy mindazok, akik a középiskola VIII. 

osztályában ma heti 2 órán kénytelenek tanítani a filozófia címkével 
ellátott psychologiát és logikát, jóleső örömmel olvasták lapunk 
februári számában Tankó Béla professzor világos okfejtését és bátor 
kezdeményezését, s lelkesedéssel vették tudomásul a debreceni Tanári 
Kör állásfoglalását, mely szerint mozgalmat indít a filozófia 2 éven 
á t való tanításának visszaállítására, valamint a tanítás hatékony
ságának biztosítása céljából szakember által végzett oktatására.

Mindkét kívánság egészen magától értetődő. Aki ismeri a psycho- 
lógia és logika összesűrített középiskolai anyagát., természetesnek 
találja, hogy annak nyugodt, az ifjú szellemi fejlődése szempontjából 
gyümölcsöző feldolgozása több időt kíván, mint egy csonka éven 
á t heti 2 órát. Viszont mi sem természetesebb, minthogy éppen e 
tárgynál van legégetőbb szükség szakemberre, ahol a cél oly szent r 
segíteni a szellemileg erősen fejlődő ifjú embernek önmagára eszmé- 
lését, eligazítani és helyes vágányokra terelni erősödő öntudatának 
izgató kérdéseit, kielégíteni mohó vágyakozását, amely a tudás 
különböző mezeiről egyszerre csak visszafordítja érdeklődését a felső 
osztályokban saját magára, a benne élő nagy titkokra, életének, 
szellemiségének nagy talányaira. Az ifjú természet szerint tudás
vágyó, s hamar eljön nála az idő, amikor tudásvágyát nem elégíti ki 
többé s pusztán csak az objektív világ tárgyainak ismerete, hanem 
tudni akarja, kíváncsi arra is, mit rejt magában s mi a törvénye 
a  benne rejlő kicsiny, de gazdag világnak?

Amennyiben Tankó professzor cikkének minden pontjával feltét
lenül azonosítom magam, s mivel ottan maradék nélkül s világosan 
meg van okolva mindkét kívánság szükségessége, jelen kis hozzászólás 
keretében én csak arra szorítkozom, hogy az ő meglátásának igazságát 
s a felvetett probléma megoldásának szükségességét alátámasszam 
magának az ifjúságnak a véleményével. Meglepő, hogy az ifjúság a 
maga komolyabb részében milyen egyhangúsággal igazolja az ő 
állítását, s maga tör lándzsát e kérdés minél gyorsabb dűlőre ju tta
tásának érdekében.

Mikor Tankó professzor cikkét elolvastam, nyomban kidolgoz
tam  egy kérdőívet s osztályomtól a szóbelileg feltett kérdésekre 
nyomban írásbeli feleletet kértem.1

A feleletek jórésze örömmel állapítja meg, bár a legtöbbször 
sablonszerűén, hogy hasznos és érdemes e tudománnyal foglalkozni,

1 Tájékoztatásul közlöm a kérdéseket is : 1. Szívesen tanulom-e a filo
zófiát? 2. Látom-e valami hasznát vagy értelmét? 3. Szükségesnek tartom-e 
tanítását a középiskolában? 4. Helyes-e, hogy a VIII. osztályban tanuljuk? 
5. Nem volna-e jobb már a VlI-ben kezdeni? 6. Melyik rész tetszett a psycho- 
logiában a legjobban? 7. Érdekel-e a logika is? 8. Észrevételek.

Megjegyzem azt is, hogy e kísérletet nem készítettem külön elő. Minden 
bevezetés nélkül váratlanul tettem fel nekik a kérdéseket.
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mert „így megismerem a magam lelkivilágát“ s e tudomány „csodá
latos belső lelki folyamatok lefolyásával és okával ismertet meg“ .

De állandóan felbúg a panasz, hogy ennek tanulása a tárgy 
komolysága folytán bár éppen a 8.-ba való, mégse odavaló a középiskolás 
réme, az érettségi miatt. Nem a 8.-ba való, mondja az egyik, mert 
„oly nagy odaadást kíván, hogy arra érettségi előtt nincs idő“. „ Itt 
már más tárgyra kell nagyobb gondot fordítani“ — panaszolja a 
másik. „Ezért nem is tanulom nagy kedvvel, mert sok időt pazarolok 
el a tanulásával“ . Egy keserű hang pedig az érettségire gondolva 
egyenest azt mondja : „kár vele a 8. anyagát növelni“ , bár a 7.-ben 
ő is szívesen látná, mert „bizonyos dolgokban önálló vélemények 
alakítását elősegíti s érzelmi életünkbe bizonyos belátást nyerünk 
általa“ .

Mit ajánl hát a legtöbb diák, mint orvosságot? Vagy a filozófia 
egész anyagának, vagy legalább is egy részének átruházását más 
osztályokra. Több felelet nem is a 7.-ben, hanem már a 6.-ban kez
dené, azzal indokolva a dolgot, hogy a 7. nagyon nehéz osztály, 
míg „a 6. anyaga a többi felső osztály anyagához képest kevés“ .

Vannak aztán találékony lelkek, akik úgy szeretnék, ha a filo
zófia tanítása nem tantárgyszerű volna, illetőleg nem az osztály
zatért történnék, hanem „tisztán játékszerűen“, mint az egyik mondja, 
természetesen ezalatt annak gyakorlatiasabb tanítását, több példával 
való megvilágítását értve.

Szerintem is ez utóbbi irányban van a jó és lehetséges megoldás. 
Ha sikerülni fog a filozófiát a középiskolában újra 2 éves tárggyá 
tenni, akkor lehetőség nyílik majd annak alaposabb, gyakorlatiasabb 
s a fejlődő növendék számára is gyümölcsözőbb feldolgozására. De 
ehhez a mostani csonka év igazán nem elégséges.

Ha azonban a 7. osztály nyugodtan végigveheti a lélektan 
anyagát s betekintést nyer így a lélek rejtelmes világába, úgy válnék 
igazán gyümölcsözővé munkáltató formában a logika tanítása. 
Az aránylag rövid anyagot ilyen formán még a kedvezőtlen lélektani 
mozzanatok ellenére (gondolok az érettségire) is nagy haszonnal 
lehetne tárgyalni a 8.-ban.2

Egy bolgár barátommal beszélgetve a múlt éven, ő csodálkozását 
fejezte ki a felett, hogy a filozófia a magyar középiskolában olyan 
mostoha elbánásban részesül. Náluk — mint mondotta — a négy 
felső osztályban tanítják a filozófiai tárgyakat, külön az etikát s 
az esztétikát is.

A magyar középiskolának is feltétlenül nagyobb súlyt kell 
helyeznie az önálló gondolkodást fejlesztő, a szellemiséget kifejtő és

2 Éppen a lélektani szempontokat figyelembe véve, nem tartanám sze
rencsés megoldásnak, ha csak a 3 órát sikerülne visszaharcolni a VIII.-ban. 
Bár a mainál még az is jobb volna. A nyugodt elmélyedés lehetősége ugyanis 
a 3 óra mellett is hiányoznék. A VIII.-os hajszás rohanását az érettségi előtt s 
az érettségi felé nem állíthatja meg még egy olyan komoly és érdekes tárgy 
sem, mint a filozófia.
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gazdagító filozófiai tudományok ápolására, mégha azok bővebb 
kifejtését az egyetemi évekre hagyja is. A mi középiskoláinknak is 
feltétlenül igénybe kell venniük minél hathatósabb mértékben a 
rendszeres gondolkodásra ösztönző filozófiai tudományok segitségét 
a magára eszmélő, de magára nehezen találó és maga-magával bíbe
lődő, küzködő fejlettebb ifjúsága javára.

Hajdúnánás. Dr. Horkaij László.

Az irodalom tanításának kérdése.
Az irodalom tanításában is, mint minden tárgyban, kettős célra 

törekszünk : nevelni és tanítani akarunk. Ha a kettős célban elért 
eredményt nézzük, azzal semmiképpen sem lehetünk megelégedve. 
Mi, tanárok, a tudásbeli eredményt keveseljük ; a tanuló az irodalmi 
hatás, tehát a nevelői eredmény hiányát érzi. Hol van a hiba? Magá
ban a tárgyban-e, vagy a módszerben? Azt talán nem kell bizo
nyítani, hogy az irodalom még a mai soffőr kulturás világban is 
egyike az emberi lélek legszubjektívebb megnyilvánulásainak, ami
vel legközelebb lehet férkőzni mindenkinek, főként pedig az ifjúság
nak a leikéhez. E szerint tehát a módszerben kell keresni az ered
ménytelenség okát. Ennek a magyarázata pedig az, hogy nem talál
juk meg a helyes középutat a kettős cél, t. i. a nevelő és tanító cél 
között. Ezt a középutat keresik a szakfolyóiratokban egymás után 
megjelenő cikkek, amelyek az irodalom tanításának kérdésével fog
lalkoznak ; tanári tanácskozásokon is mind több vita folyik erről. 
Örvendetesen mutatja ez a jelenség, hogy mennyire szívügye ez a 
magyar tanárságnak.

Egyben minden tervezet egyetért, hogy t. i. irodalmat is kell 
tanítani, nemcsak irodalomtörténetei. Olvastatni sokat, olvastatni 
mindent. Ebből szűri le a tanár és tanuló közös munkája az ered
ményt. E módszerrel az irodalom élmény lesz és nem holt betű ; 
az élmény színe pedig megmarad az ifjúban akkor is, mikor az iro
dalmi adat rég elpárolgott. Ezzel a kérdéssel foglalkozik e folyóirat 
ez idei első számában is egy értekezés, ami arra késztetett, hogy 
elmondjam erre vonatkozólag szerény nézetem.

Az irodalomtörténet tanításának határát megszabják az Utasí
tások, amelyek kimondják, hogy a legújabb irodalmi mozgalmak 
nem tárgyai a tanításnak. Igaz ugyan, hogy nem mondják meg vilá
gosan, hogy miket soroz a legújabb irodalmi mozgalmak közé? Mert 
pl. a szónoki prózánál ismertetendőnek tűzi ki Prohászkát és Appo- 
nyit, a szépprózában Herczeget, de a legutolsó költő, akit felemlít, 
Petőfi és Arany. Kétségtelen, hogy ők tényleg•irodalmunk klasszi
kusai, de ő utánuk talán mégis van egy pár figyelemre méltó jelenség 
irodalmunkban ; ezek pedig közelebb esnek a mai ifjúsághoz és ezért 
oly mértékben érdeklik őket, mint az előbbiek. Talán ez az oka,
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hogy, ha ezekkel nem foglalkozunk, kiváltódik benne a ki nem elégí- 
tettség érzése. Gondoljunk vissza a mostanában oly sokat emlegetett 
Beöthy tankönyvre, vagy még régebben Toldy könyvére. Ez utóbbi 
ugyancsak foglalkozott Vörösmarty költészetével, Beöthy pedig 
Arany Jánossal, pedig ezek akkor a ma költészete voltak. Ez az oka, 
hogy akkor sokkal jobban megkapta a fiatal lelkeket az irodalom 
tanulása, mint ma. Tehát kijjebb kellene tolni az irodalom ismer
tetésének határkövét és így közelebb hozni az élethez. Egy pár 
jobb osztállyal elmentem egész a mai irodalom ismertetéséig és a 
fiúk valósággal versenyeztek a felelésben és az újat mondásban.

Második kérdés a módszer. Hogy tanítsunk, mit tanítsunk? 
Irodalmat-e, vagy irodalomtörténetet. Sietek kijelenteni, hogy én 
továbbra is az irodalomtörténet tanítása mellett vagyok. Persze 
irodalomtörténetnek nem az életrajzot és nem egy csomó irodalom- 
történeti adatot nevezek. A fentebb említett értekezés Balassi köl
tészetének tárgyalásával kezdené az irodalom ismertetését. És foly
tonos iskolai olvastatással, kibővítve egy kevés házi olvasmánnyal, 
két év alatt 10, 15 írót ismertetne és ezzel „biztosítaná az irodalom 
erkölcsi és nemzeti erejének eleven munkálását és az irodalom ben
sőséges szeretet“ . Ne vegye zokon a cikknek irodalmunkat igazán 
szerető szerzője, ha a tanításnak ezt a módját képtelenségnek tartom. 
Ez irodalmunk ismertetésének és ezáltal megismerésének oly szaba
dosságát eredményezné, amit ő kíván legkevésbbé. Az osztály szín
vonala és érdeklődése szabná meg, a cikkíró szerint, hogy melyik és 
hány íróval foglalkozzunk? Meleg ágya lenne ez az irodalmi mű- 
kedvelősködésnek. Nem is szólva arról, hogy mily könnyű lenne ép 
a nevelési cél ürügyén felekezeti színezet szerint foglalkozni, vagy nem 
foglalkozni egyes írókkal, szabad tér nyílnék minden tanárnak arra, 
hogy egyéni nézete szerint fogja át az irodalmat. Nekem pl. egyéni
leg sokkal szimpatikusabb Bacsányi, mint Kazinczy ; eszerint tehát 
én többet foglalkoztatom tanítványaim at az előbbivel, mint az utób
bival. Az egyes írók munkáinak tárgyalásánál az Utasításoknak meg
felelően járna el. Ezek az Utasítások ugyan semmi sok újat nem ta r
talmaznak, mert mindig így jártunk el. Be most gondoljuk el a 
következőket. Eddig pl. Berzsenyivel foglalkoztunk három órán ; 
e helyett most foglalkozhatnánk 10 ó rán ; Petőfire jutott eddig 
10 óra ; most jutna 30 óra (idő lenne). Igaz ugyan, hogy meg
ismernék Petőfi költészetét, de vájjon nem úgy járnánk-e vele is, 
mint sok esetben Arany Toldijával? Ezt úgy agyon interpretál
ják gyakran a IV. osztályban, hogy többet soha kezébe nem veszi 
legtöbb diák.

És a folytonos olvasás eredményét ki szűrné le? A tanuló, vagy 
a tanár? A jobb diákok megteszik stilisztikai, retorikai és poétikai 
tanulmányaik alapján, de ez bizony vékony eredmény lesz. Ha pedig 
mi tesszük meg, akkor vagy nagyon szép méltatást vágunk ki, mint 
az eddigi kézikönyvek, vagy pedig sablonná válnak, amik gondolatot 
nem ébresztenek. Maradjunk csak meg részben az eddigi módszer
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mellett. Először olvassunk, fűzzünk hozzá magyarázatot, aminek 
alapján felhívjuk a tanuló figyelmét arra, hogy mit lásson meg. 
Azután folyamodjunk a tankönyvhöz. így lehet a felelet „szép“ is, 
ami mégis csak cél, hiszen azt akarjuk, hogy kikerült növendékeink 
gondolataikat szépen fejezzék ki szóban és írásban. Még csak annyit 
erről a kérdésről ; hogy a régi irodalomtörténet-tanítás nem volt 
nagyon rossz, legjobban m utatják az újabban megjelent tankönyvek. 
Ezek ugyanis egy pár általános újabb definíción és újabb anyag
beosztáson kívül eredetit vajmi keveset adnak. (Lásd a régiek közül 
Váczy tankönyv.)

Mi hát a teendő? Én is azt mondom, hogy tanítsunk irodalmat 
is és necsak irodalomtörténetet. De tanítsunk az első osztálytól 
kezdve. Ehhez azonban megfelelő tankönyvek kellenének. Nagy 
baj az, hogy a három alsó osztály magyar tanárától kívánják meg, 
hogy megtanítsa az olvasmányok alapján a magyar történelmet is 
főbb vonásokban, a görög-római hagyományokat stb. (Más a con- 
centratio kérdése.)

Ezelőtt a három alsó osztályban olvasmányainkból tényleg meg
ismertük nagyjában a magyar történelmet, most az illető tankönyvek 
ezt sem adják meg. Tessék olyan tankönyveket szerkeszteni már 
ezekre az osztályokra, amik a gyermek lelkének megfelelő részleteket 
tartalmaznak nagy íróink munkáiból és ezt fokozatosan végig kell 
vinni. Amikor most egyes tankönyvekből a szerzők eredeti „irodalmi“ 
munkáit vagyunk kénytelenek olvasni, ebből a diák nem tanul sem
mit, a tanár pedig bosszankodik. Utóvégre a magyar történelmet is 
meg lehet ismertetni íróinkból. Ami részletet pedig itt olvas a fejlődő 
lélek, azt megjegyzi magának és érdeklődése megmarad,, hogy majd 
az egészet is elolvassa. (A magyart végig tanító kollégák ezt gyakor
latból tudják.) A költőkkel, főként a lírai költőkkel még könnyebb a 
helyzetünk. I lat év alatt rendszeres költeménytanítással oly gazdag 
tárházra tesz szert minden tanuló, hogy erre igazán nem nehéz az 
illető költő egész egyéniségét, költészetét és korszakos, irodalom- 
történeti jelentőségét felépíteni.

Ami pedig a IV., V., VI. osztály magyarnyelvi anyagát illeti, 
igazán autentikus és vezető pozícióban levő pedagógustól hallottam 
(akinek ezekre az osztályokra tankönyvei is vannak), hogy ő ezeket 
a tárgyakat, mint ilyeneket, eltörölné ; csupán az olvastatás alapján 
tanítaná.

Ideálisan elgondolva, talán meg lehetne tenni és az eredmény 
nagyobb lenne, mint most. Ha azonban ilyen radikális újításba nem 
is megyünk bele, el kell ismerni, hogy az ezekre a tárgyakra fordított 
idő sok. (Ebben még benne kísért a hajdani septem artes liberales). 
Három évet fordítunk arra, hogy az irodalmi műveknek a külső 
köntösét megismertessük, míg az irodalom lényegével csak két évet 
töltünk el. E tárgyak közül is főként a retorikával vétek egy egész 
évet eltölteni. Nem jobb lenne-e, hogy, ha a negyedik osztály anyaga 
meg is maradna, a poétikát az ötödik osztályba levinni? Ebből el
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hagyva a stilisztikában úgyis letárgyalt verstani részt, ehelyett 
rövid retorikai ismertetést nyújtanánk. így azután a VI. osztályban 
megkezdhetnénk az irodalom tanítását.

Hogy ezután hogyan osztatnék be három évre az irodalom- 
történet anyaga és mit lehetne a mai anyagból kirostálni, illetőleg 
mivel lehetne kibővíteni, ez már több megfontolást igényel ; és mert, 
sajnos, úgy sem valósul meg a közel jövőben, igazán nem szükséges 
erről beszélni. Arról azonban igen, hogy az újabb, sőt a legújabb 
irodalmat is ismertetni kell a középiskolában. Ismertetni kell, mert 
megérdemli, mert ez érdekli elsősorban a tanuló ifjúságot és mert 
helyes, elfogulatlan ismertetéssel irányt szabunk ifjúságunknak a 
továbbiakra is. így érjük el a nevelési célt is. Ekkor ifjúságunk az 
iskolából kikerülve, nem fog pl. sem Aranyról félvállról beszélni, 
sem egy legújabb feltűnt ,,titá n t“ égig emelni.

Ha a máig megyünk, akkor irodalomtörténetet is adunk. Nekünk 
kálvinista tanároknak pedig ez a célunk, hivatásunk és kötelessé
günk. Amint a történelem tanításában mi az objektív történelmet 
tanítjuk és valljuk is minden átértékelés nélkül, ugyanígy az irodalom
ban is necsak szubjektív dolgot nyújtsunk (pedig igazán megtehet
nék és teljes lenne irodalmunk története), hanem mutassuk be ifjú
ságunknak szervesen fejlődött irodalmunkat. Olvastassunk sokat, 
olvastassunk mindent, de a fáért ne feledjük az erdőt.

Hajdúböszörmény. Dr. Sarkadi Nagy János.

Az irodalomtörténet tanításának eredményesebbé
tételéről.

A középiskolai tanterv és különféle újabb rendelkezések számos 
változást hoztak a gimnáziumok, reálgimnáziumok tantárgyainak 
terén. E változások főként a modern nyelvek előretörésében nyil
vánultak a klasszikus nyelvek rovására, úgyhogy a latint, görögöt 
hovatovább kiszorítja a középiskolából a német, angol, francia. 
De a földrajz, természetrajz, matematika s a többi tárgyak is nem 
egy változást szenvedtek, vagy élveztek. Alig látunk azonban vál
tozást a nemzeti nyelv és irodalom terén. Az óraszámok osztályon
ként csaknem egészen ugyanazok, amik voltak. A stilisztika, retorika, 
poétika, irodalomtörténet maradtak ugyanazokban az osztályokban, 
a nélkül, hogy óraszámuk változott volna.

Pedig a múlt esztendőkben, amikor olyan sok szó esett a tú l
terhelésről, nem egyszer hangzott el az a panasz, hogy a magyar 
irodalomtörténetet, amely két éven át heti három órát kap ma is, 
ennyi idő alatt jól elvégezni alig lehet. Hiszen elég nagy munkát adott 
ez a tárgy tanárnak, tanulónak egyaránt akkor is, amikor ugyan
ennyi óraszám mellett jóval kevesebb anyag várt feldolgozásra ;
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amikor még Arany halála évével úgyszólván lezáródott az irodalom 
története s nem volt szó a nyugatos irányról, irredenta költészetről 
és a többiről, amiket ma már mellőzni nem lehet és nem szabad. 
Az igényesebb szaktanár sokféle módon próbál magán segíteni. Elő
veszi az összes pedagógiai eszközöket, didaktikai fogásokat, szorgal
mazza az otthoni olvasást, a házi dolgozatok témamegválasztását 
s az önképzőköri munka egy részét e cél szolgálatába állítja, és ami 
szintén igen fontos, az előző éveken át már úgy vezeti az osztályt, 
hogy minél szélesebb alapja legyen az irodalomtörténetnek. De nem 
egyszer még ez esetben sem találja kielégítőnek az eredményt. Éppen 
nem akkor, ha esetleg az osztályt úgy kellett mástól átvennie, vagy 
az önképzőkör nem az ő kezében van, avagy — mint ez szintén meg- 
eshetik — gyengébb osztállyal van dolga.

Könnyen hiábavalókká lehetnek ekkor a szép magyarázatok, 
az olvasmányok ellenőrzése, a kronológiai jegyzetek, az összefoglaló 
áttekintések és sok más egyéb is.

Kétségtelen tehát az, hogy ha nemzeti irodalmunkat igazán 
meg akarjuk ismertetni és szerettetni a középiskola ifjúságával, 
akkor nem egészen elégségesek a mai eszközök a mai követelmények 
mellett. Ennek belátása odavezetett, hogy a felveendő új anyag 
m iatt a régiből igyekezünk elhagyni egyes részeket.

Ámde amikor ezt próbálgatjuk, kitűnik, hogy az irodalom
történetünk régebbi korszakai úgyis elég vázlatosan voltak a tanulók 
elé tárva, s igen nehéz ott hosszú válogatás után is olyat találni, amit 
egészen nyugodt lélekkel hagyhatunk el, vagy vonhatunk össze még 
rövidebbé.

Mindebből önként következik az, hogy mivel nemzeti nyelvünk 
és irodalmunk elsőrangú fontossága a középiskola számára vitán felül 
áll, nem hagyhatjuk el egyik anyagrészt sem és nem lehetünk felü
letesek sem. Tehát okvetlen az időt kell megszaporítanunk, hogy 3 
természetes módon idővel megszaporodott anyagot a kívánalmak
nak megfelelően feldolgozhassuk.

Minthogy pedig más tárgyak óraszámából a VII. és Vili. osztály
ban a magyar irodalom részére elvenni szinte lehetetlenséggel határos, 
nem marad más hátra, mint az, hogy a nemzeti irodalomtörténet 
tanítását három évre terjesszük ki : a VI., VII. és Vili. osztályra.

Ez nem volna kivihetetlen, mert hiszen az alsóbb osztályok 
magyar anyaga könnyen átcsoportosítható lenne a következőképpen :

I. oszt. hangtan, alaktan, olvasmányok, versek.
II. oszt. alaktan, egyszerű mondattan, olvasmányok, versek.

III. oszt. összetett mondatok tana, rendszeres nyelvtan és olvas
mányok, főolvasmány : Toldi.

IV. oszt., első félév : stilisztika, második félév : retorika.
V. osztály, első félév verstan és esztétika, második félév : 

poétika.
VI. oszt.-tói kezdve irodalomtörténet.
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Ez az átcsoportosítás semmiféle különösebb nehézségbe nem 
ütköznék, mert hiszen a Toldi a III. oszt.-ban éppen úgy olvasható, 
mint a IY.-ben, ha egy kissé megszükítjük annak az osztálynak 
egyéb olvasmányait. A retorika szükséges elemei félév alatt el
végezhetők.

Az meg éppen jó volna, ha a tanuló ugyanazon év első felében 
a prózai írásművek külsejével, második felében a belsejével ; ugyan
azon év első felében a verses írásművek formai, második felében ta r
talmi, műfaji sajátságaival foglalkozna. A prózai írásmű külső és 
belső tulajdonságait a IY. és a verses mű külső és belső vonásait 
az V. osztályban egyszerre vizsgálván tisztább áttekintést nyer
hetne.

S elérnők ezzel az átcsoportosítással végül azt, hogy a nemzeti 
irodalomtörténet tanítása, három éven át, igazán eredményes és 
minden kívánalomnak megfelelő lehetne.

Csurgó. Écsy Ö. István r

H A Z A I ÉS K Ü LFÖ LD I IR O D A LO M .

A m agyarság néprajza. Sajtó alá rendezte : C z a k ó  E l e m í r .  E l s ő  k ö t e t .  
A t á r g y i  n é p r a j z  e lső  fe le .  írta : B á t k y  Z s i g m o n d ,  G y ö r f f y  I s t v á n ,  V i s k i  K á r o l y ,  
Budapest. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 8° 435 1. 1235 ábrával és egy 
térképpel.

A magyar népünkkel foglalkozó tudományos kutatás azóta mélyült el 
és szélesedett ki, amióta megalakult 1889-ben a Magyar Néprajzi Társaság, 
s megindította E t h n o g r a p h i a ,  újabban E t h n o g r a p h i a - N é p é l e t  c. folyóiratát. 
Azóta évről-évre gyűlt, egyre gyűlt a tömérdek anyag, s értekezések, monográ
fiák felsorakozott sokasága vizsgálta a felvetett részletkérdéseket. Mindez- 
ideig hiányzott azonban egy olyan nagyobbszabású, összefoglaló munka, 
piely korszerű tudományos eszközökkel és módszerrel veszi számba az eddig 
végzett munka eredményeit, mely egybeállítja a magyarság egész területét 
képviselő egységes kép részecskéit, s népünk tárgyi hagyatékának és szellemi 
hagyományainak vizsgálatát történeti fejlődésben mutatja be. Ennek hiánya 
már hovatovább mind jobban érezhető volt. Ennek a hiánynak a pótlására 
vállalta magára a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda azt a nagyjelentőségű 
feladatot, hogy egy négykötetes alapvető műben foglalja össze a magyar nép 
tárgyi és szellemi műveltségállományát.

A mű sajtó alá rendezője Czakó Elemér dr., a Magyar Néprajzi Társaság 
elnöke. Az első kötet a karácsonyi könyvpiacon meg is jelent, s ez a szép 
ígéretek komoly megvalósításáról tesz bizonyságot. A tervezet értelmében 
az első kötet a tárgyi néprajz első felét adja (bevezető ismeretek után ä táplál
kozás, építkezés, bútorzat, fűtés, világítás, mesterkedés és viselet fejezeteit 
öleli föl). írói Bátky Zsigmond dr., Györffy István dr. és Viski Károly dr., a 
Magyar Nemzeti Múzeum ismert nevű tudósai. Az egyes fejezetek az eddig 
felgyűjtött anyagot a hazai és külföldi irodalomra támaszkodva dolgozzák 
fel és állítják megfelelő rendszerezésbe. A könyv nyomdatechnikai szem
pontból a legkényesebb ízlést is kielégíti, a művészi ábrázolások és műmellék
letek sokasága — szövegközi, gyakran nélkülözhetetlen megértető szerepük 
mellett — magyar szemet, szívet gyönyörködtető. Ezek méltó keretet adnak 
a közvetlen, könnyen érthető írásmóddal megírt, érdekes tudományos fejte
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getéseknek, amelyek nem romantikus beállításokban mutatják be népünket, 
hanem éppen a valóság erejével lenyűgözően érdekes, gazdag, színes világát 
tárják elénk.

A  m a g y a r s á g  n é p r a j z a  — az első kötetből ítélve — a mű i n d í tó  célzata 
és ereje folytán is korszakot jelöl a maga tudománya terén. Megbecsülhetetlen 
szolgálatot tesz a nemzeti önmegismerésre utat-módot nyújtva g faji öntudat 
további megszilárdulása ügyének, s új ajtókat nyitva meg tudományos és 
művészeti életünk magyarabbá válására. A nemzeti nevelést szolgáló iskoláink 
szempontjából pedig nélkülözhetetlen tárháza, útbaigazítója lesz minden 
rendű-rangú tanítómesternek ősi nemzeti sajátságaink megismertetésére és 
megszerettetésére. D r .  B .  K .

H alasy N agy József : A filozófia k is tükre. A Könyvbarátok Szövetsége 
kiadása. Egyetemi nyomda. Év nélkül. 210 1. 8. r. Fvk.

Mintegy karácsonyi ajándékul jelent meg a Könyvbarátok Szövetségének 
legújabb kiadványa : Nagy József pécsi professzor pompás filozófiai áttekin
tése. önkéntelenül is Beöthy Zsolt irodalomtörténeti Kis Tükre jut az eszünkbe, 
amikor nagyjából átforgatjuk a csinos kis kötetet. S az első tapasztalat nem 
csal : nemcsak címében, hanem tartalmával is méltó párja a nagy mester 
klasszikus művének. Aprólékos adathalmozás helyett az irányadó nagy kérdé
sekre mutat rá, hogy Arany szavait használjuk rá : „kikeresi, hol foly a finom 
ér“. S valljuk be, ilyen munkára rendkívül nagy szükségünk volt. Ä magyar 
filozófiai irodalomnak nem a magasrendű, speciális fejtegetéseken, magya
rázatokon és kritikákon kellett volna kezdenie, mint ahogy, aki távolról 
közeledik egy új tájhoz, messze idegen kikötőkhöz, először csak a körvona
lakat látja, s ez a természetes út az új ismeretek szerzéséhez és nyújtásához is. 
Majd belehelyezkednek ebbe a szerkezetbe, körvonalakba a szükséges, a 
közelebb figyelésnél ellenállhatatlanul feltűnő részletek, egyéni vonások ! 
Hogy a magyar közönség közszellemén a filözófikum kevésbbé érzik, ennek 
a mulasztásnak lehet tulajdonítani. Tankó Béla szellemes és költői nyelvű 
füzetén (A filozófia problémája és problémái) kívül alig szolgálta előbb más 
azt az irányt, amelynek Nagy .József hűséges és mindegyre eredményesebb 
munkása. Filozófia-története még inkább küzdelmeit mutatja, de hiszen 
e aknem lehetetlen feladatra vállalkozott akkor, mikor egy kis kötetben 
szakembereknek szánt komoly összefoglalást akart adni. Sokkal szerencsé
sebbek voltak a filozófia fő irányairól és a jelenkori gondolkodás mestereiről 
írott könyvei, amelyek egyre színesebb és világosabb pasztellrajzokban vetí
tették fel a filozófia fővonalait és csomópontjait, hegycsúcsait.

Ennek a törekvésnek a tovább folytatódását láthatjuk legújabb művében 
is. Előbb kereszt-, majd hosszmetszetet ad a filozófia egész területén és fejlő
désén keresztül, így lehetne röviden jellemezni a f i l o z ó f i a  k i s  tü k r é t .  Franciás 
könnyedség vonul át egész menetén. Bevezetésében maga megmondja, hogy 
o l y a n  e m b e r e k n e k  s z á n t a  m ü v é t ,  a k i k  t e l j e s e n  id e g e n e k  e t tő l  a  t u d o m á n y t ó l .  Nem 
is olyan lekicsinylendő a népszerűén írás feladata, még ha mások eszméiről 
szól is a tárgyalás, kétszeres az érdem, ha a magunk kutatásai és eredményei 
ömlenek ebbe a szerencsés formába. Gondoljunk arra, hogy milyen nagy 
szolgálatokat tett a Természettudományi Közlöny tárgyalási formája a magyar 
közműveltség természettudománnyal való átitatódására. Fordított tehát 
éppen a helyzet a természettudományos és filozófiai oktatás („hogy úgy 
mondjam : „Népművelés“) terén. Nemzeti műveltséget pedig nem a felső 
tízezer jelenti szerencsésebb nagy nemzetek körében sem. Nekünk arra Kell 
törekedni, hogy a tudomány eredményei mint tápláló erők lejussanak a 
gyökérzethez : a nép körébe. Ezért becsülöm nagyra Nagy József vállalko
zását. Különben Fauler Ákos megmutatta, hogy nem szégyen magas tudo
mányos kérdésekről is közérthető nyelven írni. Alighanem az ő tanítványa 
volt Nagy József.. . Annak metszőén világos logikáját megpótolja a költészet 
fegyverzetével, és sokszor elfelejti az ember, hogy voltaképpen magas filozófiai 
dolgot olvas, melyből lépten-nyomon kiérzik a szerző á l l á s p o n t j a  is. S ez a
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legjobb bizonyíték arra, hogy mennyire átérlelt gondolatokat hoz az olvasók elé.
Beszél először a filozófus egyéniségéről, fokozottan kifejlett önállító és 

önátadó ösztönéről, természetéről. Ihletett szavakban jellemzi mind a kettőt, 
sajnálom, hogy e hely nem engedi meg szííkreszabottságával az idézést. 
A filozófus fő jellemvonása a próféta és művész szintézise : a változatlan örök 
igazságnak hűséges szolgája az, és a valósággal szemben ennek az igazságnak 
kérlelhetetlen megvalósítója szeretne lenni. Az igazság tehát a filozófus igazi 
hazája és — problémája is. Mint az ideálizmus elszánt harcosa, hirdeti az 
abszolút igazság létezését. A törvény előbb meg volt, mint pl. a test szabad 
esése. Ebből következik, hogy nem is az igazságnak kell alkalmazkodni a 
változó Világhoz, hanem megfordítva. Messzemenő következtetések magva ez ! 
Mégis vannak olyan elméletek, amelyek az igazságnak feltétlenségét tagadni 
igyekeznek. Egyik a térnek és időnek bizonyos pontjára és egyénekre szeretné 
korlátozni : ez a relativizmus, a másik még valami más feltételt keres, amelytől 
függne az igazság érvényessége : ez a pragmatizmus, a harmadik önámítást 
lát benne, ez a fikcionálizmus. Mindezeket részletesen tárgyalja. Az agnosz- 
ticizmus, irracionálizmus, kriticizmus kerül aztán sorra. Kantot is tovább 
fejlesztené : a megismerhetetlen „Ding an sich“ helyébe az igazság végső 
megismerhetőségét kell tennie a komoly filozófiai törekvésnek. Világnézeti 
nagy egységekre kerül aztán sor, melynek két formája van csak nála : a natu
ralizmus és az ideálizmus. Talán szerencsés is ez a két ellentétes számlálóval 
közös nevezőre hozás, melyben elvégre benne gyökerezik minden egyéb 
„izmus“. Majd a filozófia sorsát vázolja nagy vonásokban : Görögországban, 
a középkorban, újkorban — aztán a test és lélek örök problémáját fejtegeti, 
amelyet ő dualista értelemben old meg, azonban lépten-nyomon érezhető, 
hogy a priust ő a léleknek adja. Eléggé iskolázott azonban természettudomá
nyosán ahhoz, hogy a maga kerítésén túl lásson : hirdeti a a transparens nélkü
lözhetetlenségét a megjelenéshez. Az emberi élet értékeiről, a művészetről, 
majd a filozófiáról és kultúráról szólnak megkapó fejezetek. Végül pompás 
szemelvényekben •— részben eredeti fordításai nyomán megjelennek a 
láthatáron a filozófia hegycsúcsai. Hérakleitos, Protagoras, Platon, Aris
toteles, Szent Ágoston, Aquinoi Szent Tamás, Descartes, Kant, Schopenhauer, 
Bergson vonulnak fel, megfelelő kis életrajzi ismertetés után, akárcsak Veszély 
tette a pedagógusokkal. Végül irodalmi utalásokat ad a további tanulmányo
záshoz, amelynek szintén jellemző érdeme, hogy mentes a nagyképűségtől, 
s így nem riasztja el a jóindulatú olvasót a temérdek könyveimmel.

Mindezekből kitűnik, hogy iskoláink is hasznos segítséget nyernek Nagy 
József könyvével, melynek tehát egyetlen könyvtárból sem szabad hiá
nyoznia. Végre van egy könyv, amit úgy is nevetségesen szűk térre korlátozott 
filozófiai oktatásunk után az érdeklődőbb ifjaknak jó reménységgel lehet a 
kezébe adni : nem fogja nyomán megutálni a filozófiát, hanem ellenkezőleg, 
kedvet kap a további elmélyedéshez.

Theo H errle : A ufriss der K ultur. W o l f q a n q  R i c h a r d  L i n d n e r  V e r la q ,  
Leipzig. 8. r. 32 1.

Aki mostanában külföldön jár, vagy legalább is figyelemmel kíséri a 
külföldi szellemi áramlatokat, meglepődéssel tapasztalhatja, hogy mennyire 
divatossá vált a kultúra kutatása. De csak első pillanatra tűnik fel divatnak, 
mert ez ennél sokkal több : örvendetes jelenség, jelenti az élet magába véve 
sokszor szétesőnek látszó jelenségeinek egy nagy egész keretében való filozo
fikus szemléletét. Innen van a Kulturkunde óriási jelentősége a németeknél 
az iskolai tantárgyak során : összefoglal sok mindent, amely egy nép lelkére, 
életére vonatkozik, szervesen fűzi össze, ami azelőtt talán sok tanár között 
oszlott meg. Minket, magyar tanárokat is közelről érdekel tehát ez a kulturális 
kutatás és építgetés, amelynek szolgálatában áll Herrle lipcsei gyakorlati 
pedagógiai professzor fenti értékes füzete. Értékét növeli, hogy kevés lapon 
akar sokat mondani !. . .

Nézzük, hogyan rajzolja ő meg a kultúra szerkezetét !
A kulturális alkotó erőket öt forrásból vezeti le : Mindenekelőtt fontos



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 1 2 3

a g a z d a s á g i  alap, mert az élettenntartási lehetőség nélkül nem alakulhat ki 
az emberi t á r s a d a l o m .  E kettő tárgyi előfeltétele a kultúrának. A feleszmélés 
formája a t u d o m á n y , mely az értelem segítségével igyekszik felelni a „mi 
okból, mi végre?“ kérdésekre, — s a v a t t á s ,  melynek alaptalaja az érzelem sze
rinte. A tudat Ieghathatósabb alkotó visszasugárzása a m ű v é s z e t .

íme, ennyire leegyszerűsödik Herrle éles tekintete előtt a kultúra bonyo
lultnak látszó jelenséghalmaza. Minden tényezőt ezek valamelyikébe sorol.

A könyv fejezetes részeiben aztán sorról-sorra veszi az egyes kategóriákat. 
Mindenekelőtt pontos fogalmi meghatározást igyekszik adni, melyből aztán 
a helyes és helytelen fejleményeket is meg lehet állapítani. Nem könnyű dolog, 
próbáljon utána gondolni bármelyikünk, hogyan határozná meg ő akár a 
gazdaságot, akár a társadalmat stb. Herrle pl. a gazdaságot így körvona
lazza : I. „Gazdaság a közvetlen és közvetett szükségleteknek javak termelése 
és kicserélése által való tervszerű kielégítése.“ Beletartozik tehát ebbe a 
kereskedelem is. Részletezi aztán a gazdaság egyes tényezőit : Ember, anyag- 
készlet, munka, munkamegosztás, termelés, fogyasztás, pénz, tulajdon és 
formái : kapitalizmus, szociálizmus, kommunizmus fő lényegét. Hangsúlyozza, 
hogy végzetes hiba, ha eszköz helyett ö n c é l lá  válik a gazdaság. Ez következik 
meghatározásából is. A társadalmi zavarok nagyrészt éppen ebből a forrásból 
vetődnek felszínre. II.,,A társadalom az egyesnek a közösséggel a vonatkozások
ból eredő kölcsönös összeszövődése az élettel való megküzdésre, amely bizonyos 
szervezetekre és képződményekre vezet.“ A súlypont tehát a „mink“ fogalmán 
nyugszik, s aki ezt a legtisztábban és legerősebben kifejezésre hozza, az a 
v e z é r .  Béke, háború, majd a tömeg tárgyalása következik. Utóbbira azt 
mondja, hogy az értelem csökkenését s az érzelem növekedését mutatja, 
éppen ezért veszedelmes a proletáriátus. Hagyomány, erkölcs, jog, állam, 
hivatalnokok stb. tényezők megvilágítása után ilt is rámutat a meghatáro
zásából folyó veszedelmekre : az elfajulásra és kihalásra. A tudós száraz, 
markáns szavaiból is a mi Berzsenyink mennyköves lelke árad. III. A  t u d o 
m á n y  „az élet (természet, szellem), történet kikutatása és megismerése, 
amely szakértő munkamódszerrel szilárd szempontok szerint rendezi a jelen
ségeket“. E szerint a tudomány állásfoglalás az élettel szemben, s az élet a 
tudomány nélkül vak. A tudomány elemei után rátér az alkalmazott tudo
mány jelentőségére, egyenesen kárhoztatja a magáért, puszta fogalmi síkban 
dolgozó tudományt. Ez a társadalom-tudós álláspontjából szervesen követ
kezik. IV. A  v a l l á s  „az élet érzelmi jellegű értelmezése és az abból eredő maga
tartás az életben". Már legelső célzásomból kiérezhető volt, hogy a könyvnek 
ezzel a részével nem igen értek egyet. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a 
legnagyobb német kutatók is, el Wundtig és Sprangerig hangsúlyozzák a 
vallás érzelmi mivoltát. A német hűvös józanság jut itt kifejezésre, mely 
különösen a szászokra annyira jellemző. (Azt hiszem, nem véletlen, hogy 
Luther és a reformáció is szász talajból fakadt.) Hereiének szüksége van az 
érzelemből származtatásra, mert ebből magyarázza a vallásos kríziseket : 
az érzelmet az ész sokszor leire akarja tolni. Végül is legfejlettebb formájában 
a filozófia veszi át szerepét, amely azonban már tudomány. Nekünk harcolni 
kell az ilyen „beállítás“ ellen, mert tudományt és vallást nem szabad és nem 
lehet szembe állítani. A gyermeknél lehet, hogy érzelmi vonások a túlnyomónk : 
az ég hatalmas megdördülése ébreszti fel elsőnek a félelem és függőség érzetét, 
de ki merné tagadni, hogy ebben is van már értelmi mag, aminthogy az érzelem 
soha sem valami pecsenye nélküli zaft, mindig van értelmi magva, amelyhez 
csatlakozik, mint valami kísérő zene, az érzelem árja. Ha a fenti, erősen pozi
tivista ízű állításnak volna igaza, abból az következnék, hogy végső fokon 
el is tűnik a vallás. Nemcsak Spencer agnosticizmusa, mely a végok meg
ismerhetetlenségét hirdeti, hanem egyszerű józan emberi bölcselkedés is 
világossá teszi előttünk e következtetés tarthatatlanságát. Az ideális helyzet 
az, amit a mi egyházunk hirdet az „ecclesia semper reformari debet“ elvvel, 
melynek őszintén vétele, az álkegyesség kiküszöbölése, a hit és tudomány szín
vonalon tartása, a lényeg magasra emelése biztosítja a vallás örökéletűségét 
és korszerűségét, mely soha sem válhatik feleslegessé. V. A m ű v é s z e t  alkotó
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akarat, mely az élet kifejezőjévé és tükrévé lesz. Érdekes, hogy a művésze
teket az érzékszervek területei szerint osztályozza : a hallásra támaszkodik 
a zene, térérzékre az építészet stb. A műfajok is az emberi fejlődésvonal 
tanulságai.

Talán egy kissé részletesebben is foglalkoztam ennek a kétíves munkának 
az ismertetésével, de elég fontosnak és minket, tanárokat minden ízében 
közelről érdeklőnek találtam. Végre magunk előtt láthatunk egy tömör 
íogalmazású művelődéselméletet, olyat, amelyet az egész nagy német iroda
lomban hiába keresünk. Szerzője, akihez személyes ismeretség is fűz, tehát 
jól ismerem alapossága mellett szerénységét, maga is rámerészkedik ilyesféle 
kijelentésre hozzám intézett levelében. Felajánlotta fordításra is e művet, 
azonban mai könyvkiadói viszonyaink közepette ezzel a bővebb ismertetéssel 
véltem ezt helyettesíthetőnek, s talán elérjük így is a kívánatos belső eszmél- 
tető hatást. Törös László.

E m lékkönyv K árolyi Árpád szü letésének  80. évfordulójának  ünnepére.
Budapest, 1933. 8°. 590 1.

Domanovszky Sándornak, az Ev. Tanáregyesület tudós elnökének kiadásá
ban jelent meg a 36 cikket tartalmazó hatalmas kötet, amely élő bizonysága 
a nagy tiszteletnek és szeretetnek a magyar történettudósok nesztora iránt. 
És méltán, mert aki Bécsben az udvari levéltárban vagy a Magyar Tört. Inté
zetben megfordult, nem felejtheti el az élesen látó tudós bölcs tanácsait. 
A tudományos kutatásról rajongással tudott beszélni s öregedő szeme ilyenkor 
fiatalos tűzzel ragyogott. Üttörő munkásságáról Szekfű Gyula ír a bevezető 
tanulmányban. Károlyi volt az első magyar tudós, aki a bécsi udvari levéltár
ban mint tisztviselő szabadon kutathatott, és azt alaposan végezte. Tudása, 
igazságszeretete és megnyerő modora református ember létére is a bécsi udvari 
titkos levéltár igazgatói állásába juttatta.

Nehéz volna legjobb történettudósaink értékes cikkeiről röviden számot 
adnunk és nem is tartoznék folyóiratunk keretébe. Mi csak minket köze
lebbről érdeklő két cikkel akarunk foglalkozni. Ila B álin t: Az első 
magyar evangélikus főiskola tervei. (274—286. 11.) A terv 1608-ból való és 
Thurzó György, a nagy nádor nevéhez fűződik. Kár, hogy a Bocskay szabad
ságharca utáni idő nem bizonyult kedvezőnek, magát Thurzót pedig a sok 
kül- és belpolitikai nehézség, különösen a nádori méltóság, annyira lekötötte, 
hogy kedves főiskolai terve csak 1616-ban került újra előtérbe. Most már 
rokona, Thurzó Szaniszló is támogatta. A főiskola székhelyéül Galgócot 
jelölte ki, már vett is e célra ott 1616-ban 1500 írtért egy kúriát a hozzátartozó 
szőlőskerttel együtt. A többit közadakozásból gondolta összehozni, mint egy 
félszázaddal később az első evang. főiskolához (Eperjes, 1667). Fölszólította 
a megyéket is adakozásra, de nem volt megelégedve az eredménnyel és újra 
írt nekik. A nemes tervező és adakozó azonban csakhamar meghalt (1616), 
de fia Imre és rokona Szaniszló sem érték meg a terv megvalósítását, mert 
az új háború és a lelkek nyugtalansága nem kedvezett az ilyen nagy elgondo
lásoknak. Céljuk : hitet és műveltséget terjeszteni, az embereket jobbakká és 
képzettekké tenni. A reformáció szellemében jártak el, amikor a vallást az 
iskoláztatással kötötték össze és őket igazolták a későbbi híres prot. iskolák 
eredményei is.

Szabó István : Ellenreformáció a végvárakban 1670— 1681 (457-—470 11). 
Ennek a kornak rekatolizáló története még nincsen megírva, csak egyes 
részletekben. Bár a végvárak őrsége a muraközi Légrádtól egészen Szatmárig 
még az ellenreformáció sikeres előhaladása idején is túlnyomóan protestáns 
volt, nem kerülhették el az erőszakos beavatkozást. A sok sanyargatás betető
zése volt az 1673—74-ben összehívott rendkívüli törvényszék, amely a meg
idézett prot. papokat és iskolamestereket •— köztük sok végvárit gálya
rabságra vagy önkéntes száműzetésre ítélte. A helyzet kissé javult, amikor 
a hadiszerencse az ellenségnek kedvezett és újra helyi engedményekké tették 
a már törvényben biztosított országos jogokat. A 1681-i országgyűlés ezt a 
gyakorlatot törvénybe iktatta (articularis helyek). Az ország fölszabadulása
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után még ezektől is megvonta a császári kormány a vallás nyilvános gya
korlatát.

Az első cikkben az új vallás tételeinek megerősítéséért és a műveltség 
színvonalának emeléséért evang. vezetőink felsőbb iskolát akartak teremteni 
saját erejükből, a másikban a prot. prédikátorok és iskolamesterek pedig 
életüket és vagyonukat áldozták vallásuk gyakorlatáért.

A bécsi M a g y a r  T ö r t é n e t k u t a t ó  I n té z e t  É v k ö n y v é t  is volt igazgatójának 
és kurátorának ajánlotta. (Szerk. Angyal Dávid, Budapest, 1933. 4°. 412 1.). 
Ebben csak egy cikk van, amely folyóiratunk keretébe tartozik : a nagy 
evang. professzor és iskolafelügyelő, Schedius Lajos német-magyar 
kultúrközvetítő szerepe eredeti levelek alapján. (Fritz V a l j a v e t z ,  Briefe 
deutscher Gelehrter und Schriftsteller an Ludwig Schedius. 253—302 1.). 
A leveleket Schediusnak a Magyar Tudományos Akadémiában őrzött kéz
iratos hagyatékából adta ki a szerző. Valamennyien Schedius jelentőségét 
bizonyítják az ország határain kívül, egyúttal nagy hatását a magyarországi 
irodalom fejlődésében. v i t é z  d r .  R é z  H e n r i k .

Dr. IIi(lrh-li Ödön : Der, die, das. .Mariska ném et képeskönyve.
A pedagógia célja és feladata az, hogy a növendék számára minél több 

eredmény elérését tegye lehetővé minél rövidebb idő alatt, minél kellemesebb 
módon, vagyis minél kevesebb fáradsággal. E követelményeket tartja szem 
előtt ez az érdekes, eredeti, sokszor meglepően újszerű segédkönyv.

A címlap azt ígéri, hogy „ebből mindenki j á t s z v a  tanulhatja meg a der- 
die-das használatát“. És csakugyan kellemessé teszi az ötletes szerző a németül 
tanuló gyermek számára a német nyelvnek egyébként leggyötrőbb nehéz
ségét, a főnevek nemét jelölő névelő megjegyzésének szinte reménytelen 
munkáját. S a tréfás játék valójában igen mély lélektani és módszertani 
ismeretek vagy gyakorlati tapasztaltság eredményein épül. Érvényesül ebben 
az elmés játékban a szemléltető oktatás, a vizuális és motorikus emlékezeti 
típusnak megfelelő foglalkoztatás s a napjainkban oly sokat emlegetett 
munkaiskola elve is.

A szerző az egyiptomi hieroglifek ötletéből kiindulva ábrázolja az egyes 
érzéki és elvont főneveket, de oly módon, hogy az illető képecskében feltűnően 
szerepeljen a der-die-das utolsó-r, -e, -s betűje. Hogy még jobban megrögzítse 
a névelő és főnév (illetve betű és kép) összetartozását, ki is színezteti a 
gyermekekkel az ábrákat, a hímnemű szavak képét piros, a nőneműekét zöld, 
a semlegesekét sárga színessel. (A gyermeki tevékenység, alkotókedv, szép
érzék felhasználása. (V. ö.lapunk 1933 dec.-i számában Arató Amália cikkét.)

Mindez örömet okoz a gyermeknek, tehát munka helyett játszik, fárad
ságot és időt takarítunk meg számára. Már játéka is felkelti érdeklődését, 
szeretetét a német nyelv iránt, egész sereg német szót ismer meg névelőjével 
együtt, s mikor ezeket más gyermek olvasmányból, a tanár beszédéből, de 
sokszor bizony csak szójegyzékből, vagy szótárból tanulja, a „Mariska köny
v é in  növekedett kis diák már jó ismerősökként találkozik velük.

A könyv előszavában közölt számadatok, grafikonok mutatják, mennyire 
tartósan s milyen százalékban tapad a gyermek emlékezetéhez az ily módon 
közölt anyag. Kísérletek bizonyítják, hogy még oly gyermek is jól megjegyzi 
az ily módon elsajátított — sokszor nehéz, először hallott, elvont főnevet és 
névelőjét, ki csak egyetlen alkalommal, a kísérleti órán foglalkozott a képzetek 
rögzítésével.

Már pedig, mint az előszóból kitűnik, e könyvet elsősorban otthon játszo
gató, szűnidőző gyermek számára állította egybe a szerző, hasznos szórakoz
tatásul, kellemes, de tanulságos időtöltésül. így tehát nem egv-kétszer hallja 
csupán a gyermek a névelő és főnév összefüggését, nem futólag látja csak a 
jellegzetes képet, hanem kedves játékával állandóan foglalkozva, kitörölhetet
lenül belevésődik emlékezetébe a kép, szó és névelő képzete, mint ahogy 
magunk is nem egy játékunk legapróbb részletére emlékszünk még ma is.

A nagyobb diák számára, ki a szünidőben igen eredményesen ismételget
heti s óvhatja a feledéstől e könyv segítségével német szókincsét, érdekes
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etimológiai magyarázatokat, hazafias, vallásos jelképeket nyújt a könyv. 
Sok látszólagos „kivétel“ magyarázatát is megkapja belőle. Ügyes szellemi 
torna nagyobb gyermek számára a közmondások, szállóigék idézése, az ábrák 
mellett, az illető szó jellegzetes betűvel helyettesítve.

Nem hiszem, hogy aki egy-egy ilyen ábrát megfigyel, lerajzol, kiszínez, 
az ötletét rögzíteni igyekszik, elfelejtené. Alkalomszerűen még iskolában is 
kitűnő segítség lehet egy-egy ilyen ábra felrajzolása (színes krétával).

Természetes, hogy mint minden mnemotechnikai eljárás, ez is sok fölös
leges képzet elraktározását is jelenti. De az ,,ap-jun-se-no“, vagy „Kliome- 
terthal. . . “féle fogási is vígan és célszerűen használjuk, anélkül, hogy ezeknek 
a magukbavéve értelmetlen szavaknak a megjegyzésére fordított munkát 
sajnálnék.

Kétségtelenül nagy nehézségekkel küzd az érdemes szerző, mert nagy 
cél elérésére is vállalkozik, a pedagógus legnemesebb feladatát akarja meg
oldani, megkönnyíteni, és biztosabbá tenni a gyermeknek egy igen nehéz 
feladatát. S hogy törekvésében nem lankad, kitűnik abból, hogy gondolatát 
állandóan fejleszti. (Pl. egy fogalomkörbe tartozó szavak névelőit már egy 
ábrán tünteti fel.)

A ,,tréfá“-nak nevezett módszer a fáradhatatlan és hivatott pedagógus, 
az ötletes, nagy szaktudással és gazdag tapasztalatokkal rendelkező, meleg
szívű tanár, a gyermeket a családban is figyelő nagyapa kitűnő munkája, azt 
minden gondos, gyermeke érdekét szívén viselő szülő és nevelő figyelmébe és 
szeretetébe ajánlom. Dr. Zelenka Margit.

K özépiskolai T anári Zsehkönyv. Szerkesztették albisi Barthos Indár és 
dr. Jámbor György főigazgatók. Egyetemi Nyomda, 1933. 289 1. 4 P 20 fillér.

A használatban igen jól bevált könyv újabb kiadása közli a tanügyi köz- 
igazgatás adatait. Az összes középiskolák betűrendes sorozatában az az életre
való újítása, hogy közli az iskola rövid történetét, tanulószámát, tandíjának 
összegét. Utána a nem iskolában szolgáló tanárok jegyzéke jön, rangsorok, 
tudományos és irodalmi társaságok tanártagjai, középiskolai tanárképzői 
munkások, iskolafenntartók következnek erre. Internátusokról, a közép
iskolákra vonatkozó törvényekről és rendeletekről tájékoztat ezután. A Rend
tartásból a tanárok jogait közli. Pedagógiai intézmények, tanári egyesületek, 
jóléti intézmények, pedagógiai lapok felsorolása után a kirándulásokra vonat
kozó tájékoztatás zárja be a függelékül közölt tandíjszabályzat és névmutató 
előtt a könyvet. Második lapján jelzik a szerkesztők, kik adatkiegészítést 
köszönettel várnak, hogy az 1933. évi november 1-i állapot szerint közlik 
adataikat. De csak a magunk körében tapasztaljuk, hogy ez adatok nem 
hívek mindenben, találtam olyan személyi adatokat, melyek 1931 óta nem 
állnak meg ; vannak benne jelen évi személyek, viszont régiek hiányoznak. 
Remélhetőleg az illetékesek az ilyen hibákat közölni fogják a szerkesztőkkel, 
akkor elkerülhetők lesznek újabb kiadásnál. Olyan hibát csak elírás okozhat, 
hogy pl. leányközépiskolában a második modern nyelv mellé ezt írták : 
VI— VIII. osztályban, ami sehol sem lehet. A könyv kiállítása a régebbi 
kiadásokkal szemben papírtáblájával határozott hanyatlás. B. I).

Sándor Pál : T halia papjai. Történelmi színmű 3 felvonásban 1 változással. 
Pápa, 1933. Főiskolai könyvnyomda. 79 lap.

Az úttörő magyar színészek küzdelmes élete elevenedik meg előttünk 
ebben a tiszta levegőjű s ízig-vérig magyar drámában. Az érdekes cselekmény 
szálai az első magyar színigazgató, Kelemen László nemes alakja köré sodród
nak. A jobb sorsra érdemes uradalmi ügyésznek hosszú küzdelme során átal 
kell látnia, hogy délibábot kergetett, mikor mindenét feláldozta a játékszín 
érdekében : pártfogói jóindulatát, szép állását, szerelmét. Magvetése még sem 
volt hiábavaló. Kezdeményezéséből sarjadt ki és nőtt nagyra a magyar 
színészet zöld vetése.

Az irodalomtörténeti vonatkozású színmű nagyon alkalmas ifjúsági elő
adások céljaira. P. L.
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E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.

a debreceni református kollégium tanítóképző
intézetének kiváló tanára folyó évi január 31-én 

néhány heti súlyos betegség után éleiének 50. évében elhunyt. Nemes, jóságos, 
puritán egyéniségének emlékét kegyelettel őrizzük.

A z ORTE K özponti l<|a/.<jnlösáj|a folyó évi február 17-én tartott ülésén 
tárgyalta a nevelési segélyek kiosztásának kérdését. A pályázók számát és 
a rendelkezésre álló összeget tekintve az igazgatóság a következő elveket 
fogadta el és terjeszti elő jóváhagyás végett. 1. Az I—II. o. tanulóknak jeles 
előmenetel esetén 40.— P. 2. A III—IV. o. tanulóknak jeles előmenetel esetén 
60.- P. 3. VII- VIII. o. tanulóknak jeles előmenetel esetén 80. P. 1. Egye
temi hallgatóknak kiváló előmenetel esetén 100.— P adandó. 5. Jó előmenetel, 
vagy gyengébb kollokvium esetén a fenti összegnek a fele adandó. 6. Szüleik 
lakóhelyétől távol tanuló gyermeknél a fenti összeg másfélszerese adandó. 
7. Elégséges bizonyítvány esetén segély nem adható. 8. Akinek az államtól az 
általunk adható segélynél nagyobb ösztöndíja van, segély nem adható ; ha az 
idegen ösztöndíj kevesebb a mi segélyünknél, a különbözet kiadható. 9. Ha 
valamelyik tanárnak az egyik gyermeke az alapból teljes ösztöndíjat kapott, a 
többi folyamodó gyermekének segély nem adható. 10. Ha valamelyik tanár
nak egyik gyermeke félösztöndíjat kapott, vagy ha mindkét szülő keres, vagy 
ha az V. fizetési osztályban levő szülő csak egy gyermeket taníttat, akkor 
csak az alapösszeg fele adható ki. Ezen elvektől csak nehány indokolt esetben 
(árvaság esetén, sok gyermekes családnál) tért el az igazgatóság javaslata. 
A TGyNA tanulmányi ösztöndíjainak II. félévi részletét is kifizetid rendelte 
a Közp. Igazgatóság, kivéve azokat az intézeteket, amelyek nem küldték be 
a TGyNA járulékait. Mihelyt a hátralékos járulékok beérkeznek, ezek részére 
is kifizetheti a pénztáros az ösztöndíjakat.

K arai Sándor debreceni kollccjiiimi iipizifatő ünneplése. Február hó 7-én 
a debreceni református kollégium gimnáziumának tanári kara meleg ünnep
lésben részesítette volt igazgatóját, Karai Sándort, jelenlegi kollégiumi igaz
gatót 75. születésnapja, s 50 éves szolgálati jubileuma alkalmából. Az ünne
pélyes tanárkari gyűlésen dr. Baltazár Dezső püspök elnökölt, és a gimnázium 
tanárain kívül egyházi és tanügyi előkelőségek is megjelentek. A püspök meg
nyitó beszédében a legőszintébb elismerés és hála szavaival emlékezett meg 
azokról a nagy szolgálatokról, amelyeket Karai Sándor a kollégiumnak, a 
magyar református tanügynek tett. Végül mint a baráti hűség mintaképét 
ünnepelte, akinél lu'vebb barátja nem volt. Ezután vitéz Bessenyei Lajos dr. 
gimnáziumi igazgató méltatta Karai Sándor nagy érdemeit a debreceni kollé
gium s elsősorban a kollégium gimnáziumának fejlesztése körül. Az intézet 
ma is vadonatúj külsejű épületének felépítése s az oláh megszállás idején a 
kollégium vagyonának megmentése elmulhatatlan érdemei az ünnepeltnék. 
Egyben kifejezést adott a tanári kar szeretetének és igaz jókívánságainak. 
Beszéde végén leleplezték Karai Sándor arcképét, melyet a tanári kar erre 
az alkalomra megfestetett. Dr. Varga Zsigmond a Tisza István Tudomány- 
egyetem, dr. Kállay Kálmán a református lelkészképzőintézet nevében köszön
tötte a jubilánst. Karai Sándor keresetlen szavakban mondott köszönetét az 
ünneplésért. Megemlékezett tanári pályafutásáról, melyen sohasem kellett 
érezni, hogy quem dii odere, paedagogum fecere, mert munkájában felső ható
ságai részéről mindig elismeréssel, kartársaitól szeretettel és tanítványai 
részéről sokszor a hála megható jeleivel találkozott. Boldoggá tette, hogy az 
ősi kollégium tanára lehetett, s maga a tanítás munkája volt legnagyobb 
örömforrása. Az ünnepi ülés után a Kollégiumi Diákszövetség tartott baráti 
összejövetelt, ahol szintén nagyon meleg ünneplésben részesítették Karai 
Sándort a fehér asztal mellett is.

VIZEI A I  GÁBOR
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Tanári évforduló. A nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium tanári 
kara és Kormányzó Tanácsa f. é. január 30-án meleg ünneplésben részesítette 
a reálgimnázium egyik kiváló tanárát, Szalay Sándort, aki most töltötte be 
tanári működésének 25. évét. Mint okleveles tanárjelölt két évig a kolozsvári 
tudományegyetem fizikai intézetének volt a tanársegéde és 1909 február 1-én 
került a nyíregyházi ev. főgimnáziumhoz. Mint kiválóan képzett fizikus és 
mechanikus az intézet egész fizikai szertárát és előadótermét saját készít- 
ményű új eszközökkel látta el. Ezek között különösen kiválóak és értékesek 
a nagyfeszültségű áramok demonstrálására szolgáló precíz eszközök. Fia, ifj. 
dr. Szalay Sándor, 22 éves korában a fizika doktora, a szegedi tudomány- 
egyetem orvostani-kémiai intézetében, Szentgyörgyi professzor mellett, kezdte 
meg önálló kutatásait, jelenleg állami ösztöndíjjal a lipcsei egyetemen az ultra
hangok kémiai hatását tanulmányozza.

Az Ifjú Évek, az egyetlen evangélikus ifjúsági folyóirat február elején 
rendezte háromnapos konferenciáját Budapesten. Külön csoportban foglalkoztak 
az alsó osztályos gyermekekkel, s külön a felsős fiúkkal és leányokkal. Élénk 
megbeszélést váltottak ki a felvetett kérdések : a félév végének mérlege, a 
diák élete az iskolán kívül, örömei, viselkedése a templomban. A megbeszélést 
dr. Hilscher Zoltán keresk. isk., Vidovszky Kálmánné ev. leánygimn., Dan
hauser László, dr. Sólyom Jenő vallástanárok, Ruttkay-Miklian Gyula szer
kesztő vezették. Az együttes összejövetel előadói Kemény Lajos esperes és 
dr. Böhm Dezső főszerkesztő voltak. Körülbelül 200 diák jött össze s vitt 
tanulságokat magával. Nyilvános estély egészítette ki a konferenciát, melyen 
Szántó Róbert kelenföldi lelkész, az Ev. Élet szerkesztője és Zalánfy Aladár 
zeneművészeti főiskolai tanár is szerepeltek. Befejezésül szeretetvendégség 
szolgált.

A budapesti ev. leányg im n áziu m  új épületére megindult gyűjtés során már 
egész sereg adományt jelentettek be. Sok nagy adomány futott be, meg
mutatták egyházunk igaz barátai, mit kell a nehéz időkben az áldozatos 
szeretetnek tennie. Azonban külön ki kell emelni azt, hogy kis emberek részéről 
meglepő adakozó szellem mutatja, hogy az ősök egyházszeretete főleg bennük 
él. így a leánygimnázium tanárai együttesen 6000 pengőt ajánlottak fel, a 
Deák-téri elemi iskola nyolc tanítója pedig 2000 P-t. A szegények adták ezt a 
még szegényebbnek. Remélhetőleg ez a példa másokat is hasonló cselekedetre 
fog bírni, s akkor felépülhet az új leánygimnázium.

H írek P atakról. Dókus Ernő a pataki iskolában tanuló, gyakorlati pályára 
lépő rokonainak neveltetésére egy fővárosi bérházat hagyott alapítványul. —- 
A képző tanári kara tea-estélyen vendégül látta (I. 27.) a theologia s a gimn, 
tanári karát. — A képző jól sikerült hangversenyt, a gimn. Erdélyi-önképző 
műsoros estélyt rendezett, melyet a tanulók által sajátkezűleg készített plakát
verseny készített elő. — Február 15—17. közt a püspök és a főgondnok meg
látogatták a főiskolát, amikor is módszeres értekezleten Dávid Zoltán adott 
elő a tanítás és nevelés kérdéséről. — A theologia ifjúsága megalakította 
a faluszövetséget. Szabó Zoltán a háborús levelek gyűjtésével lélektani meg
figyeléseket tesz.

A K arcagi R eform átus N agykun-reálgim názium  ifjúsága januárban az új 
tornacsarnok javára tarkaestet rendezett. Az épülő tornacsarnok iránt a tár
sadalom rokonszenvének újabb jelei voltak : A Városi-mozgó bérlője a február 
10.-i három mozgóelőadás, az Iparos Ifjúság Önképzőegylete pedig a febr. 17.- i 
műkedvelő előadás (Fehérvári huszárok) tiszta jövedelmét adta az épület 
felszerelési költségeire.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1934



Pályázati hirdetmény.
A debreceni református Kollégium gimnáziumának igazgató- 

tanácsi elnöksége pályázatot hirdet egy nyugdíjazás folytán meg
üresedett magyar-latin szakos rendes tanári állásra. Pályázhatnak 
református vallású okleveles középiskolai tanárok. A megválasz
tandó rendes tanár javadalma a nemállami tanszemélyzet részére 
megállapított javadalommal mindig minden tekintetben azonos, 
vagyis a fizetési osztálynak és a lakáspénznek megállapítása és folyó
sítása teljesen a nemállami rendes tanárok státusába való besorozás- 
hoz és előléptetéshez igazodik. A tiszántúli református egyház- 
kerület elnökségéhez címzett és szabályszerűen felszerelt folyamod
ványok 1934 április 1-ig a református gimnázium igazgatóságának 
címére (Debrecen) küldendők be. Az állást 1934. évi szeptember 
1-én kell elfoglalni.
D r .  B a l t a z á r  D e z s ő ,  v i t é z  B e s s e n y e i  L a j o s  d r . ,

püspök. igazgató.

Az Orsz. Református Tanáregyesület pénztárába 1933 nov. 5-töl 
1934 febr. 17-ig a következő befizetések történtek:

I .  T a g s á g i  d í j a t  f i z e t t e k  : Budai Gergely (Bp.) 5 ; Debr. leányg. 
(18 tag) 9(); Pelle Erzsébet (Hódmezővásárhely) 5 ; Kanabé Dezső 5 ; 
Fröhlich Pál (Szeged) 9 ; Vadon Miklós 5 ; Budapest g. 100 ; Buda
pest theol. (4 tag) 20; Mezőtúr (17 tag) 68+17 ; Karcag (16 tag) 
64 +  16 ; Pápa nőnevelő 60 ; Nagykőrös g. 85 ; Tölcséry Margit 5 ; 
Tölcséry István 5 ; Szeghalom (12 tag) 60 ; Papp István (Hatvan) 5 ; 
Faragó Bálint (Bp.) 5 ; Hoffer Ilona 5 ; Trocsányi Dezső 5 ; Debr. 
Egyetem 54 ; Debr. testületen kívüliek 45 ; Bp. Baár Madas 36 ; 
Madai Gyula Budapest 4.10 ; Debrecen tanítónőképző (12 tag) 60 ; 
Nagykőrös polg. (3 tag) 15 ; Szűcs Dezső 5 ; Machula Béla 5 ; Debr. 
tanítóképző (10 tag) 50; Kiss Imre 5 ; Falábú Dezső 2.06 P.

I I .  T .  G y .  N. A . - r a  : Debr. leányg. 1200.80 ; Kiskunhalas 42.10 ; 
Szentendre polg. 180; Nagykőrös tanítóképző (186+6 tanuló) 
429.68 ; Gyünk 268.80 ; Miskolc reálg. 672 ; Makó polg. (134 tanuló) 
300.02 ; Debr. polg. fiú (518 tanuló elszámolásként) 331.32 ; Kiskun
halas polg. 273.28 ; Bp. Baár Madas (18 magántanuló) 40.32 ; Pápa 
gimn. 1008 ; Budapest gimn. 1178.24 ; Mezőtúr 898 ; Pápa nőnevelő 
302.40 ; Debr. tanitónőképző 62.24; Kecskemét reálg. 350 tanuló 
783.60 ; Hódmezővásárhely 26 tanuló 58.24 ; Hajdúböszörmény g. 
(316 tanuló) 707.84 ; Hajdúnánás (233 tanuló) 266.15 ; Dunavecse 
polg. (72 tanuló) 160.88; Kunszentmiklós (232 tanuló) 519.68; 
Miskolc leányg. (II. részlet) 250 ; Kecskemét tanítónőképző 329.36 P.

I I I .  P r o t .  T a n ü g y i  S z e m l é r e  : Debr. leányg. 218.98 ; Nagykőrös 
gimn. 50 ; Kisújszállás 166 ; Miskolc reálg. 50 ; Debr. tanítónőképző 
25.50 ; Hajdúnánás 116.50 ; Kecskemét reálg. 25 ; Dunántúli egyház- 
kerület 50 ; Kecskemét tanítónőképző 75.75 P.

I V .  D ó c z i  I m r e - a l a p r a  : Tud. Akadémia folyóiratokért 10 P.
J a k u c s  I s t v á n ,  

pénztárnok.
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A S Z E R K E S Z T Ő - B I Z O T T S Á G  T A G J A I :

R e f o r m á t u s  r é s z r ő l : v i t é z  d r .  B e s s e n y e i  L a j o s ,  R a v a s z  Á r p á d ,  S .  S z a b ó  

J ó z s e f .

E v a n g é l i k u s  r é s z r ő l : d r .  H .  G a u d y  L á s z l ó ,  d r .  R e l l  L a j o s ,  Z s o l n a i  

V i l m o s .

M E G J E L E N I K  é v e n k é n t  1 0  f ü z e t b e n .

E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  e g é s z  é v r e  6  P .  E g y e s  s z á m  á r a  8 0  f i l l é r .  — 
A z  O R T E  é s  O T E  t a g j a i n a k  a  P r o t .  T a n ü g y i  S z e m l e  k ü l ö n  e lő 

f i z e t é s  n é l k ü l ,  a z  e g y e s ü l e t i  t a g d í j  f e j é b e n  j á r .

K É Z I R A T O K  r e f o r m á t u s  r é s z r ő l  a  f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő h ö z  ( D e b r e c e n , 

R e f o r m á t u s  g i m n á z i u m ) ,  e v a n g é l i k u s  r é s z r ő l  a  f ő s z e r k e s z t ő h ö z  ( B u d a 

p e s t ,  I V . ,  k é r .  D e á k - t é r  4 .  s z á m )  k ü l d e n d ő k .

K I A D Ó H I V A T A L  : D e b r e c e n ,  R e f o r m á t u s  g i m n á z i u m ,  a h o v á  a z  e lő 
f i z e t é s i  d í j a k  é s  r e k l a m á c i ó k  k ü l d e n d ő k  ; a  t a n á r i  é s  f e n n l a r t ó t e s t ü l e t i  

j á r u l é k o k  a z o n b a n  e g y e n e s t  a  t a n á r e g y e s ü l e t i  p é n z t á r a k b a  i r á n y í t a n d ó k -

L A P Z Á R T A  m i n d e n  h ó n a p  2 0 - á n .



5. Az igénylést 1934 június hó 2-ig kell d r .  K u n  S á n d o r  gondnok 
címére (Debrecen, Református gimnázium) beküldeni a következő 
jelentkezési minta szerint :

JELENTKEZÖ-LAP.

1. N év ...........................................................................................................
2. Mely intézetnél m űköd ik? ..................................................................
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 kívánalmak ........................................................................

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

7. A beosztásról az intézőbizottság az igénylőket június 9-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő június 16-ig az intéző- 
bizottságnak ( d r .  K u n  S á n d o r  címén) bejelenteni köteles, hogy a 
beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadó-nyilatkozat június 16-ig a 
gondnokhoz meg nem érkezik, a jelentkezőt visszalépottnek 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 d r .  K u n  S á n d o r  

gondnok ad felvilágosítást.
Elnökség.

Városi iinohhím, Debrecen 1U31 — 659 ().



Tájékoztatás
az Országos Református Tanáregyesület balaionboglári üdülőtelepére

való felvételről.

1. A központi igazgatóság az idei nyáron újból megnyitja 
balatonboglári pompás fekvésű, saját stranddal bíró, újonnan res
tau rá lt és egy nagy ebédlővel kibővített üdülőtelepét a Református 
Tanáregyesület tagjai, továbbá helybőség esetén ugyanolyan fel
tételek mellett a testvér-tanáregyesületek és a Református Lelkész
egyesület tagjai számára. Ez évi nyári szünidőre három üdülési 
szakot állapít meg :

I. Július 2-től július 22-ig. (Július 23. takarítási nap.)
II. Július 24-től augusztus 13-ig. (Augusztus 14. takarítási nap.)

III. Augusztus 15-től augusztus 28-ig.
Egy-egy turnusba mintegy 50 személy (felnőtt és gyermek) 

oszható 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 szállásért.

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 felsze
relést beszerezni, ezért alsó- és felső-lepedőt, törülközőt, szalvétát, 
kis párnát minden személy hozzon magával.

3. A koszt ára naponként és személyenként az I. és II. turnus
ban 2.80 pengő, pártoló tagoknak 3.80 pengő, a III. turnusban 2.50, 
illetőleg 3.50 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 körettel, 
tészta, vagy gyümölcs, vagy fagylalt) ; kétfogásos vacsora (friss hús 
körettel, vagy tojásos étel, gyümölcs, vagy tészta, vagy sajt).

Tíz éven aluli gyermekek a koszt árának felét fizetik. Tíz éven 
felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre kötelező 
az egész adag 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 sem fizetnek.
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Tanárkari közszellem 
a református középiskolákban.

A folyó évi január hónak első felében a következő körlevelet 
voltam bátor megküldeni református középiskoláink igazgatóságai
hoz : „A Protestáns Tanügyi Szemle hasábjain szeretnék egy össze
foglaló képet rajzolni arról a közérdekű, egyetemes tanári szem
pontból is igen fontos kérdésről, hogy a református középiskolák 
igazgatói a maguk hatáskörében milyen eszközökkel és eljárásokkal 
segítik elő tanárkarukban az egységes közszellem és az egyöntetű 
oktató- és nevelő munkához feltétlenül szükséges baráti, szívélyes 
viszony kialakulását. De hasonlóan fontos kérdés az is, hogy maguk 
a tanárok hogyan támogatják az igazgatót ennek a pedagógiai szem
pontból nagyon kívánatos harmóniának megteremtésére irányuló 
nemes törekvésében. Ez értekezéshez szükséges adatgyűjtés céljából 
mély tisztelettel és meleg kartársi szeretettel azzal az alázatos kérés
sel fordulok az igen tisztelt Igazgató úrhoz, hogy 1. szíveskedjék 
tudósítani engem azokról az eszközökről, módokról, eljárásokról, 
ténykedésekről, melyeket a fent jelzett cél érdekében alkalmazni 
méltóztatik ; 2 . kegyeskedjék a tantestületben egy tanár urat fel
kérni arra, hogy ő viszont arról legyen szíves engem tájékoztatni, 
hogy maguk a tanárok hogyan sietnek e tekintetben az igazgató 
segítségére“ . Huszonöt középfokú református tanintézetet kértem 
fel adatközlésre s boldog örömmel nyugtázhatom, hogy február 1-ig 
tizenöt iskola ju tta tta  el hozzám szíves, értékes válaszát. Szabad 
legyen ezen a helyen mélységes hálával megköszönnöm a kérésemet 
oly kegyesen meghallgató igazgató és tanár uraknak, hogy a fel
vetett kérdést őszinte szeretettel karolták fel, és lehetővé tették, 
hogy ez a cikk a tőlük kapott adatokra támaszkodva a köznek 
szolgálás igényével és céljával megjelenhessék.

Talán egy kissé különös és kényes ennek a kérdésnek a felszínre 
hozatala, de a beérkezett válaszok megerősítettek abban az érzésem
ben, hogy a Prot. Tanügyi Szemlének igenis megvan minden oka 
ahhoz, hogy a mai idők nyugtalan és vészterhes levegőjében a békesség 
és összetartás gondolatát vesse fel, és erről szólaltassa meg az egyes 
intézeteket. Hiszen nem mindegy az, hogy az annyi ellentétes világ
nézet ádáz harcának kellős közepében felnövekedő mai tanuló ifjú
ságot milyen összetételű, felfogású és szellemű tanári kar tanítja és 
neveli. Eredményes lehet-e a tanári testület működése, ha rossz a 
közszelleme, ha nincs benne összetartás, egy cél felé törekvés, ha
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hiányzik a tagokból a hivatásnak és az ifjúságnak odaadó szeretete, 
ha nincs meg az egyházias, vallásos érzület, s ha a nemzeti érzés tüze 
nem lángol minden egyes tagnak a lelkében? A felelet csak tagadó 
lehet, s tényleg az összes iskola válasza teljes egyöntetűséggel hang
súlyozza, hogy az imént említett igazi nevelői értékeket megkövetelő 
egészséges közszellemnek és ennek kialakulásához feltétlenül szük
séges kollégiális együttérzésnek minden eszközzel való megteremtése 
valamennyi tanintézetünk igazgatójának és tanári karának első
rangú feladata és fontos kötelessége.

A közszellemnek, az együttérzés összhangjának kialakulása és 
ápolása a legnagyobb mértékben az iskola igazgatójának egyéniségé
től függ. Ezért az igazgató egyéniségében kimagasló személyi tu la j
donságoknak kell egyesülniök. Nagy és sokoldalú műveltségnek, az 
iskolai tanítási anyag és módszer beható ismeretének minden tárgy 
körében, gyakorlati érzéknek, gyors és világos ítélő erőnek, meleg, 
mindent átértő és megérző szívnek, úgyhogy ezekkel az ismereti és 
lelki tulajdonságokkal állandóan előtte járjon kartársainak. Az 
értelmi műveltséget azonban felül kell múlni benne a szívműveltség
nek, amellyel megmond ugyan mindent, amit szükségesnek lát az 
iskola minden irányú rendjét illetőleg, de csak finom tapintattal. 
Jóságos szeretet, a legteljesebb pártatlanság és igazságosság, becsü
letes kálvinista egyenesség, határozottság, jóindulattal párosult 
szigorúság legyen legfőbb erénye.

Egy iskola vezetésének nehéz és nemes tisztét végző igazgató
nak, kiváltképpen református intézetekben, hol a primus inter pares 
elv uralkodik, sohasem szabad a hatalomnak és uralkodásnak még 
a látszatát sem éreztetnie. Az ú. n. presztízst, ha vezetésre term ett, 
egyénisége fogja megszerezni számára. A jó igazgató vezetői tisztét 
nem az erős kéz zsarnoki gyakorlásában, hanem a több munkában, 
a nagyobb felelősségben, az éberebb őrködésben, általában a telje
sebb önfeláldozásban és szolgálattételben találja és keresi, mélyen á t
érezve az írás fennkölt szavait : Aki közületek első akar lenni, legyen 
a ti szolgátok. A primus inter pares elvét ne rangra és uralkodási 
hajlandóságra vonatkoztassa, hanem a fokozottabb munkateljesít
ményekre. Az igazgató ne felejtse el, hogy azok sorából emelkedett 
ki, akikkel már régebben együtt működött, s akikkel igazgatóvá 
létele előtt baráti jó viszonyban állott. Kartársai előtte tehát nem 
lehetnek hivatalbeli alantosok, hanem a közös cél érdekében dolgozó 
munkatársak, valósággal testvérek. Igen, ez a testvéri viszony 
legyen a legfőbb választó az állami és a kálvinista rendszer között. 
Az igazgatói iroda és a tanári szoba között nem húzódhatik kinai fal, 
rideg, főnöki hangulat sohasem áradhat az igazgatói iroda felől, sem 
lakosztályából. Szeretet, bizalom, megértés vezesse minden tény
kedésében. Együtt éljen, érezzen, gondolkodjék kollégáival, kivált 
ezekben a válságos ídőkbén. Biztassa, bátorítsa őket, Öntsön beléjük 
életerőt nehéz munkájuk jókedvű végzésére.

A református középiskolák önkormányzati szervezete kellemes
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lehetőséget nyújt arra, hogy az iskolai élet irányítása szinte ideális 
módon történhessék. Minthogy a mi intézeteinkben az igazgatót 
maguknak a testületi tagoknak az ajánlatára választják, legtöbbször 
olyanra jut a vezető szerep, aki egyéniségénél fogva a legrátermet
tebb a tanári karban az egészséges közszellem és a baráti viszony 
ápolására. Bölcs igazsággal hangoztatja egyik előkelő gimnáziumunk 
kiváló vezetője, hogy ő az igazgatót elsősorban a nevelői lélek szerint 
választaná meg. Az adminisztrációt elvégezheti akármelyik tiszta- 
fejű, rendes, pontos ember, de a nevelők vezetője csak igazi nevelő
nek született ember lehet. Az igazgatás két munkakörét mindig ketté 
is osztaná. Az élen álljon a pedagógus, de az ő munkáját ne rabolja 
el az iktatás, könyvelés, gazdasági és pénzügyi teendők végzése,. 
Az igazgató-helyettesi intézménynek mindenütt való bevezetése mó
dot is ad e fontos követelmény megvalósítására. Ehhez hozzá lehet 
tenni még azt is, hogy a tanárokat sem csak a szaktudás, hanem 
a nevelésre való alkalmasság, a nevelői lélek szerint kellene szintén 
kiválasztani. Egyes testületek arra is tekintettel vannak, hogy 
milyen középiskolából került ki a pályázó, mert ha a református 
középiskolák tiszta levegőjében nevelkedett, az bizonnyal előnyt 
jelent számára. Fájdalmasan hangzik ki a hozzászólásokból a refor
mátus tanárképzés elhanyagolása, pedig egy kálvinista tanárképző 
a világnézeti különbségek sokszor bántóan jelentkező szomorú hatá
sát is ki tudná küszöbölni.

A tanári kar belső békéjének és kollégiális együttérzésének 
megteremtésében legnehezebb dolga kétségkívül az újonnan meg
választott igazgatónak van. Minthogy nagyon ritka esetben történik 
egyhangú választás, s mivel tüske mindig marad vissza a szívekben, 
ezért az új igazgatónak a mindenütt mutatkozó kellemetlen utó
hangokat kell először letompítania és eltüntetnie. A választás a 
múlté, a jelen és jövő az intézeté. Minden egyéni érdeknek és érzés
nek meg kell hátrálni az iskola nagy hivatásával szemben. Az igaz
gatónak kell megértöleg közeledni az ellenpárthoz. Sohasem szabad 
ridegséget mutatni, vagy animózitással viselkedni azokkal szemben, 
akik más igazgatót óhajtottak, sőt nemes törekvésükben még erő* 
sebben kell támogatni őket, mint a mellette álló kollégákat, fgy a 
bizalmatlanság helyébe az ő részükről is a bizalom lép fel, s a válasz* 
tás utáni látszólagos egyetértést később a legteljesebb harmonikus 
együttműködés váltja fel.

A békesség egyedüli feltétele a nyugodt munkának, ennélfogva 
annak megteremtésére és fenntartására minden áldozatot meg kell 
hozni. A legtöbb igazgató minden alakuló értekezleten nyomatéko
san hangsúlyozza a jó egyetértést, és békességet kíván a tanári kam 
nak, mert csak tanártársaink lehetnek őszintén jóbarátaink, kívül 
úgyis sok az ellenségünk. Hivatalos dolgainkban lehetnek ellenkező 
véleményeink, azonban személyes barátságunknak meg kell maradnia.1 
De alig van egyéb tanári gyűlés is, melyen a békességről, mint ad 
eredihénves tanítás és nevelés fundamentumáról ne esnék szó, sőt)
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szünet közben is beszélgetnek róla, különösen akkor, ha más tanári 
karban békétlenségről hallanak. Egyik melegszívű igazgatónk a 
békesség érdekében gyakran hangoztatja, hogy nagy intelligencia 
kell ahhoz, hogy valaki beismerje, hogy nincs igaza, még kiegyen
súlyozottabb léleknek kell azonban annak lennie, aki kimondja : 
ha valakit megbántottam, bocsásson meg érte, ha valaki engem 
bántott meg, elfelejtettem. Ehhez az emelkedettséghez az élet iskolája 
vezet, aki sohasem járta ezt az utat, az nem érzett igazi örömet, 
igaz, benső megnyugvást. Úgyhogy az egyetértés megőrzésére maga 
az igazgató ad sokszor példát azzal, hogy a netalán őt ért személyes 
sérelmet vagy megbántást, érzékenységét félretéve, nemes ön- 
megtagadással figyelmen kívül hagyja.

Bőven adnak alkalmat a belső béke megbomlására a tanárkarí 
gyűlések szenvedélyes vitái. Ezért sok igazgató az iskola minden 
fontosabb ügyében már a gyűléseket megelőzőleg tájékozódik a 
testület tagjai között, s igyekszik véleményüket az övével össze
egyeztetni. így megismerve kollégái felfogását, az éleshangú viták 
és kellemetlen meglepetések kizárásával teheti meg előterjesztéseit. 
Ha véleményeltérések merülnek fel, nem törekszenek a maguk aka
ratát a tanári kar tagjaira rákényszeríteni, hanem alaposan előkészí
te tt és átgondolt javaslataikat készséggel bocsátják megvitatás alá, 
és a tanácskozás folyamán kialakult többségi véleménynek alávetik 
magukat. Ha pedig szükségesnek tartanak valami változtatást,, 
újítást, annak helyességéről szakszerű indokolással győznek meg 
másokat. A tanári értekezletet pártatlansággal párosult eréllyel irá
nyítják. A vitát, ha hosszadalmas is, meg kell engedni, mert fel kell 
tenni kifejezetten a jó szándékot a vitatkozók felől, s a vitát az 
igazgatónak kell ilyenkor eldöntenie tapintattal, úgyhogy egyik 
vitatkozó se érezze, hogy legyőzött fél. A hangosabb kartársat 
mindig meg kell győzni arról, hogy a másik fél tárgyi vitát produ
kált, személyes él nincs a dologban.

A szenvedélyességtől elsősorban az igazgatónak kell tartóz
kodnia. Az intézet élén álló vezető férfiúnak sohasem szabad ki
jönnie a mindig imponálóbb nyugalomból és higgadtságból, mert 
minden kibillenés abból csak az ő rovására mehet. Nagyon meg
alázó számára, ha bármelyik kartársa az ő önkénye, hatalmi tény
kedése, indulatos kitörése miatt a jogos igazságérzetnek, az erkölcsi 
és lelki műveltség fensőbbségi érzetének birtokában ő fölébe került- 
nek érezheti magát. De nem szabad szenvedélyétől elragadtatni 
magát azért sem, mert a tanítás és nevelés mindig testileg, lelkileg,, 
idegileg egész embert kíván, s az igazgató nagy felelősséget vállal 
akkor, ha az ilyen súlyos munkát végző tanárok lelki nyugalmát 
megrenditi. A tapintatos eljárás megköveteli a vezetőtől, hogy csak 
múlhatatlanul lényeges kérdésben állítson valamit az élére, kenyér
törésre csak a végső esetben vigye a dolgot. Bölcs higgadtsággal 
kell mérlegelnie, hogy mit kell észrevennie és mit nem, mit lehet 
elhallgatnia, mit nem, a békesség kedvéért, az iskola érdekében.
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Igen jótékony hatással van a kollegiális viszony kialakulására, 
ha az igazgató mennél többet időzik tanárai társaságában. Sok inté
zetben naponként legalább két óraközi szünetet a tanári szobában 
tölt, ahol szívesen résztvesz a mindennapi eseményekről, aktuális 
pedagógiai kérdésekről folyó kedélyes és komoly hangú beszélgetés
ben. Az igazgatótól is sűrűn látogatott tanári szoba meghitt légköre 
még a szertárakba félrevonuló tanárokat is be-becsalogatja néhány 
tízpercre egy kis könnyed baráti eszmecserére. Sokszor az igazgató 
jelenlétében önként előadódó természetes módszeres értekezletek 
keletkeznek. E közvetlen hangú megbeszéléseken felvetődnek újabb 
művek, tudományos, didaktikai, módszertani cikkek, tanári gyűlé
seken, egyéb összejöveteleken történt események, egyes tanároknak 
más intézetekben te tt látogatásai, s a barátságos megvitatások a 
vélemények és eljárások formálódását és tisztulását segítik elő, a 
fiatalabbaknak pedig útmutatásul is szolgálnak. Mily fontos peda
gógiai érdek fűződik ahhoz, hogy az ilyen koturnus és hivatali póz 
nélküli kedélyes eszmecseréken lehetőleg az igazgató is ott legyen ! 
Hiszen mire bizonyos dolgok formális gyűlés elé kerülnek, tulajdon
képpen már le is vannak tárgyalva, s a többség véleményének az 
ismerete megkönnyíti az igazgató helyzetét is.

Eredményesen ápolja az igazgató a kartársias érzést akkor is, 
ha az iskolai munkából (előadások tartása, órabemutató, szülői 
értekezlet, helyettesítés) jó példát mutatva, ő maga is kiveszi részét, 
és ha ilyen munkák elvállalására úgy kéri fel tanártársait és nem 
parancsszóval rendelkezik velük. Továbbá akkor is, ha nem kimért 
hivatalossággal érintkezik a tanári kar tagjaival, hanem előzékenyen 
mindig rendelkezésükre áll, készséggel adva felvilágosítást, útba
igazítást, és lehetőség szerint teljesíti a vele közölt kívánságokat.

A vezetés, ellenőrzés és kollégiálitás összeegyeztetése kétség
kívül nehéz feladatot ró az igazgatóra. De lényegesen könnyebb lesz 
a helyzete, ha sikerül az egészséges, jóhiszemű kritika jogosultságát 
a tanári kar közfelfogásává tenni annak szigorú hangoztatásával és 
megtartásával, hogy az oktatási és. személyi kérdések tárgyalásánál 
semmiféle korholó, támadó, személyeskedő szándéknak nem szabad 
érvényesülni, és ilyen értelmezésre okot sem szabad szolgáltatni, sem 
feltételezni. Tisztán az intézet tekintélyének, színvonalának emelése, 
az egyéni fogyatkozások jóakaraté kiküszöbölése a szóvátétel célja, 
erre tekintettel senkinek sem szabad megharagudnia. Éppen ezért 
az igazgató óralátogatásai után óvatosan, kíméletesen, mindig négy- 
szemközt mutasson rá a tapasztalt hiányokra, fogyatékosságokra, 
pedagógiai észrevételeit jóindulatú tanács alakjában tegye meg, 
hogy a tanár önérzetét meg ne sértse, önbizalmától meg ne fossza. 
I)e ugyanakkor ne hallgassa el a jogosan kijáró elismerést, dicséretet 
sem, mert ez a későbbi munkakedvet és ambíciót hozza meg.

Az egyetértésre és békességre törekvő igazgató a felettes ható
ságokkal szemben is nem a tanárok hibájának, hanem értékeinek a 
feltárását tartja  egyik fő kötelességének, a hibákat inkább megértő
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módon igyekszik lefaragni. Ha pedig a felettes hatóságok részéről 
kartársai felől elismerést hall, siet nekik tudtukra adni és külön is 
megköszönni az intézet nevében. A rossz véleménnyel azonban nem 
áll elő, hogy meg ne bántsa érzékenységüket és kedvüket ne szegje.

Nemes kötelessége az igazgatónak az is, hogy ha a testület 
tagjai között ellentét, vagy félreértés támadna, igyekezzék azonnal 
kibékíteni őket. Mindenik féllel beszélje meg négyszemközt bizalma
san az esetet, s ha az igazgató elfogulatlansága iránt megvan a 
szükséges és feltétlen bizalom, a nézeteltérés simán elintézhető a 
legtöbb esetben.

Megható olvasni egyik legagilisabb igazgatónk felfogását az 
igazgatónak tanárgondozó hivatásáról. Legyen igazi családapa, aki 
kötelességének érzi, hogy az élet minden vonatkozásában a tanárok 
segítségére siessen. A rosszkedvű tanártól mindig megkérdezi, mi 
a baja, miben segíthetne. Bizalmat kér és bizalmat ad. Minden 
újonnan megválasztott tanárnak megmondja, hogy ha akármilyen 
vonatkozásban probléma előtt áll, kérdezze meg őt. Bizalommal is 
fordulnak hozzá, mert tudják, hogy hacsak lehet, mindent elkövet 
érdekükben. Igaz, hogy ez a tevékenység sokszor kellemetlen és idő
rabló, de megéri a fáradságot, mert erősíti a bizalmas viszonyt, s a 
tanár más téren is szívesen hallgat igazgatójára. A tanárok kéréseit 
a lehetőség szerint teljesíti. Bitka eset, mikor megtagad egy tanár
tól valamit, de ritka az is, mikor teljesíthetetlent kér valaki. Arra 
törekszik, hogy ne álljon tanácstalanul egyik kollégája sem. Átéli 
a tanártársai helyzetét, egyengeti az új ember ú tját, minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy az jól érezze magát a kartársak között az első 
perctől kezdve. Sok más igazgatóval egyetértve boldogan fáradozik 
minden olyan dologban, ami bármelyik kollégája anyagi helyzeté
nek javulását eredményezi, természetesen ha az nincs ellentétben 
az iskola érdekeivel. A beszerzési árnál 10—15%-kal magasabb áron 
tanárcsaládok az internátusbán étkezhetnek. Amily megértéssel, 
bizalommal van az intézeten belül a tanári kar tagjai iránt, épúgy 
érdeklődéssel kíséri iskolánkívüli életüket, a legteljesebb mértékben 
fenntartja velük az érintkezést társadalmi téren is. Az új tanárokat 
ő maga szokta vizitekbe elvinni, sőt még arra is figyelmezteti őket, 
hogy hol keressék és hol kerüljék a baráti összeköttetéseket. Együtt
érző szívvel résztvesz örömükben, bánatukban. Általában egyen
súlyozott és a tanári közösség iránt érzékkel bíró lélekre neveli 
egész testületét, de önmagát is, mert a tanári karban igazi, belső, 
lelki harmónia csak úgy alakulhat ki, ha ennek szükségességéről és 
helyességéről minden tanár saját maga meggyőződik.

Az így megnevelt és ilyen szellemmel telített tantestület minden 
egyes tagja átérzi az igazgató nehéz feladatát, mely a mai időkben 
nemcsak a tanügyi vezetésből és ellenőrzésből áll, hanem sokszor a 
a tanári testület jogos érdekeinek a képviseletéből is a kicsinyes- 
kedők, rosszindulatúak vagy megérteni nem akarókkal szemben. 
Az iskola iránti gyűlöletet, a tanári rend elleni tám adást felfogó
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és kivédő igazgató természetesen a testület részéről munkájában 
nem gáncsolással, hanem megértéssel és megbecsüléssel találkozik.

Arra a kérdésre vonatkozólag, hogy maguk a tanárok az igaz
gatót a tanítás módszereinek javítására, a jó egyetértés megterem
tésére irányuló munkájában miként támogatják, a beküldött vála
szok kiemelik, hogy mindent megtesznek, amit az igazgató az intézet 
előhaladása és felvirágoztatása érdekében tőlük megkíván. Az egy
séges közszellem kialakulását munkáló tanárnak az ideális céloktól 
vezetett igazgató rendelkezéseit köszönettel és jó lélekkel kell fogadnia 
s azokban nem szabad önkényt látnia. Aki a tanári hivatás betöl
tésében nem robotszerü kötelességteljesítést lát, hanem belső kény
szer hatása a latt végzi a nemzetmentés és építés szent munkáját, 
az nem vár biztatást és ösztökélést, hanem megértéssel karolja fel 
az igazgató kezdeményezéseit és készséggel törekszik megvalósítani 
az általa felvetett eszméket. Ha mégis valamelyik tanár zokon
venné valamely eljárásának felülről jövő megbírálását, a többinek 
kötelessége az érdekelt kartársat meggyőzni az igazgató figyelmez
tetésének jogosultságáról. így az igazgató eljárása az iskola köz
érdekének szemszögébe helyeződik, az intézet nagy érdekeit és jó 
hírnevét pedig közös akarattal mindnyájunknak szem előtt kell 
tartanunk.

Minden válaszoló testület a legkeményebben elítéli a klikk
rendszert, a tanári kar részéről jövő önálló akciókat, mert ezek 
teljesen idegenek a református iskolák szellemétől. Erre nincs szük
ség minálunk, hiszen egymásra vagyunk utalva, együtt élünk, közö
sen, közös cél érdekében munkálkodunk, össze kell tartanunk jóban, 
rosszban, megbecsülnünk egymást iskolán kívül és belül, védenünk 
egymás és a köz érdekeit, egyőnk sem igényelhet magának külön
leges elbánást, megkülönböztetést a másik rovására. Barátságos 
beszélgetéseink tárgya sem lehet egymás gyengéinek hátmegetti 
fejtegetése, hanem az egymás gondját-baját megértő megbecsülés.

Rendkívül megkönnyíti a tanári kar az igazgatónak békességet 
teremtő és őrző törekvését, ha minden tagja átérzi azt, hogy békesség 
nélkül nincsen egészséges testületi szellem, és hogy csak akkor lesz 
eredményes és kellemes a különben önemésztő tanári munka, ha az 
iskolában bizalomtól, szeretettől és megbecsüléstől áthatott munka
társak dolgoznak együtt. Be kell látnunk azt, hogy a tanárnak jobb, 
megértőbb, igazabb barátja nem lehet, mint saját kollégája ; annak 
társaságában érezheti magát legjobban még az iskolán kívül is, 
mert annak gondolatai rokonok, céljai, érdekei pedig közösek az, 
övéivel. A nem tanárok részéről kapott kisebb-nagyobb inzultusok 
és mellőzések eléggé bizonyítják, hogy az ügyvédnek, orvosnak, 
gazdálkodónak és egyéb más foglalkozású egyénnek nem fontos a 
tanár személye, a tanár érdeke. Meggyőződésünkké kell válni, hogy 
egymásra vagyunk utalva, s hogy összetartásunk, egységes fellépé
sünk, egyhangú véleményünk egyénenkint is növeli súlyunkat.

Ha valami nézeteltérés merülne fel két kolléga között, akkor a
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többiek ne az ellentétek kiélezésére, hanem rögtön azok lehető ki
küszöbölésére törekedjenek. Ahol szükséges, kiki a saját személyes 
hatásával, barátságos meggyőzéssel is igyekezzék rávenni a nya
kasabb kartársat a közösség vagy a többség kívánságához való 
csatlakozásra, az esetleg megbillent egyetértés azonnali helyre- 
állítására s az ütköző pontok eltávolítására.

Nagyon jelentős eszköz a jó egyetértés megóvására az a szokás 
is, ha a testületen belül a tanári fontoskodást, a társakkal szemben 
nagyképü, többnek lenni akarást a kollégák nem tűrik meg, a sze
mélyi érzékenykedést pedig baráti tréfávál lehetetlenné teszik. 
Ne akarjon senki többnek látszani, mint ami, mert ez a kimosolyog- 
tatás veszedelmével jár. Sokszor megtörténik, hogy a legtiszteletre
méltóbb odaadással és jóakarattal végzett ambiciózus tanári munka 
a kartársak között nem nyeri el a megérdemelt elismerést és nem 
talál követésre, mert az illető tanárnak oly szerencsétlen egyéni 
természete van, amely a belső barátságon felépülő hatás kialakulását 
és megszilárdulását lehetetlenné teszi. Mindenkinek saját érdeke 
tehát, hogy kollégáival szemben udvarias, előzékeny, tapintatos 
legyen, a surlódó felületeket kerülje.

Megnyugvással írja több iskola, hogy mint közös munka, közös 
sors részesei barátok igyekeznek lenni a tanárok az iskolán kívül is. 
Nagyon vigyáznak arra, hogy a tanári tekintélyen csorba ne essék, 
hogy a tanári név munkájuk eredménye nyomán megbecsült legyen 
mindenütt. Az iskoláról, egymás munkájáról, egyéniségéről vagy sem
mit, vagy csak jót mondanak. Megnyilvánul ez a barátság abban az 
érdeklődésben, mindenkor támogatásra kész figyelmességben is, melyet 
a társadalmi konvenció előírásain túl igazgató és tanárok egymással 
szemben tanúsítanak. Előzékenyen számontartják társaiknak iskolán- 
kívüli szereplését, előadásaikon, felolvasásaikon nagy számban vesz
nek részt. Iskolai ünnepélyek és mulatságok, társadalmi összejövete
lek alkalmával számottevő baráti testület tagjaiként vannak együtt.

Hogy a tanári kar tagjait társadalmilag és barátilag az igaz
gatók közelebb hozzák egymáshoz, feleségestől ismételten megláto
gatják őket és igyekeznek elérni, hogy ezek a látogatások kölcsö
nösek és rendszeresek legyenek. A baráti viszony elmélyítésére 
jótékony hatással vannak egyes intézetekben az éveleji társas ki
rándulások és a tanév folyamán az ú. n. tanári tea-estek rendezése 
családtagokkal és közelebbi hozzátartozókkal. Az esték műsorosak, 
de a műsor kizárólag szórakoztató jellegű és teljesen fényűzésmentes. 
Sok helyen a családok összehozása céljából baráti összejöveteleket, 
családi vacsorákat az internátusbán tartanak, az internátus javára. 
Ilyenkor a szorosabb kapcsolatok kifejezése végett meghívják a 
tanári karok papjaikat, főgondnokaikat, meg akik a tanárságot 
testületileg már vendégül látták, pl. érettségik alkalmával. A kedé
lyes és hangulatos tanári esték az igazi, meghitt baráti viszonynak 
valóságos betetőzései és fenntartói.

Végezetül hadd iktassam ide egyik tiszántúli református reál
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gimnáziumunk áldozatos lelkű igazgatójának szép szávait arról a 
hatásról, melyet az egyöntetű oktató és nevelő munkához tényleg 
szükséges testvéri összetartás kialakulására a kálvinista iskolák ősi. 
nemes tradíciója önmagában is kifejt. „Ezt az áldozatos közszelle
met valamiképpen a kálvinista iskolák százados falai lehelik a közöt
tük dolgozó, életüket áldozó s leélő munkások leikébe. A kálvinista 
tanárok sohasem voltak tisztviselők, hanem a rájuk bízott iskolá
nak és egyháznak lelkes munkásai. Ezen iskolák falai közé mikor 
belépett egy-egy új munkás, s megkezdte az Ige és tudomány hir
detését, mintegy az egész életre szóló, örökké tartó frigyet kötött 
azzal, az iskoláé lett, s viszont az iskola az övé. A sorsközösség, a 
közös öröm és szenvedés elválaszthatatlanul összeforrasztotta őket. 
Ezt érezve minden munkás, minden tanár, az ifjabbak átvéve az 
öregebbektől, megvolt a tanári közszellem, mely szállt nemzedékről 
nemzedékre. Lehettek, voltak is és vannak is olykor-olykor kilengé
sek, elhajlások — minden embernek más az egyénisége —, de ha az 
iskoláról, a mi erős várunkról van szó, akkor a kálvinista tanárok 
mindig egyek voltak az iskolájuk szolgálatában, megtartásában, 
színvonalának emelésében. így, mivel az iskola szolgálata volt a 
vezérlő szövétnek, minden munkást az hevített, az egymás meg
becsülése, tisztelete és szeretete mintegy magától adódott. A kál
vinista tanár nem is középiskolai tanár az ország bármelyik intézeté
ben, mint az államnál, ahol egyik-másik tanár szolgálati idejét 
nyolc-tíz iskolánál tölti el, hanem kimondottan a debreceni, pataki, 
hajdúnánási, nagykőrösi stb. gimnázium tanára, amit mással nem 
cserélne fel, mert a saját iskolájával jegyezte el magát már ifjú 
korában.“

*
íme a református középiskolák tantestületeinek közszelleme 

tizenöt kálvinista intézetnek megvilágításában. Ügy érzem, nem 
lehetünk eléggé hálásak a Gondviselésnek azért a különös kiváltságért, 
hogy ilyen iskolák ózondús légkörében szolgálhatjuk a magyar ifjú
ság nevelésének magasztos ügyét.

Debrecen. Kun Sándor.

A  tanár viselkedése az iskolán kívül.1
Mai módszeres értekezletünkön olyan témáról szeretnék beszélni, 

ami első pillantásra nem tartozik a szorosan vett metodikai kérdések 
közé. De csak az első pillantásra. Mert ha meggondoljuk, hogy mindaz, 
ami közvetlenül vagy közvetve az iskola tanító és nevelő munkáját

1 A kizárólagos helyi vonatkozású részek elhagyásával közöljük ezt a 
módszeres értekezleten elhangzott tanulmányt, mert úgy érezzük, hogy 
különösen a vidéki tanártestületek tagjai sok megszívlelni valót találhatnak 
benne. ( Szerk.J
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elősegíti vagy befolyásolja, jogosan foglalható az általános mód
szertan keretei közé, akkor el kell ismernünk, hogy a tanárok műkö
désének kísérő körülményei, a lényegtelennek látszó külsőségek, 
sőt a magánélet legsérthetetlenebbnek gondolt megnyilatkozásai sem 
közömbösek az általánosságra igényt tartó metodika szempontjából. 
Még jogosabb lesz ez a felfogás, ha figyelembe vesszük, hogy a tanulók 
lelki fejlődésének irányításánál igen sokszos alig észrevehető momen
tumok játszanak döntő szerepet. Ki nem tudna diákéletéből példákat 
felhozni arra, hogy egy-egy tanár politikai felfogásának szélsősége, 
öltözködésének groteszksége, magánéletének jellemző sajátságai, 
kártyaszenvedélye, alkoholizmusa, a társadalmi életben vitt szerepe, 
rideg önzése vagy túlzott bőkezűsége, szépirodalmi munkássága, 
szónoki sikerei, kollégáival szemben tanúsított viselkedése és ezer 
más — az iskola munkájához látszólag nem tartozó körülmény — 
maradandóbban és jellemzőbben befolyásolta a tanulók életvitelét, 
mint a másik tanár szaktudása, metodikai jártassága, szigorúsága 
s általában iskolában tanúsított viselkedése? S ki merné tagadni, 
hogy egyes iskolák elsőrendű nevelő hatásának legtöbbnyire nem a 
dolgozatok kezelésében, nem a kiváló tanítási eredményben, nem az 
osztályozás szigorúságában vagy lazaságában s nem a fegyelem 
minőségében rejlik az oka, hanem sokkal inkább abban a levegőben, 
ami az iskolát körüllengi, nem annyira tanítási, mint inkább az 
iskola mellett el nem hanyagolhatóan megtalálható társadalmi szo
kások és berendezések vonatkozásaiban?

Bizony, ha a gyermeki lélek fejlődésére hatással bíró tényezők 
után kutatunk, ezer és ezer olyan apróbb-nagyobb dologra bukka
nunk, amihez nagyon kevés köze van az iskola szűk értelemben vett 
munkájának. Egy rövid módszeres értekezlet keretén belül nem is 
lehetne mindezekre a hatásokra kiterjeszkedni. Szabad legyen ebből 
a komplexumból egy némileg összefüggő sorozatot kiszakítani és 
megvizsgálni, hogy a tanári egyéniség, a tanár iskolán kívüli visel
kedése, világfelfogása, társadalmi életvitele, egy szóval talán mond
hatnánk : a tanár személyisége mennyiben befolyásolja az iskola 
munkáját s ezáltal az ifjúság fejlődését.

Tudom nagyon jól, hogy még ilyenformán is nagyon mozaik
szerű lesz ez az dm efuttatás. Tudom azt is, hogy itt-o tt talán érzékeny 
pontokat is érintenem kell, de higyje el nekem a testület minden 
egyes tagja, hogy ezt is csak a közös nagy cél : az iskola nívójának 
az emelése, a tanári munka tökéletesítése érdekében teszem s kérem 
az összes jelenlevőket, hogy sine ira et studio meghallgatás és hozzá
szólás után tegyék a felvetett kérdéseket világosabbá.

A személyektől elvonatkoztatott meghallgatásnak és hozzá
szólásnak azért is nagy haszna lenne, hogy ezekben a kérdésekben 
egységes megállapodásra jussunk, mert az iskola munkáját semmi 
sem mozdítja jobban elő, mint a tanártestület egysége és semmi sem 
hátráltatja jobban, mint a tanártestület tagjai közt levő esetleges 
széthúzás. Azt hiszem, ennek a ténynek az igazságát felesleges



P R O T E S T  Á S S  T A S  (' (ÍV I S Z E M L E 139

érvekkel bővebben alátámasztani s így inkább azokat a tényezőket 
kell megvizsgálnunk, amelyek az egyetértés megerősítésére és szét
bontására alkalmasak. Testületünk minden tagja ismeri már ezt a 
vesszőparipámat s tudja jól, hogy az egyetértés erősítése és a szét
húzás megakadályozása érdekében a magam részéről mindent meg
teszek, tűrje el ezért most is mindenki, ha ebben a vonatkozásban 
teljes őszinteséggel merek beszélni.

Minden iskola tanártestülete egy tágabb értelemben vett család
hoz hasonlítható, amelynek keretén belül érvényesülni szoktak a 
családi életet is befolyásoló körülmények. Az állandó együttlét és 
egymásrautaltság nem az előnyös tulajdonságokat, hanem inkább 
a hibákat szokta kihangsúlyozni. Ezért van az, hogy türelmetlen 
házastársakhoz hasonlóan a tanártestületek tagjai is egymás hibáit 
és a maguk erényeit mikroszkóp alatt nagyíthatják, saját hibáik 
és társaik erényei előtt pedig megfordítják a teleszkópot. A régi 
közmondás igazsága itt is beteljesedik a más szemében található 
szálkáról, de hatványozott mértékben, mert naponta új és új alkalom 
kínálkozik a súrlódásokra. Elég egy véletlenül elejtett szó, egy 
akaratlanul élesebb megjegyzés, aminek a beszélő talán nem is tulaj
donított semmi fontosságot, hogy a másik leikébe tövis kerüljön, 
amely szúr, lobosodik és gennyed, hogy alkalomadtán súlyos k é r 
vényként fakadjon fel. Hány esetet lehetne felhozni arra, hogy a 
megszokott együttlét közben akár a stílus pongyolasága miatt, akár 
azért, mert családi körhöz hasonló módon nem tesszük fel a szokásos 
féket a nyelvünkre, s nem hallgatjuk el a pihenés óráiban gátlás 
nélkül feltörő s előttünk úgy sem lényeges gondolatainkat, felcsattan 
valaki, s ártatlannak, kedélyesnek látszó hangulatban kirobban egy 
parázs veszekedés ! Tudjuk hallomásból, hogy van olyan tanár- 
testület, amelynek tagjai csak hivatalosan érintkeznek egymással, 
az utcán nem is köszönnek, kaszinókban, összejöveteleken egymás 
hibáit pertraktálják, túlozzák, gúnyolják, sőt még a tanórákon, 
diákok előtt sem tartózkodnak egymás legtöbbször könnyen észre
vehető lekicsinylésétől. Az egymás ellen intrikáló, egymás szándékai 
elé akadályokat gördítő, a másik sikertelenségén kárörvendve mulató 
tanárok nem gondolják meg, hogy eljárásukkal a tanárság társa
dalmilag amúgy sem magasan álló prezstizsét tépázzák meg, s az 
ostor nemcsak a kigúnyolt kolléga hátán, hanem a gúnyolódóén is 
végigcserdiil. A bajok, súrlódások és kellemetlenségek még fokozódná
nak, ha vizsgálódásunk körébe vonnák a tanárok családjait is.

Pedig saját szomorú tapasztalatai meggyőzhették volna már a 
tanárságot arról, hogy megértésben, méltánylásban, szeretetben 
támogatásban más osztálybeliektől hiába várunk annyit, mint 
kartársainktól. A bíró, az orvos, az ügyvéd, a gazda, a kereskedő 
lehet jóbarátja a tanárnak a fehér asztal mellett, de az érdekközösség 
hiánya, a szellemi habitus másfélesége, a gondolkodási mód eltérő útjai 
kizárják azt a lelki harmóniát, ami tanár és tanár között létrejöhet. 
Szépen hangzó és fölényes mondás az, hogy elég nekem a kollégátus
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a hivatalos érintkezés idejére, de komőlyabb esetekben nem talál
hatunk magunknak jobb barátot a kollégánál.

Persze ehhez mindegyik tanár részéről szükséges egy kis belátás. 
Annak a belátása, hogy mindnyájan emberek vagyunk, mindenikünk- 
ben van hiba, s hogy senki sem igényelhet magának több jogot a 
másiknál. Ha erre az álláspontra helyezkedünk és észrevesszük, hogy 
nagyon igazságtalan minden kis tréfáért és elszólásért megharagudni 
és hetekig duzzogni akkor, amikor mi magunk sem tartózkodunk 
egy-egy vicc kedvéért itt-ott oldalbaszúrni a kollégát, s ha a saját 
magunk jól felfogott érdekében rekompenzációs alapon próbáljuk 
elnézni társaink hibáit, — hiszen az egész élet amúgyis csak meg
alkuvás —, és örülni tudunk azoknak a jó tulajdonságoknak, amik 
mégis csak megtalálhatók mindenkiben, akkor kellemesebb lesz 
együttélésünk, s ami iskolai szempontból még fontosabb, egységesebb, 
eredményesebb lesz nevelői munkánk. Az életben a legtöbb bajnak 
és bosszúságnak nem a fontos, nagy dolgok szoktak okai lenni, hanem 
a kicsinyes apróságok. Azért jó ezek fölött bölcs életfilozófiával 
elmenni. Az tud csak boldog lenni, aki természetesnek találja az ú t 
nagy sarát és porát, de tud gyönyörködni az útfélen nyíló kis virág
ban is.

Az egyetértés megbomlásának két igen veszedelmes kútforrása 
van : az anyagi és a' szellemi vonatkozásokban.

Messzire vezetne, ha mindazokat az okokat fel kellene tárni, 
amelyek a világháború és az utána következő krízisek nyomán, 
meg az életfelfogás átalakulása következtében egyik oldalon a meg
élhetést tették  nehezebbé, a másik oldalon pedig az igényeket növelték 
meg. Elégedjünk meg a tényekkel és ismerjük be, hogy így van : 
megnőttek az igények, pedig, vagy talán éppen ezért, megdrágult 
az élet. Ezért nőtt meg eddig nem tapasztalt mértékben az elégedet
lenség. Ezért lett nagyobb átütőereje az emberi természetből kiirt- 
hatatlan irigységnek. All ez a tanárságra is. S hiába tudjuk, hogy a 
tanári pálya soha és sehol sem volt vagyongyüjtő pálya, hiába 
érezzük, hogy ma, amikor népek és nemzetek, országok és világ
részek, magángazdálkodások és közintézmények, kicsinyek és nagyok 
anyagi gondokkal küzdenek, szinte képtelenség, hogy éppen csak mi, 
tanárok, éljünk anyagi gond nélkül, mégis állandó, sőt túlzott a 
panaszkodás közöttünk, mintha bizony csalódás ért volna bennünket, 
amikor pályánk nem nyújt korlátlan kereseti lehetőségeket. Nem 
szabad magunkat gyárosokhoz és bankigazgatókhoz, néhány nagy
keresetű ügyvédhez vagy orvoshoz hasonlítani jövedelmünk szem
pontjából, hanem az egyetemet végzett tisztviselők átlagához. Ilyen 
szempontból pedig, ha őszinték vagyunk és magunkba szádunk, 
Szeghalmon igazán nem lehet panaszra okunk. Ez természetesen nem 
akarja azt jelenteni, hogy a tanár ne igyekezzék minden hozzáillő 
eszközzel emelni élete standardját. Én magam is mindig azon az 
állásponton voltam, hogy csak a megelégedett tanártól lehet első
rendű munkát várni és követelni, s mindenki tudja, hogy tőlem tel-
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hetőleg igyekeztem is mindenkor a tanárok számára kereseti lehető
ségeket teremteni. Meg kell azonban érteni, hogy a tanár számára 
ezeknek a lehetőségeknek van bizonyos etikai határa, s hogy ezek a 
lehetőségek nem minden tanár számára egyformák. Amennyire meg
engedhetetlennek tartom kosztostartással, saját intézetbeli növen
dékek magántanításával, ajándékok elfogadásával kényelmes, de 
nem egészen fair módon jövedelmünket szaporítani, éppen annyira 
igyekszem segíteni minden tanárnak, ha tisztességes munkájával 
bevételeit növelni akarja. Óvakodnunk kell azonban attól, hogy fel
támadjon bennünk az irigység, ha talán a modern nyelveket tudó, 
zeneértő vagy vivást tanító kollégánknak nagyobb a mellékkere
sete, sőt egymás boldogulását minden rendelkezésünkre álló eszközzel 
elő kellene mozdítanunk. Mondanom sem kell, hogy tanárhoz leg
illőbb mellékjövedelemnek tartom azokat a csekély, de erkölcsi 
súlyukkal jelentékeny összegeket, amelyek folyóiratokban való mun
kálkodásért juthatnak a tanár kezeihez. Más kérdés aztán s jelenleg 
erre nem is akarok bővebben kitérni, hogy mellékfoglalkozásokkal 
magunkat túl ne terheljük, mert ilyen módon iskolai kötelességeink 
teljesítése elé emelünk magunknak gátakat. Már pedig a középiskolai 
tanár legelső és legfontosabb kötelessége, minden társadalmi szerep
lésen, sőt még a tudományos munkálkodáson is túl az, hogy mint 
tanár teljesítse 100%-ig kötelességét.

A széthúzást előmozdító másik fontos tényező szellemi termé
szetű. Következik a tanári lélek sajátos alkatából, amely állandó 
szaktudományos és intellektuális foglalkozás közben kicsit önhitté 
válik. A mi kultúránk keretei között, ahol talán a belső lelki élet 
kissé túlhangsúlyozott a külső, gyakorlati élettel szemben, jogosnak 
is látszik ez az önhittség, mert valóban egyik társadalmi osztályban 
sem találkozunk annyi, tudományos problémákkal szinte állandóan 
foglalkozó emberrel, mint éppen a tanárok között. Hivatásunk is 
kényszerit erre. Egyrészt ez a körülmény, másrészt az, hogy osz
tályainkban szinte abszolút tekintélyek vagyunk, idézi elő, hogy saját 
nézetünk és véleményünk helyessége felől túlságosan meg vagyunk 
győződve. Ez az oka a tanárok túlságos érzékeny kedésének, amely 
ellenkező vélemények hallattára képes felháborodni és megsértődni. 
Jó lenne ebben a vonatkozásban mindenkor szem előtt tartani, 
hogy ki-ki saját hite szerint üdvözül, s hogy az ellentétes vélemények 
jogosultsága éppen olyan erős, mint a saját magunké.

Összefoglalva a tanártestület egységéről és egymásrautaltságáról 
m ondottakat: lássuk be a régi mese igazságát az összefogott vessző
nyalábról, akkor nem lesz nehéz elnézni a másik hibáit, s nem lesz 
keserű a lemondás a közös érdekért egyéniségünk abszolút érvénye
sítéséről.

Óvakodnunk kell azonban a másik túlzástól is, és nem szabad 
azt mondani, hogy elég nekem a kollégátus, a többi emberrel keveset 
törődök. Az ember társas lény, és az iskola sem lehet a társadalom
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felett álló, hermetikusan elzárt fellegvár. Mindkét ok arra vezet, 
hogy 4 tanároknak nem lehet magukat kivonni a társadalmi érint
kezés kötelezettségei alól. Sokszorosan érvényes ez a vidéki iskolák
nál, ahol egyrészt az iskola is nagyon rá van utalva a társadalom 
megértésére és szeretetére, másrészt a szellemi élet irányítása és 
vezetése is a tanárság terhe és kötelessége. Ebben a vonatkozásban 
egy másik közmondást szeretnék a tanárság figyelmébe ajánlani, 
amely arról szól, hogy amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Ezért 
mielőtt szájunkat a társadalom közönyössége, ridegsége, sőt ellen
séges érzülete miatt panaszra felnyitnék, vizsgáljuk meg alaposan 
önmagunkat és nézzük meg, hogy vájjon nem éppen mi vagyunk-e 
közönyösek és ridegek másokkal szemben. Nem értékeljük-e túl 
önmagunkat, tudásunkat, belső értékeinket, s nem várunk-e ezen a 
hibás alapon többet a társadalomtól, mint amennyi bennünket meg
illet? Nincs-e meg bennünk a hajlandóság, hogy a felnőtteket is úgy 
kezeljük, mint a sok esetben sajnosán meghunyászkodó diákjainkat? 
S nem esik-e rosszul, ha a társas életben természetesen egyenrangú 
feleknek tekintenek bennünket? Mert bizony a társadalmi érintkezés 
területén sok szemhúnyásra, sok nyelésre van szükség, többre, mint 
az egymás között való érintkezésben. I)e iskolánk és a nevelés érdeké
ben ezzel le kell számolnunk és erre készen kell lennünk.

Nemcsak az iskola, hanem a saját jól felfogott érdekünk is azt 
kívánja, hogy a társadalom hozzánk illő és vezető rétegeivel a lehető
ség szerint ápoljuk a barátságos viszonyt. Még a rideg üzleti számítás 
is erre vezet. Nem élünk légüres térben, s nem tudjuk érdekeinket 
védelmezni magasra emelt barrikádok mögött. Az pedig régi dolog, 
hogy fehér asztal mellett százszor könnyebb eredményeket elérni, 
mint a zöld asztalnál. De ha arra gondolunk, hogy az embernek szóra
kozásra is szüksége van, egyenesen a lelki higiénének a parancsszava 
lesz a társadalmi érintkezés. Nem azt jelenti ez, hogy a tanár vesse 
bele magát a világi szórakozások örvényébe, hanem csak annyit, 
hogy módjával és kellő mérték szerint keressük és ápoljuk a baráti 
összeköttetéseket a kollégátuson kívül is. Szinte hallom az ellen
vetést : nincs erre a tanárnak pénze. Pedig nem kell ám ehhez vagyon. 
Józan és okos ember nem fogja rossz néven venni, ha a tanári házaknál 
nem talál dáridókat s hadimilliomosok tárcájához illő gazdag ellátást. 
Az intelligens, szellemes társaságnak megvan a vonzóereje minden 
müveit ember előtt. Vigyáznunk kell arra is, hogy a társadalmi 
életben a tanári rendet teljesen egyenrangúnak tartsuk és tartassuk 
a középosztály többi rendjeivel : orvosokkal, ügyvédekkel, bírákkal 
és a többi egyetemi végzettségű hivatalnokokkal. Legyünk önérze
tesek és ne játsszuk a társadalmi kuli szerepét. Ebből és sok máá 
szempontból is helyesebb, ha a középiskoláknál nem helybeli születésű 
tanárok működnek, mert az ilyen tanárok természetszerűleg társa
dalmilag sokkal függetlenebbek.

Érdekes különben, hogy fizetésünket, jövedelmünket igen sokszor 
azért szoktuk kicsinynek találni, mert nekünk társadalmi kötélé-
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zettségeink is vannak, holott nem ritkán a legteljesebb mértékben 
elhanyagoljuk ezeket a kötelességeket.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban számolnunk kell még a vidék 
mentalitásával is. Be kell ismernünk, hogy a legnagyobb képzett
ségű, tudományos munkásságában elsőrendű tanár is közmosoly 
tárgyává lesz a vidéken, ha félszeg és ügyetlen társaságban, meg a 
fehér asztal mellett. A vidéki tanárnak bizony sokszor a parketten 
is meg kell állnia a helyét, mert ezzel nevelői munkájának sikerét 
mozdítja elő.

A társadalmi érintkezéssel kapcsolatban meg kell emlékezni egy 
másik jelentéktelennek látszó, pedig lényeges kérdésről : az öltöz
ködésről is. A vicclapok és színdarabok közkedvelt tanáralakja 50 
éves, zsírpecsétes Ferenc József-kabátjában, horpadt keménykalapjá
ban, ormótlan cugos cipőjével, lehetetlen nyakkendőjével, vasalatlan 
ingével és négyhetes szakállával ne a felháborodást váltsa ki belőlünk, 
mert ez tulajdonképpen egy évtizedek folyamán kiérlelődött, abszur
dumig vitt kritika a társadalom részéről a tanári renddel szemben. 
S ha van is sok túlzás — különösen ma már — ebben a karikirozásban, 
inkább tanuljunk belőle, hiszen azt mi is beláthatjuk, hogy az ilyen 
groteszk figura, legyen bár feje tele a klasszika-filológia vagy a 
mathézis összes csinja-binjával, levéltárban, könyvtárban, szoba
tudósnak, tudományos könyvek és cikkek írójának elsőrangú lehet 
ugyan, de nem való középiskolai tanárnak, ahol állandóan a külvilág 
és a diákok szeme előtt kell forgolódnia.

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy ez a követelmény a 
dandyskedés területén akar a tanárok számára babérokat biztosítani. 
Attól a tanártól, akinek a cipő fénye vagy a nyakkendő kötése fon
tosabb probléma mint a dolgozatjavítás, vagy az órára való pontos 
bejárás, az ifjúság nem veheti komolyan a nevelést. Kellő mérsék
lettel kell a középűton járni, mert az is bizonyos, hogy a belső lelki 
rendezettség, ha nem is mindig, de átlagos és normális embernél 
többnyire összefügg a külső testi rendezettséggel. A gondosan, ren
desen, ízléssel öltözködő tanár már megjelenésével nevel, a magával 
mit sem törődő, pacuha tanár pedig a slendriánság bacillusaival 
fertőzi meg az osztályt. A tiszta, csinos öltözködést szerintem még 
a tanulóktól is meg kellene követelnünk, természetesen a szülők 
anyagi viszonyainak megfelelő mértékben. Nem is tudom elképzelni, 
hogyan követel az a tanár tisztaságot, rendet és pontosságot a tanuló
tól, aki külső megjelenésében élő szobra a rendetlenségnek és hanyag* 
ságnak. Igaz, hogy az ilyen tanár nem is szokott növendékeitől sokat 
követelni, hiszen a tapasztalat mutatja, hogy leginkább az ilyen 
tanár fejére nőnek rá a tanulók, és ők a tárgyai a gombamódra növe
kedő diákanekdotáknak.

Néhány külsőségnek ilyen futólagos felemlítése után rátérhetünk 
a lelki élet kérdéseire is, mert tagadhatatlan, hogy a tanári élet első
sorban intellektúális élet, s nálunk társadalmi élet, öltözködés és



1 4 4 P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E

egyéb kérdések fölött dominálni kell a lelki életnek, a lelki élet ki
egyensúlyozottságának.

A jó pap holtig tanul elvének igazsága fokozott mértékben 
érvényes a tanárságra, mert a tanár intelligens, fejlődésben levő 
és kíváncsi ifjúság körében éli le a maga életét, s ennek az ifjúságnak 
a szellemi igényeit ki kell elégítenie. Felmérhetetlen kár származik 
a tanár tekintélyére abból, ha a tanár az ifjúság érdeklődésére nem 
tud válaszolni kielégítő módon. Ezért kötelessége a tanárnak az 
állandó szellemi foglalkozás. Érdeklődése azonban csak részben és 
ne kizárólagosan forduljon szaktárgyai felé, mert a tanulók — német 
paedagógusok vizsgálódásai szerint — nem is annyira a szaktudást, 
mint az általános, minden irányban kiterjedő műveltséget várják 
tanáraiktól. Különösen a modern élet problémái, ezek között is első
sorban az ifjúságot érintő kérdések érdeklik a tanulókat, amiket a 
tantárgyak kapcsán igyekezzünk a tanulóifjúság előtt röviden érin
teni és megbeszélni. Politikai, társadalmi, művészeti, irodalmi és 
tudományos aktualitások tárgyalását — figyeljük meg — mindig 
feszült figyelemmel kíséri az osztály, s ezt az érdeklődést nagyon jól 
fel lehet használni saját tárgyunk megszerettetésére, illetve a tár
gyunk köréhez tartozó örökérvényű igazságok beidegzésére. A tudo
mányos foglalkozás a példaadás szempontjából is fontos. Az a tanár, 
aki disznót hizlal, 'szőlőt művel, kereskedik, csak a szórakozásnak él, 
s napilapokon kívül soha semmit sem olvas, hiába buzdítja az ifjú
ságot a tanulás, a könyv szeretetére, mert ki fogják nevetni érte 
növendékei. A tanár szellemi élete mintakép lesz az ifjúság előtt, és 
ilyen irányú viselkedésünknek hű tükrét fogjuk meglátni a gond
jainkra bízott ifjúság munkájában. S ha erre valaki azt mondja, 
hogy akkor ugyancsak elszomorkodhatunk korunkban a saját képün
kön, azt felelem rá, hogy az ellenpróba hiányzik. Mert mi lenne akkor, 
ha még a tanárok példája is lökné az ifjúságot a helytelennek tarto tt 
lejtős utón lefelé? Különben a mai túlzottan technikai érdeklődésű 
világban fokozott mértékben szükséges a példaadás a szellemi élet 
fontosságának a hangsúlyozására. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
azt a körülményt sem, hogy a szellemi irányú foglalkozás nemcsak 
tanárhoz illőbb, de még jövedelmezőbb is, mint a gazdálkodás. 
Egy-két évi munkával beledolgozhatja magát akármelyik tanár 
olyan tárgykörbe, amelyiknek a keretén belül szakfolyóiratok részéről 
biztosabb és szebb jövedelmet élvezhet, mint a tyúktenyésztésből.

Nem mulaszthatom el, hogy meg ne említsek még egy szerintem 
igen fontos dolgot. Kisebb városokban elkerülhetetlen az, hogy a 
tanárság némi vezető szerepre ne jusson a társadalmi életben. Nem
csak azért, mert az ünnepélyek rendezése, az iskolán kívüli nép
művelés feladatai, újságszerkesztés, beszédek tartása, egyesületek 
szervezése és irányítása (titkárságok, jegyzőségek stb.), mindig a 
tanárok vállára nehezedik, hanem azért is, mert a tanári szoba véle
ménye meghallgatásra talál minden olyan helyen, ahol a tanárságban 
van egy kis összetartás. Éppen ez a relatív fontosság int bennünket
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fokozott óvatosságra. Vigyázzunk ezért és ne engedjük magunkat 
indulatainktól elragadni. Szélsőséges elvek hangoztatásától tartóz
kodjunk. Legyünk kissé diplomaták, mert nemcsak magunkra, hanem 
mindig az egész kollégátusra is kell vigyáznunk. Hibáinkat, túlzá
sainkat ugyanis nem egyénileg, hanem kollektive írják rovásunkra. 
Nem meghunyászkodást tanácsolok én ezzel, hanem okosságot. 
Hiszen tarthatom én becstelen embernek X-et a nélkül is, hogy ezt 
uton-útfélen kikiabálnám, s nem leszek azzal gerinctelen, ha nem 
publikálom óránként a nagy nyilvánosság előtt véleményemet. 
Lehet egy tanár szélsőségesen liberális a nélkül, hogy agresszív módon 
támadná az ellentétes véleményen levőket. Elégedetlenkedhetik a 
helyi viszonyokkal, de nem föltétlenül szükséges ezzel állandóan 
tüntetni különösen olyanok előtt, akik nem tehetnek róla és nem is 
tudnak segíteni, s akiket esetleg egészen jogosan bánt az ilyen véle
kedés. Érezhet valaki jogosan vagy jogtalanul saját belsejében 
irtózatos szellemi fölényt környezetéhez viszonyítva, de ne cáfoljon 
erre azonnal rá fölényeskedéssel.

Ezekre akartam most röviden kollégáim figyelmét felhívni s 
csak azt kérem, hogy ha megjegyzéseim közül valamit helyesnek 
tartanak, szívleljék is meg, mert viselkedésünk irányításában sohasem 
a parancsszavaknak, hanem mindig csak a saját belátásuknak van 
döntő szava.

Szeghalom. Na<7i/ Miklós.

A  tanár az irodalomban.
A fizika, mint tudomány, az érzéki tapasztalatokból leszűrve 

az élő természet belső törvényszerűségeit bogozza, adja elénk elvont 
szabályokban és képletekben. Igazságait elfogadjuk, akár kellemesek 
azok reánk nézve, akár nem. Számolnunk kell velük, tehát alkalmaz
zuk hozzájuk magunkat.

Az orvos elmegy a beteghez s megvizsgálja. Mielőtt gyógyítani 
kezdene, pontos diagnózist vesz fel a beteg állapotáról. Lehet ez a 
betegség olyan, hogy előidézésében maga a beteg a bűnös ; lehet, 
hogy mások rontották meg őt. Mindenesetre nem az az orvos első 
dolga, hogy hibáztassa a gonoszt, vagy hogy korholja a beteget, 
hanem az, hogy megállapítsa a tényleges bajt, s a beteget minden 
esetre megmentse. A büntetést, korholást pedig bizza a rendőrségre, 
bíróságra, lelkiismeretre és a jó Istenre.

Már régen tudjuk, hogy az irodalom nem a szórakozást szol
gálja igazában, hanem — mint a tudományok — szintén törvény- 
szerűségeket keres. Az átlag-közönség természetesen nem ezekre 
kíváncsi, nem ezért olvas. Dehát a jó Isten sem azért terem tette 
az erdőket, hogy mi felaprítva teát főzzünk töredékeivel. A muzsika 
is pl. : a szerzőnek lelki élmény, a rádiónak üzlet, a hallgatónak már

2
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esetleg csak altatószer. A legtöbb dolog más okból jő létre, mint ami
lyen célra felhasználjuk. Az irodalom a villamoson szórakozó gépíró
lányok meggyőződése ellenére is komoly dolog : a nagy élet lázát 
méri, az egyéni és társadalmi élet millió szálból szövődő törvényeit 
tapogatja.

A tudományok élő funkciók szabályait betűkbe rögzítik, elvont 
képletekbe dermesztik. Az irodalom, mint művészet, az életnek 
megsejtett Ariadne-fonalait, szerkezetét a mindennapi élet banalitásai 
alól kitetsző igazi vezető vonalait kutatja. Hogy hogyan? Lehántja 
az élet szövetének kicsinyes járulékos elemeit s mintegy csak az ütő
ereket tapogatja, de a meglátott tételeket mégis élő, mozgó, kép
szerű tükörben adja elénk. Az irodalom tehát kiragadja az életnek 
egy-egy jellemző, lényeges vonását s eltakarítja mellőle a momentán 
lényegtelen, csak figyelmet-elterelő momentumokat. Ennyiben tehát 
nem másolata az életnek. De hiszen csak úgy jár el, mint a fizika, 
amely, hogy a megsejtett igazság szembetűnőbb legyen, kísérlet 
címén leegyszerűsíti a természetet s a lényeget adja meztelenül, 
de mégis képszerűen a természetbe belelátni gyarló szemlélő elé.

Innen van az, hogy az író által kihangsúlyozott mondanivaló 
sokszor kiáltóbb, megdöbbentőbb mint az élet. íme, azért kell az 
irodalom, hogy megláttassa velünk, ami melleit mi elmennénk ; 
hogy vészjeleket adjon, s annál rikítóbban vijjogjon, minél süketebb 
a hallgatósága.

Mindezt azért mondtam el, mert sokszor hajlandók vagyunk 
legyinteni, hogy : eh, ez csak regény. Vagy más esetben, ha a regény 
előttünk kellemetlen képet rajzol, rögtön védelmi állásba helyez
kedünk, s az írónak rójuk fel a kellemetlenkedést. Pedig. . . mi akár
mit teszünk is, akárhogyan elítéljük is a szerzőt, az álláspontját, a 
művét : a regényt olvassák, az irodalommal egyetértenek, az iro
dalom közvéleményt teremt, presztízst épít, vagy rombol, esetleg új 
utakat mutat ; ha nem velünk, nélkülünk ; esetleg : ellenünk. Tilta
kozást tudomásul nem vesz, miként az orvos sem, hanem a sebbe 
nyúl, kitapintja a bajt és közszemlére teszi.

A következőkben arról lesz szó, hogy hogyan rezonál az iroda
lom az életnek az iskolával, illetve az azt képviselő tanárral való 
viszonylatára. Az irodalom diagnózisa szomorú lesz, mint a röntgent 
felvevő orvosok fejcsóváló véleménye. Ez lehet kellemetlen a taná
roknak ; de hiszen ha abszolút szeplőtelen és gáncstalan lovagi 
szerzet volna a tanári rend, akkor kritikán felül állana, mint az 
angol bíró pártatlansága, s nem volna híja a presztízsének. Ha sokat 
elhessegetünk is a sötétlátásúak rémképeiből, még mindig marad 
elég az elszörnyedésre. Szinte a reformáció korának nagy lelkiismeret- 
vizsgálatára, őszinte bűntudatára, peniteneiájára van szükség e téren, 
valami benső megújhodásra, új presztízs teremtésére. De hiszen 
református emberek között ez nem ok a visszariadásra.

Mozgóképszerűen, apró képeket, életdarabokat fogok elmondani 
korszakformáló írók műveiből. A szabályt pedig, mint a nyelv
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tudomány helyzetmegállapító törvényeit, csupán röviden vonom le, 
hogy ne a szabály, hanem az élet maga beszéljen.

*

Az első témakört az az ellentét nyújtja, amely abban áll, bogy 
a tanárok azt hiszik és tanítják, bogy non scholae, séd vitae dis- 
cimus, az irodalom barométere viszont azt jelenti, bogy a tanárok 
e bitét és tanítását az élet nem igazolja.

1. Maga a diák sem az életnek tanul.
2. Az élet sem veszi tudomásul az iskolai tanulmányokat. ( Molnár 

F. Pál-u. fiúk, 201., Pitigrilli: Kokain, 1., Boross E. Forgószél, 117— 
18.) Ha etikát is keverünk vizsgálódásainkba, azt kell megállapíta
nunk, hogy igazuk van ugyan a tanároknak, az életnek tanulunk, 
de csak részletigazságuk, mert azt már nem tanítják meg Tacitusból, 
hogy az élet nem az úgynevezett boldogulás útja, hanem a küzdel
meké, amelyek a múzsák kincseit rendszerint átértékelik, mégpedig

in peius. Csak a belső igazságuk marad meg azok számára, akik 
nem a sikert imádják, hanem akiknek — esetleg az átlag-iskoláktól 
függetlenül — rányilt a szemük azokra a javakra, amelyek nem 
rozsdásodnak meg, s amelyeket a lopok el nem vehetnek soha.

3. De nemcsak a nagy élet felnőttjei állanak távol a tananyag
tól, az iskolától, hanem a kisdiáknak a lelkét sem töltik ki az iskola
felvetette problémák. Valahogyan az volna a természetes, hogy a 
tananyag élményekkel, gondolatokkal, indításokkal lássa el a diákot 
otthonra is ; mint magánembert is hatása alá vegye Toldi Miklós, 
Cicero, Teli Vilmos, vagy akár egy számtani, gyorsírási, vagy ének
órán szerzett ismeret. Ezzel szemben az irodalom azt állapítja meg, 
hogy a diák legfeljebb elviseli a délelőtti órákat, s lelke azonnal le
rázza az összes kérdéseket, amint az iskola kapuján kiér.

Molnár Ferenc diákregénye arról tájékoztat bennünket, hogy 
a diák szívügye a gittegylet, a grund birtoklása, a pártharc osztályok 
és klikkek között, d e .. .  a kettős accusativus még egyiknek sem 
okozott fejfájást.

4. A tanár viszont nem is veszi észre a közte, a katedra és a 
diákok, a padok között tátongó óriási szakadékot. Talán nem is 
érdekli. Nem igyekszik beleilleszkedni a kisdiák gondolatvilágába, 
amelyet a maga részéről bagatellnek ta rt s kézlegyintéssel intéz el. 
T anárt és diákot csupán a tanrend, a notesz, a fegyelmi függőség 
köt össze, nem pedig a tantárgy keretében érdeklődést keltett kér
dések. A tanórán a kapcsolat csak kényszerű köztük, nem belső. 
(M olnár: Pál-u. fiúk, 122—124.)

5. A serdülőkor iskolai élményei az irodalom szerint utólag 
visszatekintve többnyire kínosak s emlékük keserű. ( Kodolányi J. 
Szakadékok: 47— 48. és 107.)

6. Az iskola, s elsősorban a gimnázium, a diáknak csak a passzív 
életét jelenti. Minden aktív életmegnyilvánulása iskolán kívülre 
szorul, nagyon természetesen rossz irányban. ( Kodolányi, Szakadékok : 
453. Tersánszky J. : A két zöld ász.)



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

7. A vidéki gimnáziumok diákjainak passzív, csupán befogadó 
önállótlanságra nevelő, memorizáló eljárása és magatartása az iskola 
keretén belül akkor válik aktívvá először, amikor az érettségi tételek 
megszerzéséről van szó. Nem a tananyagra kíváncsiak, hanem a 
pecsétes papiros kell nekik. (Móric, Forr a bor: 160.)

*

Áttérünk a tanár és a diák egymáshoz való viszonylatának a 
vizsgálatára az iskola életén belül.

8. A diák e passzív, rezignált magatartásának az irodalom 
szerint az iskolák drill-szelleme az oka. A muszály-embernek, a rab
szolgának nehéz, ízetlen az a munka, amely az önként vállalkozónak, 
a magaurának öröm és felszabadulás volna. (Móric, Forr a bor : 75.)

9. A rabszolgának nincs erkölcse. A drillben felnövekvő diák 
csak félelemből követi a jót, esetleges jóságának így önértéke nincs, 
a bűnt viszont szinte nem is bűnnek tartja , hanem csak tilto tt 
dolognak, amelyet „mégis elkövetni“ : virtus. így lesz hibás pedagó
giai módszer mellett a bűn a diák szemében erény. A külső büntetés 
csak megkeményíti a szívet, márpedig a tanár rendszerint csak ilyen 
tüneti-kezeléssel gyógyítja az erkölcsi beteget, jóllehet az orvos- 
tudomány állítja, hogy a bűnözési hajlam sokszor pl. a kiválasztás 
orvosi folyamatával áll kapcsolatban. Az ilyen kéreg-fegyelmezés 
céltalan, a bűnösre káros, a többi diák előtt még nevetségessé is 
válhatik. ( Bibó, Anyám : 88—89. és részben Thorberg, A Gerber 
érettségije.)

*

Az iskolát a diák előtt az irodalom szemében maga a tanár sze
mélyesíti meg. A tanár nyolc éven át naponta öt órán áll a diák előtt, 
aki a tárgyat, a pedagógiát mint módszert és mint intézményt, sőt 
magát a kultúrát is a tanár egyéniségén keresztül fogja fel. Az ennyire 
exponált helyen álló tanár feltétlenül erős, sőt ellenséges kritikának 
van kitéve.

10. Az egyoldalúan függő, külsőleges viszony a tanárt „hiva
talból“ a diák ellenségévé tette. Ezért a diák kritikája rosszindulatúan 
éles, mindenre kiterjed, a ruhától a testtartásig, a hanghordozástól 
egészen a tudományos képzettségig, sőt a modern olvasottságig.

11. A tanár ruházkodását a diáktömeg figyelme kíséri; csak 
kevesen, a legjobbak teszik túl magukat e külsőségen. ( Boross, 
Forgószél: 115.)

De e külsőségen túl is kapva-kap a diák a tanár minden gyön- 
géjéri.

12. Vannak kitűnő szakemberek, akiket diákjaik lépten-nyomon 
„felhúznak“, mert tárgyukat nem a diák nyelvén adván elő, azok 
unatkoznak s tréfából zavarják a számukra így semmit sem jelentő 
előadást. Csak egy-két értelmes diák tud ilyen, a tárgyán keresztül 
fegyelmezni nem tudó szakemberrel együtthaladni. (Móric, Légy jó 
mindhalálig : 141—145.)
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13. Az ilyen tanár, aki diáknyelven szólva „hagyja magát 
húzni“ , rendszerint későn veszi észre kínos helyzetét s akkor kicsi
nyesen fonák bosszút áll azokon, akiket tanítania, nevelnie kellene. 
( Thorberg, A Gerber érettségije: 90—95.)

14. A tanárok kicsinyesek. A tanár személyével kapcsolatban 
önkéntelen asszociációkban rendszerint ilyenféle képzetek merülnek 
f e l : rubrika, osztályzat, notesz, tankönyv-nyelvezet. Sőt a tanár 
házasélete is kevésbbé megtisztelő kategóriába kerül, amikor ural
kodó képzeteként a papucsot emlegetik. ( Szabó D., Ölj : 94—96.)

15. Esztétikai és erkölcsi kérdésekben nincs meggyőző ereje a 
szavának, tanításának. A kritikailag ébredező szellemű serdülővel 
pedagógiaellenesen nem megértet, appercipiáltat, hanem csak állít, 
elfogadtat, kötelezőleg előír. Ennélfogva kénytelen tárgyszerűtlen 
tekintélyekkel, policáj-szellemmel harcolni kétségtelen igazságokért. 
A diák azonban a muszálykosztot, a megemésztetlen betűhalmazt 
rendszerint csak az érettségiig viszi magával, akkor mint megemész- 
tetlent kiveti magából, s évek múlva már csak nevetséges vissz
hangja zörög benne a tanára esztétikájának. (Szabó D., ö l j : 107.)

16. Nagyon sokszor közömbös a tanár előtt növendékének a 
magánélete. A gyermek tudásának, jó vagy rossz feleletének ezer, 
családi életből, öröklött tényezőkből, lelki alkatából származó össze
tételére nem kíváncsi, s ezért a növendéket, ha azt is hiszi sokszor, 
hogy ismeri, többnyire félreismeri. ( Móric, Légy jó mindhalálig : 246. 
Részben: Tersánszky J. : Két zöld ász.)

17. A vallástanár, aki a legátfogóbb, legszintétikusabb jelentő
ségű, az egyéniséget leginkább formáló tárggyal foglalkozik, s aki a 
gyermek érzelmi és akarati világának hivatásos formálója, a tárgy 
könnyelmű kezelésével és jelesek oktalan és értéklejárató osztogatá
sával sokszor lejáratja magát. (Móric, Légy jó mindhalálig : 28—29.)

*

Az eddig elmondottak elsősorban csak hiányokra, gyarlóságokra 
utalnak. Vannak azonban pozitív vádjai is az irodalomnak, amelyek 
erkölcsiekbe vágnak, s amelyek mégis a tanári pályával kifejlődő, 
vagy abból fakadó, mondhatnám műhelybetegségek.

18. Vannak (s ezt a diákok élénken számontartják) magukat 
tovább nem művelő, nem olvasó s így koruktól lemaradó, nívótlan 
tanárok, akiknek egyben a magánélete is sokszor a diáktársaságok 
társalgási csemegéje. Az ilyen tanár erkölcsiekről emelt tekintettel nem 
beszélhet diákjai előtt, s jeles tanulóját alig meri feleltetni, mert az 
olvastottabb nála. (Móric, Forr a bor : 49—50—-52.)

19. A következő vád : Felfelé csúszó-mászó lojálitás, lefelé 
szadista kínzás, szekundáztatás, befelé viszont kultúrigénytelenség. 
(Móric, Isten hála mögött: 60—61., Thackeray, Sznobok könyve : 
67— 68.)

20. A tanári állások betöltése terén köztudomású az állások
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nősülés útján való megszerzése, nemkülönben a nepotizmus, ezzel 
kapcsolatban a fölényeskedő képmutatás. (Móric, Forr a bor : 55.)

21. Van tanár, aki titkolni sem igyekszik, hogy aljas nemi 
indulatai hatalmukba kerítették. . . s jólérzi magát a pocsolyában. 
( Bibó, Anyám: 166.)

22. Utolsónak említem a bűnpártolás vádját, az eltussolás 
bűnét. ( Móricz, Isten háta mögött: 145—146.)

*

Mindezek a vádak nemcsak a tanárt érik az irodalomban. A többi 
bransbeliek sem menekülhetnek az irodalom kritikája elől. Tanárnál 
csak azért kirívóbb az eset, mint másnál, mert hivatásánál fogva ő 
lenne a szellem, al kiművelt emberfő, a példányképül álló feddhetetlen 
élet mintája ; szóval farizeizmusra kényszerül.

*

De van enyhébb, bár szintén dicstelen kritika is.
23. A tanárok lemosolyogni való humoros alakok. Nem rosszak, 

csak humorosak, kikopottak, mint az öreg Toldi. Kicsinyesek, apró 
dolgokkal bajlódók, iskolaszagú kérdések fáradt közvetítői. Esetleg 
a jószívűségüket sem kell vitába vonnunk, bizonyos vállveregetést 
megérdemelnek. ( Farkas Imre írásai, Komáromi János, Pataki 
diákok : 223—223, s egyéb regényei is.)

24. Ha tanulnak a diákok, igen sokszor az iskola ellenére tanul
nak. Még a modernebb német munkaiskolák életére is álló szabály ez. 
( Speyer, Gimnazisták : 25.)

25. A tanári korosztályok között rikító különbség van, s ezt a 
diákok tudják és a bőrükön érzik. A tanárokkal szemben való maga
tartásuk is sokszor ennek függvénye. A gyermekiélek kezelésében 
való ezen különbség annak a nemzedéknek a javára dől el az iro
dalom szerint, amely nem zárkózik el a diáklélektől és diákélettől, 
hanem odalép közibük, hogy megossza velük nemcsak a tudományát, 
hanem a játékot is, a sportot is, de mindenekfelett a gyermek
problémákat és ezáltal sorsközösséget szerez velük. ( Speyer, Gim
nazisták : 26.)

*

Azonban az iskola értékeiért, némely tanár önzetlen idealiz
musáért nem mindig kigúnyolás a jutalom. Idézem erre Ady Endré
nek, a tanárok által tán legjobban tám adott magyar költőnek egy 
versét (Vén diák üdvözlete.), mely elégtételt nyújthat mindazoknak, 
akiket a fentebb elmondottak méltatlanul sértettek lelkűkben, jó
szándékukban és többretörekvésükben.

Az itt elmondottak nem jelentenek állásfoglalást, személyes 
meggyőződést sem, csak tárgyilagos körültekintést abban az iroda
lomban, amely leginkább közkézen forog, tehát az olvasók legtágabb 
körével van ható kapcsolatban s am ely ... idézés céljából éppen 
kéznél volt. Tanulságot mindenesetre szolgáltatnak.

Hódmezővásárhely. Szathmáry Lajos.
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Az új középiskolai törvény.
Az 50 éves középiskolai alaptörvényt július 1-én új törvény 

váltja fel. Az új törvény létrejövetelét a minisztérium avval indo
kolja, hogy a középiskolai műveltséggel szemben támasztott igé
nyek a tanulók túlterhelésére vezettek, s úgy a humanisztikus, mint 
a reálisztikus irányú középiskolák mellett ki kellett fejlődni a modern 
nyelvet tanító irányzatnak, melynek alapján az 1924. évi XI. tc.- 
kel megszervezték a reálgimnáziumot. A reálgimnázium ez alatt a 
tíz év alatt tanterv tekintetében már több változtatáson ment ke
resztül, s ez azt igazolta, hogy a reform nem tudta kiegészíteni a 
középiskolai oktatáshoz fűzött reményeket és kívánságokat, úgyhogy 
a miniszter végre is kénytelen volt engedélyezni a gimnázium bifur- 
kációját, amit pedig annak idején kérlelhetetlenül visszautasítottak, 
így azután előállott az a helyzet, hogy a gimnáziumnak is voltak 
reálgimnáziumi tanulói, amennyiben görög helyett körülbelül 50% 
más idegen nyelvet tanult, s a reáliskolának tanulói közül is mint
egy 30% tanult latin nyelvet is. Ezen az állapoton akar segíteni 
az új törvény avval, hogy a négy alsó osztályt tanterv tekintetében 
egységessé teszi, s csak a négy felső osztályban válnak szét gimná
ziumi és reálgimnáziumi tagozatokra.

A törvény szerint a középiskola célja, hogy a tanulót „a magyar 
nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános műveltséghez 
ju ttassa“. E célnak megfelelően az új tanterv a tanítás központjává 
a nemzeti tárgyakat fogja tenni. Ezek : „Elsősorban a magyar nyelv, 
irodalom és művészet, a történelem körében az állami, gazdasági és 
társadalmi élet jelenségei, a föld- és néprajz és a magyar művelődés 
történetében alapvető szerepet betöltött latin nyelv és műveltség 
és a nemzet erkölcsi világnézetének alapjául szolgáló vallások tana.“ 
Nem szorítja tehát háttérbe, igen helyesen, a latin nyelv tanítását, 
de a klasszikus irodalomból főleg a jellemképző és a latin műveltség 
mibenlétét megvilágító olvasmányokat fogja kiválogatni, közelebb 
hozza a nemzeti műveltséghez annyiban, hogy a klasszikusokon 
kívül gondot fog fordítani a magyarországi latinság jelesebb ter
mékeire s ki fogja domborítani a magyar és latin műveltség egymás
hoz való viszonyát. A történelem a nemzeti történelem tanítása 
lesz a vele kapcsolatban levő világtörténelmi események és helyzetek, 
az állami, gazdasági és társadalmi élet jelenségeinek ismertetésével. 
A magyar nyelvi és irodalmi oktatásból ki fogja küszöbölni a stilisz
tikát, retorikát és poétikát, melyekre a múltban annyi időt hiába 
elfecséreltünk. A modern nyelvoktatás elsőrendű célja az illető 
nyelv elsajátítása lesz megfelelően kiválasztott irodalmi olvasmá
nyokkal kapcsolatban, megtisztítva „azoknak a német, vagy francia, 
vagy olasz gyermekeknek élvezetére szolgáló régi irodalmi művek
nek olvasásától, melyek a magyar gyermeknek csak keserűséget és 
kínlódást okoztak.“
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A kor igényei találnak kielégítést a nagyobb arányú testnevelés
ben, amennyiben valószínűleg nagyobb óraszámot kap, s ezen kívül 
szó van az egyéni testnevelés bevezetéséről is. A jellemnevelés érde
kében bevezetik az osztályfőnöki órákat, amik annyiban is szüksé
gesek és célszerűek, hogy közelebb hozzák egymáshoz a tanárt és a 
tanítványt.

Azt mondja az indokolás, hogy ,,a tanításnak ez a módja a jól 
képzett, tárgyukat szerető és igazán ismerő tanárok előtt ma sem 
ismeretlen“, ami tényleg úgy is van, de mégis a tanárképzés meg
felelő irányításával és az iskolai felügyelet új rendszerének kidolgo
zásával lesz valóra váltható. Ez okból át kell szervezni a tanár
képzést is, de nézetem szerint valószínűleg sok továbbképző tan 
folyamra is szükség lesz, ezen kívül a tanárképzés átszervezésével 
együtt kell járni a felekezeti tanárképzésnek is, mert pl. a református 
középiskoláknak nemcsak tanárokra, hanem református tanárokra 
lesz és van szüksége. De a tanárképzés átszervezésével együtt jár az 
is, hogy a tanári pályára eljuthassanak azok, akik arra hivatottak és 
csakis azok jussanak oda. Gondoskodni kell tehát arról, hogy az 
egyetemek és az egyes fakultások kontingensének betelésével ne 
legyenek kénytelenek egyesek, mivel máshol nincs hely, azért lépni 
csak a tanári pályára, hogy maguknak existentiát biztosítsanak.

A fokozatosan életbeléptetendő reform egyik alapvető elve a 
túlterhelés megszüntetése lesz, melynek nyomait már látjuk a mathe- 
matika tanításában, s amellyel az OKT egy év óta foglalkozik.

Az indokolás szerint távol kell tartani a középiskolától azokat, 
akik magasabb kiképzésre nem bírnak kellő készséggel, de ez nehe
zen egyeztethető össze a törvényben kitűzött azon céllal, hogy a 
középiskola feladata az, hogy a tanulót ne csak az egyetemi és más 
főiskolai tanumányokra tegye képessé, hanem ,,az, hogy a nemzeti 
művelődés szellemének megfelelő általános műveltséghez juttassa“ , 
így csak azok juthatnak általános műveltséghez, akik a főiskolai 
tanulmányokra is képesek, pedig nemzeti érdek, hogy az általános 
műveltség minél szélesebb körben elterjedjen. A szelekció tehát, 
habár a IV. osztály végéről elejtették, igen nehéz probléma lesz és 
igen nehéz helyzetbe fogja hozni a tanárokat, mert a középiskolából 
kiszelektált tanulót nemcsak az egyetemi tanulmányoktól, hanem 
az általános műveltség megszerzésétől is meg fogja fosztani. É rett
ségi alkalmával pedig, mikor az egyetemi tanulmányokra való minő
sítéséről lesz szó, nagyon nehéz lesz sokszor megállapítani ezt a 
minősítést, mert vagy általában minősíthető az illető mindenféle 
egyetemi tanulmányra, vagy pedig csak egyik, vagy másik egyetemre, 
főiskolára, esetleg fakultásra, s nem számítva az e téren előállható 
tévedéseket, a mai körülmények közt még mindig fenyegeti az illetőt 
az a veszedelem, hogy a numerus clausus miatt nem fér be az illető 
egyetemre, vagy annak megfelelő fakultására, s vagy nem mehet 
sehová, vagy pedig kénytelen lesz olyan pályára lépni, amilyenre 
éppen lehetséges lesz. Ezt a mai időben nem egyszer tapasztaljuk.
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Ilány műegyetemre készülő ifjúból lett pl. mostanában orvos, jogász 
vagy tanár, sőt theológus is.

A tanterv célkitűzése megfelel a felekezeti iskolák célkitűzésé
nek is, s emellett 23. § 4. megengedi, hogy ,,az egyházi hatóság alá 
tartozó középiskolákban a tantervet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jóváhagyásával a fenntartó hatósága állapítsa meg“. Ez 
azonban a 7. § 5. alapján nagyon is illuzóriussá válik, mert ,,ha az 
állam valamely egyházi hatóság alatt álló "középiskolát bármily 
címen olyan mennyiségű rendszeres évi segélyben részesít, melynek 
összege az iskola személyi és dologi szükségleteire fordított évi ki
adások felét meghaladja, a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
illető középiskolában tanulmányi igazgatás és vezetés tekintetében 
ugyanazon jogokat gyakorolja, mint a többi középiskolában“. Vájjon 
hány felekezeti középiskola vezetése kerülhet ezen intézkedés alapján 
veszedelembe?

Vannak azonban a törvénynek olyan intézkedései is, melyek 
részben iskoláink fennállását veszélyeztetik, részben az autonómia 
még meglevő csonkjait nyesegetik le. A 4. § 2. szerint ,,a középiskola 
felső négy osztályának működését megfelelő létszám hiánya miatt 
vagy más fontos okokból a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
illetőleg a miniszter hozzájárulásával az iskola fenntartója vagy 
fenntartó hatósága ideiglenesen szüneteltetheti“ . Az egyéb fontos 
okok közt szerepelnek az indokolás szerint az anyagi nehézségek is, 
de baj, hogy nincs megállapítva, hogy mennyi az a csekély létszám, 
s a legfőbb baj az, hogy erre nemcsak a fenntartó, hanem a miniszter 
is jogosítva van.

Igen nagy jogot biztosít a miniszternek a 6. § 2., mely szerint 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter meghatározott tanügyi célokra 
valamennyi középiskolában elrendelheti díjak szedését. Az igaz, 
hogy a felekezeti iskolákban csak a fenntartó hozzájárulásával, 
de vájjon meg tudja-e majd tagadni a hozzájárulást kellemetlen
ségek nélkül. Ugyancsak belevág az autonómiába a 7. §. 4., mely 
szerint ,,ha a fizetéskiegészítő államsegély mértéke a tanár össz- 
illetményének 50%-át meghaladja, alkalmazásához a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter jóváhagyása szükséges“ .

A 7. §. 2. alapján az állammal kötött szerződéseket valószínűleg 
revideálni kell, vagy ahol nincs, szerződést kell kötni, mert eddig 
a fizetéskiegészítések szerződés nélkül is folyósíttattak, eszerint 
pedig mindenféle segélyezés módját szerződés állapítja meg. Ha ez 
az értelmezés helyes, akkor ez javít a mostani helyzeten, mert eddig 
a fizetéskiegészítések némileg a levegőben lógtak, s van olyan isko
lánk, melynek szerződése van, s tanárai mégsem kapnak fizetés
kiegészítést, illetve a többié kéből vonják le a nekik járó részt, s van 
olyan, melynek nincs szerződése, s tanárai mégis részesülnek fizetés
kiegészítésben.

A 9. § 3. a helyettestanári szolgálatot legalább két évben álla
pítja meg az eddig szokásba jött három esztendő helyett, de képesíti



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

a rendes tanárságra azokat is, akik az egyetemen, vagy más főiskolán 
tanársegédi minőségben legalább két évet töltöttek. Tudományos 
képzettség tekintetében indokolt újítás, de kérdés, hogy gyakorlati 
pedagógiai szempontból célszerű-e?

A 16. § szerint az igazgató tanítási ideje heti 8, a tanároké 
heti 18 óra, s az igazgató 10, a tanár 24 óránál többnek tanítására 
helyettesítés esetében se kötelezhető és arra nem vállalkozhatik. 
Az igazgató óraszámától eltekintve helyes ez a rendelkezés, de ha a
2. pontot is hozzávesszük, komoly aggodalomra ad okot, mert ,,a 
kötelező heti óraszám a tanítási óra időtartamának szabályozásához 
képest megfelelően módosul“ . Ha tehát a miniszter egy rendelettel, 
amire a 25. § 2. szerint joga van, a tanítási óra tartam át megrövidíti, 
azon esetben a tanárok heti óraszáma, 45 perces óra esetén 20-ra, 
40 perces óra esetén 22-re is emelkedhetik. Mintha bizony, ha nem 
idő tekintetében is, de munka tekintetében nem ugyanannyi munkát 
adnának a 40 perces órák, mint az 50 percesek. Sőt !

A 17. § azon rendelkezése, hogy a tanárok rendszeres fizetéssel 
járó állandó mellékfoglalkozást nem vállalhatnak, a református 
tanárságot nem érinti, mert a magántanítás eddig se volt megengedve, 
egyéb foglalkozás pedig a főhatóság engedélyéhez volt kötve.

Megnyugtató a 20. § intézkedése, mely a középiskolák igazgatóit 
és tanárait kivétel nélkül közhivatalnokoknak minősíti. Ennek alap
ján a középiskolai tanárság ezután kellő büntetőjogi védelemben 
részesül, de hivatali állásából kifolyólag elkövetett visszaélése súlyo
sabb elbírálás alá is esik.

A rendes tantárgyak száma a javaslat szerint 20, és pedig: H it- 
és erkölcstan. Magyar nyelv és irodalom. Történelem, államtani, 
társadalmi, gazdasági ismeretek. Föld- és néprajz. Latin nyelv. 
Görög nyelv. Német nyelv. Egy másik élő idegen nyelv. Bölcsészet. 
Természetrajz. Vegytan. Természettan. Mennyiségtan és mértan. 
Ábrázoló mértan. Rajz a művészi alkotások ismertetésével. Test
nevelés. Egészségtan. Szépírás. Gyorsírás. Ének. Ezenkívül a leány
középiskolákban kézimunka. Nem valószínű, hogy ezeket napi 5 órai 
tanítással, amennyinél több a 25. § 2. szerint több nem lehet, el lehes
sen végezni, legfeljebb óraszámcsökkentéssel, vagy az órák idő
tartamának megrövidítésével, aminek okvetlenül a tananyag csök
kentésével is járni kell. Mindezekhez még rendkívüli tárgyak is járul
hatnak, melyeknek tanítását a miniszter rendelettel szabályozza. 
A tantárgyak közül a gimnáziumi ágazatban a felső osztályokban a 
latin és görög nyelvet, a reálgimnáziumban a latin és másik élő idegen 
nyelvet kell tanítani. Mivel pedig a törvényjavaslat tárgyalása alkal
mával a miniszter hozzájárult ahhoz, hogy a reáliskolák megszűnje
nek, a tantárgyak tekintetében is lesz bizonyosan valami változás.

Az egyházi hatóság alá tartozó középiskolákban a tankönyveket, 
segédkönyveket és térképeket a fenntartó illetékes hatósága enge
délyezi, azonban ezeket engedélyezés előtt be kell mutatni a vallás- 
és közoktatásügyi miniszternek, ki az engedélyezést megtilthatja.
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A tanulók felvétele, egyik intézetből a másikba való átlépése 
tekintetében a törvény olyan imperative rendelkezik, hogy az egy
házi hatóságok eddig gyakorolt ebbeli joga valószínűleg megszűnik, 
hacsak a végrehajtási utasítás máskép nem fog rendelkezni. Ugyanez 
az eset a javítóvizsgálatokkal, osztályismétlésekkel és osztályösze- 
vonásokkal, mert ezután a két tárgyból bukott tanuló javítóvizsgára 
engedélyt nem kaphat.

Újítás a 33. § 3., mely szerint „az a tanuló, kinek tanulmányi 
eredményét négynél több tantárgyból minősítették elégtelennek, 
vagy aki középiskolai tanulmányai folytán már két ízben ismételt 
osztályt és a második osztály ismétlését követő tanévben tanulmányi 
eredményét egy tantárgyból elégtelennek minősítették, középiskolai 
tanulmányokat többé nem folytathat“ .

A 40. §-ból úgylátszik, hogy az érettségi utasítás is változást 
fog szenvedni, mert írásbeli érettségin bukott tanulóról szó sincs 
benne, a szóbelire vonatkozólag azonban a régi szabályok maradnak 
érvényben.

A középiskolai alaptörvényből a felügyeletre vonatkozó szaka
szok mindaddig érvényben maradnak, míg a középfokú tanügyi ható
ságok ügye törvényesen nem rendeztetik, de hatályon kívül helyez
tetik az 1921. évi XXX. te. 1. §. utolsó kikezdése, mert ezentúl a 
középiskolába csak azok vehetők fel, akik 10. évüket betöltötték.

Mivel a felső négy osztály mindegyik ágazatában kétfelé tago- 
zódhatik, a törvény életbeléptetése után feltétlenül szükség lesz a 
tanárok létszámának szaporítására, hacsak az órák időtartamának 
megrövidítésével 20—22 heti órával nem fogják megterhelni a 
tanárokat. Ennek keresztülvitele azonban valamennyi időre el
odázható, mert a miniszter az ágazatok megszervezésének kötelezett
sége alól meghatározott időre felmentést adhat.

A törvény jóságát vagy hiányait a gyakorlat és a végrehajtás 
módja fogja megmutatni, annyi azonban bizonyos, hogy vele nagy 
lépés történt az egységes középiskola megvalósítása felé.

Kisújszállás. Soós József.

Plautus a középiskolában.
Évtizede múlt, hogy Plautus Captivi-jét a reálgimnáziumok 

ötödik osztályában tanítjuk. Az idő is megvan hozzá tehát, hogy a 
tapasztaltak alapján, éppen az új törvény életbelépése előtt, mely 
tantervi módosulást is hoz — meghányjuk-vessük e kis részletkér
dést : való-e Plautus a középiskolába ?

Azt hiszem, sok reálgimnáziumban tanító tanár indokolatlan
nak találta, hogy míg a humánjellegű gimnáziumnak Plautus egvál-
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talán nem anyaga, addig a reálgimnázium tanítja azt, sőt mindjárt 
a harmadik évi latin tananyagba, az ötödik osztályba helyezi.

Sokat gondolkoztam rajta : mi lehetett ennek az oka. Nem tud
tam mással magyarázni, mint azzal, hogy valamiképpen a mai 
gyakorlatiasabb közszellemnek inkább megfelelő, a társadalmi élet
ből vett, a tanuló lelkivilágához közelebb hajló, az érdeklődést jobban 
felkeltő olvasmányt nyújtson. Hozzájárulhatott még a bőséges régi- 
ségtani, főleg dramaturgiai vonatkozás, legkivált pedig a darab 
erkölcsi jellege s a már Lessingtől felállított és utána minden filo
lógustól elfogadott kritikai megállapítás: ,,Die Gefangenen sind das 
schönste Stück, das jemals auf die Bühne gekommen ist.“

Ám a pedagógia a szorosan vett didaktika nélkül levegőben lógó 
elméletté devalválódik. Elsősorban mégis csak az eszközt, az anya
got, a külsőt kell tanítanunk, hogy megismertethessük a tartalmat, 
a lényeget, a belsőt. Egyéb indokot pedig a Captivi olvastatására, 
azt hiszem, alig találunk.

Szálljunk csak le a szép elgondolások felhőiből s valljuk meg : 
nem való Plautus a mai középiskolába. Legfeljebb, — ha az új közép
iskolai törvény meghagyja a felsőfokon az eddigi külön három, 
esetleg két típust és nem bifurkál ugyanazonegy középiskolában 
modern nyelvre és görögre, — talán a humángimnáziumok nyolcadik 
osztályában, o tt is inkább irodalomtörténeti ízelítőül, mintsem nyel
vészeti vonatkozásban és beállításban, szemelvényesen olvastatni 
lehet.

Lássuk hát a nehézségeket a gyakorlatban ; amint lehet : csak 
sűrítve.

A jeles latinista előtt is (beh kevesen vannak, akik két év alatt 
a régi négy év nyelvtani anyagát csak nagyjában is jól elsajátítsák !) 
már mindjárt az „Argumentum“ sorai is csodálkozást váltanak ki, 
látva az ictusjeleket, apakopékat, aphaeresiseket, diaeresiseket, stb. 
Akarva, akaratlan verstani magyarázatokba kell mélyednünk, amit 
pedig tüzetesebben csak fejlettebb fokon, legalább is négyévi latin- 
tanítás után lehet tudatosítani. Hozzá itt még nem is az aranykor 
klasszikusainak megállapodott, kifinomult s a magyar óklasszikai 
költészetből is tél-túl már ismert óklasszikai lírai versformáit találja, 
hanem a Menandros-féle új attikai vígjáték változatos, sokszor 
mesterkélt prozódiáját, meg egyéb versformákat is, sokszor egyéni 
módosításokkal. Tankönyveink részletesen, buzgó alapossággal ismer
tetik ezeket a bevezetésekben. De ugyan a Captivi 1036 sorában 
szétosztott tizenhatféle versmértéknek megtanítására jutna-e idő, 
bírná-e azt a türelem, főleg pedig érdemes volna-e evvel tölteni az 
időt?

Mondjuk azonban, hogy valamiképpen átesünk rajta  s fordításba 
kezdhetünk. Hagyjuk hát a metrikát, nézzük a nyelvet. Eddig egy 
kevés catullusi s phaedrusi vers kivételével stilizált olvasmányokat 
olvastattunk, szép, réndes latinsággal, ékesen alkalmazva az alaktani 
és mondattani szakaszokhoz. Most, íme elébe táru l a tanulónak a
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Krisztus előtti harmadik század archaikus, népies, sok tekintetben 
falusias nyelve, amely tőrőlmetszett, szellemes és fordulatos ugyan, 
de nem az, amelyet eddig tanult és nem az, amelyet egy érettségit teendő 
és érettségit tett ifjúnak feltétlenül ismernie kell. Halomra dől minden 
eddigi, fáradsággal magáévá te tt nyelvtani ismerete hangtanban, 
declinatióban, coniugatióban, casustanban, sőt mondattanban is. 
Éppen akkor, amikor egy eredeti, teljes szövegű latin auctor kerül 
a kezébe. Hiába hajtogatjuk, hogy nem ez az igazi (pedig ez is igazi 
nyelv), hanem ez egy régebbi, tősgyökeres latin nyelv, mikor még 
az igazi is csak most kezd cirkulálni az agyában.

A kitűnő Reibner-kiadás még az eredeti V-s és u-s helyesírást 
is meghajgyja. (Vt qui erűm me tibi fuisse atque ésse mine conseruóm 
uelint.) Átveszi az eredeti szöveg görögnyelvű esküvéseit, hozzá még 
dór dialektusban. (Alá t'sv ’Azó).}.o>, Nai -áv Kóp*v, stb. 879—884. sor.) 
De ettől eltekintve : római szokások és viszonyok közt folyik ugyan 
a cselekmény, de mégis csak görög levegőben, mint ezekben a görög 
eredetiekből contaminált palliatákban általában. A darabban sze
replő tulajdonnevek : személyek és földrajziak, kivétel nélkül görö
gök. Maga a szöveg telve elavult szavakkal, bőven tűzdelve görög, 
továbbá olyan, sokszor egyéni izű képzett és összetett szókkal, 
melyek sehol másutt az iskolai tanulmányok folyamán elő nem for
dulnak, nagy haszonnal tehát nem járnak. Ezeket nem is igen tudja 
elraktározni a fejében, hacsak nem a Thensaurochrysonicochrysides 
szót a különös, játékos érdekessége miatt.

Továbbá lehetetlen, hogy zavart ne keltsen a lelkiismeretes 
tanulónál mindjárt a hangtani eltérés a klasszikus latinságtól 
(advorto, sacrufico, circummoenire. Hasonulatlan mássalhangzók : 
inluceat, adtinet, ecferte ; viszont fonetikusan írottak is : opsecro, 
sussultare ; a cum helyett a régies quom.). Még ez hagyján, hiszen 
Sallustiusnál is előfordul egy kis ilyes archaismus is, csakhogy ám 
Sallustiust ötévi latin anyag elvégzése után olvastuk és olvassák 
most is a humángimnázium hatodik osztályában. Alak- és mondat
tani tekintetben pedig éppen az egyetemről hozott történeti latin 
nyelvtani ismereteinket kell közölnünk a tanulókkal, hogy az előző 
két évben tanítottak felől kétely ne támadjon az élesebb szemek előtt. 
Horribile dictu ! Magyarázni ilyesmit, mikor a régi négyévi anyagot 
két évbe kellett belégyömöszölni ! A II. declinatio os végű nomina- 
tivusát, om végű accusativusát, a III. declinatio is végű plurális 
accusativusát, a IV. declinatio i végű genitivusát, az V. declinatio 
genitivusának és dativusának e végzetét, a másutt csak a legrégibb 
feliratokon található, ősi d-s ablativust, az ier végű passivumi in- 
íinitivust, a praesens imperfectum többes harmadik személyének 
ont ragját. Ég tudja, hányszor kijavítottuk és kijavítjuk, ha az audio 
futurumaként audiam helyett ad analogiam audibo-1, a morior infi- 
nitivusául móri helyett moriri-1 mondott, most pedig egy neves 
auctornál is így olvasva, akár önmagának is igazat adhat. Megtanulta, 
hogy metuo accusativust vonz, nosza mondhatja jó magyarosan is
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ezután : metuo a te. Az óhajtó mellékmondat után is láthat acc. cum. 
infinitivós szerkezetet s tanulmányozhat, ha kedve tartja, egy 
újabb consecutio temporumot. És így tovább.

Ha pedig mindeme nyelvtörténeti jelenségeknek a magyaráz- 
gatásán is túltesszük magunkat, mondjuk : csak amúgy fecskemódra, 
a víz tükrének érintésével elszállunk a sorok felett s betanítjuk a 
Captivi kedves és érdekes, szép magyar fordítását, magyar mását : 
tisztában vagyunk vele : mit ért a munkánk. Akkor akár bilinguis 
kiadást is adhatnánk a tanuló kezébe.

Nem szaporítom a szót. Hiszem : nem olvas ki e sorokból senki 
valami averziófélét Plautus iránt. Szeretjük ma is, kedveltük egye
temi éveinkben is, sokat is foglalkoztunk vele, de volt már alapos 
nyelvtani és, ami fontos és nélkülözhetetlen Plautus ismeretéhez : 
történeti latin nyelvtani tájékozottságunk is. Egyetemen is csak szak
vizsgái anyag volt és nem alapvizsgái. Drámáról, tehát a legművé
szibb irodalmi műfajról lévén ugyanis szó : tanulmányaink vége felé, 
azoknak mintegy betetőzéseként foglalkoztunk vele. Középiskolában 
szerintem teljesen elegendő a drámai költészet fejlődésével, miben
létével, a színházi viszonyokkal s ezeknek kapcsán a drámai költészet 
művelőivel, köztük Plautusszal való foglalkozás a római régiségtan 
és irodalomtörténet keretében.

Csak azt óhajtom e sorokkal bizonyítani, hogy nem való közép
iskolába, legkevésbbé a görögöt nem ismerő reálgimnáziumba, sem
miképpen pedig annak ötödik osztályába. Jól tudjuk : van mivel 
pótolni.

A vezérlésre elhívottak gondolkozzanak rajta.
Miskolc. Dr. Jégh Gyula.

BELFÖLDI LA PSZEM LE

Országos K özépiskolai T an áregyesü lcti K özlöny. LXVII. évf. 5. szám. 
D r .  M a r c z i n k á  F e r e n c  : A reáliskola lét-nemlét kérdéséről ; B e r n o l á k  K á l m á n  : 
A  munkáltató tanítás középiskoláinkban—vitaestet bevezető előadás. Itt rá
mutat arra, hogy az írásbeli dolgozatokkal járó lelki megrázkódtatás e mód
szerrel megszűnnék ; megemlíti, hogy egyes tárgyakban kettős órák beillesz
tésének kérdése merülhet fel. B o d r o s s y  L a j o s  : Tanár vagy orvos? vitáról meg
állapítja, hogy a tárgyi igazság a tanárság oldalán van. Beszámoló van arról 
a küldöttségről, melyben az összes tanáregyesületek kiküldöttjei résztvettek, 
s mely Hóman Bálint miniszternél járt a rendkívüli tárgyak és magántanítás 
ügyében. — A 6. sz. d r .  M a d a y  G y u l a  egyesületi elnöknek a miniszterhez inté
zett beszéde, továbbá a benyújtott memorandum szövege. - F a l u d i  F e r e n c  : 
A  négyszemközti beszélgetésről, mint nevelőeszközről igen életrevaló meg
állapításait mindenkinek figyelmébe ajánljuk. Ezzel kapcsolatban igaz öröm
mel értesülünk a miniszternek a középiskolai reformról adott kommünikéjé
ből, hogy az első két osztályban helyet ad az osztályfőnöki órának, m ely  más 
iskolafajokban olyan jól bevált. Ezt a nevelési alkalmat beszélgetésre, lélek- 
ismerésre jól felhasználhatja ma a tanár. D r .  P e r j é s s y  K á l m á n  : Tanár vagy 
orvos? vitában orvosi véleményét adja. — Kiemelkedő az Egyesületi élet
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rovatból a debreceni tanári körben Tankó Béla részéről elhangzott előadás 
a filozófiatanításról és az ebből kialakult indítvány arra nézve, hogy e fontos 
tárgy két éven át taníttassék.

Magyar m űvelődés. 1932- 33. évi 1 6. számát egybefoglalva adta ki a
Magyar Tanárok Nemzeti Szövetsége, összesen 24 oldalt tud kiadni anyagi 
erejéből e nemes munkát végző egyesület. K o r p á s  F e r e n c  : A nemzeti öntudat 
felébresztése és ápolása, Bartha József : Elnöki megnyitója az 1933. évi köz
gyűlésen, melyben a nyugatiaskodásról és a keresztyén-jelzőnek illetéktelen 
felhasználásáról mondott erélyes szavakat.

Magyar K özép iskola. 1934. évi 1 2. sz. Huszti József : Modern élet és a
humanizmus. D r .  F a l l e n b ü c h e l  F e r e n c  : Az actio catholica és a kát. tanárság. 
Örömmel közöljük belőle a következőket : „Vigye be kát. világnézetét az 
iskolába. Nem felekezetieskedést értünk ezen, mert jól tudjuk, hogy az állam 
egyik legfőbb feladatának tekinti a felekezetek közti béke fenntartását. Ezt 
nem szabad megbontania senkinek, a kai. tanárnak sem, de tudnia kell, 
hogy világnézet nélkül nincs egyetlen vallás sem, s éppen ezért neki sem kell 
kát. voltát véka alá rejtenie.“ Helyeseljük ezt a felfogást, mert mi is azt várjuk 
protestáns kartársainktól, hogy protestáns mivoltukat soha el ne titkolják. 
Még arról szól, hogy a katolikus iskolában ez akció tulajdonképpen kész 
talajra talál. „Ide a kai. akció csak nagyobb lendületet hozhat, csak még 
több szeretetet, csak még nagyobb áldozatkészséget, csak még féltékenyebb 
gondoskodást és még több nemes büszkeséget.“ Tanuljunk a katolikus szer
zetes főigazgató soraiból, s vigyük át e gondolatokat protestáns iskolai éle
tünkbe.

Magyar T anítóképző. 1934. 1—2. sz. D r .  F r a n k  A n t a l :  Bevezetés a peda
gógiai ifjúságtanulmányba (18 old.). Mácsatj K á r o l y  : Nevelési és tanítási 
gyakorlatok a tanítóképzőben.

P annonhalm i Szem le. 1934. évi 1. sz. S z a l a y  J e r o m o s :  A francia ifjúság 
a háború előtt. D r .  M i h á l y i  E r n ő  : A magyar falu egyházművészete (képekkel 
46 oldalon); érdekes hírszerű közleménye : d r .  R a d o s  T a m á s  : Üjabb kül
földi mozgalom a latin nyelvnek világnyelvvé tétele érdekében.

K ereskedelm i Szakoktatás. 1933 -34. 7. sz. T a k a r ó m 1 d r .  G á l i  B e a t r i x  : 
Nőkérdés a tanügyben, D r .  B a k á c s  I s t v á n  : Nyilt sisakkal. Mindkét cikk 
aktuális kérdéseket tárgyal.

Néptanítók Lapja. 67. évf. 3. sz. S z .  S ó l y m o s  B e a  : A köszönés, az öltöz-; 
ködés és helyes életbeosztás a nevelésben ; 4. sz. P é k á r  G y u l a  : Eötvös József, 
O s z o l y  J o l á n  : A női kézimunka mint az otthon alapja.

Sárospataki R eform átus Lapok. 1934. évi 6. sz. az új középiskolai törvény- 
javaslattal foglalkozik vezető helyen, és az első tervezet aggályos részleteit 
bírálja egyházi szempontból. Meg kell itt állapítanunk, hogy a végleges 
fogalmazás protestáns egyházaink aggályait nagy mértékben eloszlatni 
hivatott. — 8. sz. Á r o k h á t y  B é la  : Énekügyi reformáció helyett — deformáció 
címen erős kritikát gyakorol a református énekügyi bizottság működésével 
kapcsolatban.

E vangélikus élet. 1934. évi 1. sz. a budapesti leánygimnázium jubileumá
val és felépítésére indított gyűjtéssel foglalkozik. 3. sz. D r .  B ö h m  D e z s ő : 
Van-e szükség felekezeti középiskolákra? Tartson-e fenn egyházunk közép
iskolákat? Erélyesen állapítja meg azokat a külső és belső okokat, melyek 
evangélikus, de nem kevésbbé református egyházaink létérdekévé teszi fele
kezeti középiskolák fenntartását. Ajánlatos lenne, ha minden kartárs el
olvasná e cikket, de még fontosabb, hogy egyháztagjaink is tudomásul vennék 
érveit. G. L .  : A Magyar Cserkész olvasgatása közben arra a szomorú meg
állapításra jut, hogy néhai Vidovszky Kálmánnak, az evangélikus vallás
tanárnak lapja most már erősen katholikus irány szolgálatába szegődött. 
7. sz. D r .  R a j / a y  S á n d o r  : Az Actio Catholica közli a németországi katolikus 
püspökök új cselekvési módszert megállapító határozatát. „Az okosnak ennyi 
is elég ! -—- végzi —- Luther Szövetségek, indítsátok meg az Actio Evan- 
gelicát 1“ De az iskoláknak is fontos hivatásuk van az egyházmentő munká-
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ban. Nem kétlem, hogy protestáns iskoláink meg fogják itt is helyüket állani. 
A megtartandó novelláris zsinat és az Erős vár egységes dallama és szövege 
iránt megindított akciót állandóan napirenden tartja. Még minket, mint 
Protestáns Tanügyi Szemlét érdekelhet a 8. sz. egy megjegyzése, mely meg
állapítja, hogy a Protestáns Szemle egyoldalúvá lett, vele szemben a mi 
lapunkban nincs felekezeti megkülönböztetés. Valóban itt mindkét protes
táns felekezet írói helyet kaphatnak ha megfelelő cikkekkel jelentkeznek. 
Ez az alapítók, Szelényi Ödön és Borsos Károly szelleme, melyből nem 
engedünk.

Ilnrangszó. 1934. 6. sz. O r b á n  K á r o l y  : Iskola, szülő, gyermek •— e három 
nevelő tényező ideális együttműködése érdekében ír.

E vangélikus Családi Lap. 1934. 3. sz. közöl egy levelet, mellyel az illető 
adományát az új leánygimnáziumra beküldötte. Példaadó levél — mondja —, 
s valóban örvendetes lenne, ha sokan gondolnának hasonló hálával az isko
lákra, melyek gyermekeik nevelését végezték, akkor jobban megbecsülnék 
az ott munkáló tanárokat is.

K eresztyén  Igazság. 1934 januárjában indult meg a soproni evang. hit- 
udományi kar professzorainak, D. Prőhle Károlynak főszerkesztésében és 

Lie. Dr. Karner Károlynak felelős szerkesztésében ez „egyházi, társadalmi 
és hitvédelmi“ folyóirat. 3. számában lapunk főszerkesztője ír az új középiskolai 
reformról a művelt evangélikus közvélemény felvilágosítására. Reméljük, 
hogy következő számaiban is sokszor találunk iskoláinkat érdeklő közlemé
nyeket. K r ó n i k á n .

H A Z A I ÉS K Ü L FÖ LD I IRO D A LO M .

Pintér Jen ő  M agyar Irodalom történ ete. Tudományos rendszerezés. Hete
dik kötet : A magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában. Budapest, 
1934. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. '864 lap.

1930-ban jelent meg a hatalmas mű első kötete, s rövid három év le
forgása alatt ajándékozta meg a szerző ezzel a kinccsel a magyarságot. Közel 
hatezer oldalon olyan gazdagságot mutat tudományos rendszerezésben, hogy 
mindenki bámulatát kiérdemelte. Elnyerte az Akadémia nagydíját, a főváros 
Kazinczy-érmét : mindkét alakulat önmagát becsülte meg Pintér Jenő ki
tüntetésével.

A legújabb kötettel befejezi az író tárgyalását, 1900-ig jut el, s a század 
fordulóján áll meg. Ez a kötet is ugyanazt a tárgyalásmódot követi, mint 
az előzők, mely világosságban, teljességben páratlan irodalmunkban.

B e v e z e té s é b e n  pompás képet rajzol drámai gyorsasággal a korszak tör
téneti mozzanatairól. Utána M ű v e l t s é g ,  i s k o l á k  címen tájékoztat részletesen, 
pl. még Gyulai Pál, Imre Sándor irodalomtörténeti előadásainak címét is 
megadja. N y o m d á s z a t ,  k ö n y v k i a d á s ,  majd egy igen jellemző fejezet követ
kezik : H í r l a p o k ,  f o l y ó i r a t o k .  Közel 40 oldalon jellemzi a század utolsó har
madának alakulatait, kritikát gyakorol róluk, pl. rámutat a Hétnek szerepére. 
Utána időrendes lapszemlét ad. Mivel csak negyedszázadról van szó, ezt át
tekinthetőbbé tette volna a betűrend, mint ahogy általában betűrendes név
sorok teszik a könyvet könnyen használhatóvá. Nyomában a szerkesztők neve 
jön, nevesebb íróknál utal későbbi fejezetekre, s csak a kimondottan lap- 
szerkesztőkről szól itt bővebben. Lapstatisztika zárja be e maga nemében ere
deti fejezetet. S z ín é s z e t ,  s z í n h á z a k ,  I r o d a l m i  tá r s a s á g o k  jönnek sorra. Itt a 
Magyar Tudományos Akadémia, Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság idő
rendes felsorolása szintén áttekinthetőbb lenne betűrendben, melléjegyzett év
számmal. Teljességére jellemző, hogy irodalmi jutalmazottjainak hiánytalan 
felsorolása egészíti ki ezt. Nyomában fővárosi és vidéki irodalmi társaságok,
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kávéházi körök, végül irodalompártolók sorakoznak. Bevezetését az Irodalmi 
törekvések jellemzésével zárja be. Külföldi irányok visszahangjáról ír, jellemzi 
az írói csoportosulásokat, érdekesen mutat rá az új zsidó írói nemzedék faji 
öntudattól sarkalt előnyomulására.

A Közérdekű Irodalom című nagyobb részben tárgyalja a szónoklat és 
publicisztika nagyjait, kiemeli pl. a református Szász Károly és evangélikus 
Győry Vilmos szerepét, majd 45 név sorakozik (itt már névsorban) egészen 
legújabb időkben élőkig, pl. benne van már Apponyi Albert halála is. - Külön 
tárgyalja Gyulai Báli, Beöthy Zsoltot. Közel 100 oldal jut Irodalomtörténet 
és kritika című fejezetének : kiemeli a nagy Beöthy jelentőségét, s 66 irodalom
történetírónak neve zárja be a részt. Végül Történeti és nyelvészeti irány ok-at 
jellemez.

Ezzel eljut a nagy írókig : 80 oldalon szól Jókai Mórról az eddigi kötetek 
beosztási rendje szerint. Előbb életét jellemzi, végén adatszerű évszám szerinti 
felsorolással, ír róla mint regényíróról és novellaíróról, mint elbeszélőről, 
költő- és színműíróról, végül gazdag irodalmat ad 1933-ig. A következő 
nagyobb rész Mikszáth Kálmánról szól több, mint 50 oldalon.

Erre Költészet összefoglaló címen tárgyal hét költőt : Gyulai Pál, Szász 
Károly, Vajda János, Ábrányi Emil, Endrődi Sándor, Reviczky Gyula, Kiss 
József nyernek itt méltó megítélést, majd A költészet fejlődése összefoglaló 
szakaszban 98 költőről hallunk. Erős kritikát gyakorol egyesekről (Heltai Jenő, 
Széchy Károly, Szilágyi Géza). Itt is érezhető, hogy az 1900-nál való megállás 
miatt sok jellemzés csonka. Népköltészet címen 1 i lapon felsorolja a katolikus 
és protestáns egyházi énekeket. A műfordításról szóló fejezet Szenczi Molnár
tól Kazinczy!) át a századvég sok fordítójáig mindenkinek juttat néhány jel
lemző szót.

A regény és dráma című szakasz közel 200 oldalon emlékezik meg Tolnai 
Lajos, Baksay Sándor, Rákosi Jenő, Csiky Gergely, Petelei István, Rákosi 
Viktor, Eötvös Károly munkásságáról, kiegészítve ezt a novella és regény, 
dráma fejlődésével és az ifjúsági irodalommal. 100 név szerepel a regény és 
novella mesterei közt, l'élszáz a drámaírók sorozatában. Itt maga a szerző 
mondja ezt : „Az 1890-es években Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Herczeg 
Ferenc, Kóbor Tamás és Pékár Gyula már magukra vonták a figyelmet, de 
igazi tehetségükben még nem bontakoztak ki. Azt sem sejtette senki, hogy a 
XX. század első évtizedeiben milyen új erők és új irányok vonulnak fel majd 
meglepetésszerűen a magyar irodalomban.“ (739. lap.)

A minden kötet végén szokásos Visszapillantásban összegezi a magyar 
irodalom termékeit, s tárgyalja a hazai német, tót, szerb és román nép irodal
mának ekkori életét. — Befejezi a kiválóan megbízható Mutató a kötetet.

. A fenti idézet, de maga az a tény is, hogy olyan időponton áll meg ez a 
kötet, mikor a mai irodalom felé csak mutat, de már nem áll oda vezető
ként, késztet arra a kérésre, hogy Pintér Jenő, ki hatezer lapon át vezette a 
művelt magyarságot irodalma értékeinek megismerésére, ne engedje át az 
utolsó harminc év tárgyalásának elhagyásával a vezetést avatatlanoknak, az 
irányítást olyanoknak, kik divatnak hódolnak ; hanem adja meg ő maga 
ezt még egy okvetlenül következendő nyolcadik kötetben. Ez a kérdés bizo
nyára meghallgatásra talál a most munkabírásának teljében levő szerzőnél. 
Hiszen igaz, hogy élete célkitűzését megvalósította, élete nagy müvét olyan 
teljességben megalkotta, mint csak a legnagyobbak tudták megtenni : de úgy 
érezzük, hogy teljességében szenvedne hiányt a példátlan alkotás, ha végét 
1900-ban hagyná meg, s nem egészítené ki annak a kornak tárgyalásával, 
melyet a világháború s az utána következő nehéz idők olyan nagyon jel
lemeznek.

Ez a kérő szó már maga, de az eddigi kötetek ismertetése során elmon
dottak újraismétlésc igazolja legjobban, milyen nagy elismeréssel kell a hete
dik kötet megjelenését is hírül adnunk. Protestáns szempontból a mű olyan 
objektivitást árul el, olyan szinte szokatlan jóleső megismerését értékeinknek, 
hogy ezért még külön hála illeti részünkről a nagy szerzőt. Következő élelé
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ben bizonyára további alkotások vágya él lelkében, s így remélhetjük a fenti 
kérés beteljesedését. Ebből művének betetőzése, az egész magyar kultúrának 
pedig mérhetetlen nagy előnye lesz.

Budapest. Dr. Rohm Dezső.

„A  fizika jjom lolalvilájja." írta : Mikola Sándor gimn. igazgató, a MT. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, 1934. Szerző kiadása (Szilveszter írod. 
és Nyomdai Rt.).

Mély érdeklődéssel és élvezettel olvastam ezt a valóban nagyszabású 
munkát, amelyben a fizikus széleskörű tudása, a filozófus mélysége és a 
költő szárnyalása nyilvánul meg.

Szinte lehetetlen, hogy ilyen nagyszabású munkáról, egy rövid cikk 
keretében, csak hozzávetőlegesen kimerítő ismertetést is lehessen adni. Hiszen 
a mű sokkal többel ad, mint amennyit a cím ígér ; egyrészt valóban benne 
van a fizika egész gondolatvilága, de másrészt megtaláljuk benne az emberi
ség egész művelődéstörténetének alapjait. Ez érthető is : a fizikai vizsgálódás 
természete hozza magával, hogy a vele kapcsolatos dolgoknak ki kell ter
jedniük az egész emberi művelődés alapjelenségeire ; jóformán mindenre, 
ami az ember életét, fejlődését érdekli. Elkezdve az emberi műveltség leg
első alapjainak lerakásától, végig kísérhetjük a fejlődés folyamatát a leg
magasabb gondolatok kifejlődéséig, amelyek a mai tudományos világfelfogás 
középpontjában állanak, és szinte a költői intuíció szárnyain pillantást vet
hetünk a jövendő fejlődésbe is.

Az egész munka négy főrészre oszlik : az első rész : ,,A közvetlen tapasz
talat fizikája“, a második : „A makrokozmosz fizikája“, a harmadik „A mikro
kozmosz fizikája“ és végre a negyedik „A fizikai megismerés !“

Az első részben tárgyalja az emberi ismeretek fejlődésének kezdeteit. 
Szinte látjuk, hogyan fog hozzá a kezdetleges ember napi munkájának el
látásához ; hogyan találja fel első, egyszerű eszközeit ; hogyan állítja elő 
először a tüzet, hogyan jön rá a kerék használatára : „Minden idők egyik 
legnagyobb jóltevője, a civilizációnak leghatalmasabb építője volt a primitív 
kultúrának ez az embere, aki a kereket feltalálta.“ így indult meg a mechanika 
fejlődése. Megismerjük az emberi beszéd keletkezésének valószínű történetét 
és ezzel kapcsolatban a hangtan fejlődését. A számok fogalmának tapasztalati 
kialakulása, a téralakzatok megismerése, és vele együtt a geometria fejlődése, 
az időszámítás megalkotása, a külvilágban való szabályosság felismerése, a 
látás és annak eszközei, mind azt bizonyítják, hogy nagyon sok olyan ismeret 
volt meg már az ókorban is, amelyeket aztán később, amikor már igen sok 
közülök a középkor folyamán feledésbe ment, újra fel kelleti találni. Tehát 
tulajdonképpen a legmélyebb értelemben vett művelődéstörténeti munkának 
lehet ezt a részt tekinteni. A hőelmélet kifejlődése, a gőzgép feltalálásának és 
tökéletesítésének szinte regényes története, az elektromosságra vonatkozó 
tudás kialakulása, az energia fogalmának fejlődése pedig már a fizikai világ
felfogás legmagasabb tájaira vezet el bennünket.

A második rész, a makrokozmosz fizikája, először az ókori kozmológiákat 
ismerteti. Az a primitív alapgondolat, hogy minden létezőnek van „szelleme, 
amely magában hordja az illető dolog tulajdonságának lényegét“, a minden- 
ség egységében vetett hitet alakította ki. „Es az a gondolat, hogy a természet 
változatos tüneményei közt mindig van valami, ami változatlanul meg
marad, a fizika legszebb és legeredményesebb kutatásainak vált kiinduló
pontjává.“ A Föld gömbvoltának és méreteinek eléggé pontos ismerete meg 
volt már a görögöknél is, de akkor még nem volt meg a kellő általános művelt
ség ahhoz, hogy ez a felfogás elterjedjen. Mert a nagy tudósok mellett meg
lehetősen tudatlan tömegek éltek. A Kopernikusz- Kepler—Galilei-féle rend
szer óriási hatása abban leli magyarázatát, hogy abban a korban már a föl
fedezések és egyéb ismeretek előkészítették az emberek nagyobb tömegét ezen 
gondolatok befogadására. A skolasztikus rendszer rombadőlt már ekkor, 
„de mint örökbecsű érték megmaradt a természet törvényszerűségébe vetett
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hit. Ezen fejlődött tovább az emberi szellem." A mindenségben „egyszerű" 
törvényeknek kell uralkodni és az a gondolat juttatta uralomra Kopernikusz 
rendszerét. Newton tanítása, törvényének nagyszerű alkalmazása a Neptunus 
fölfedezésére, ezt a világfelfogást a legmagasabb fokra emelte.

De a világtér szerkezetére vonatkozó ismeretek tovább fejlődtek. Ellen
mondásokat találtak, sőt már maga Newton is talált ilyeneket felállított tör
vényeiben. Ezek a fizikusokat újabb gondolkodásra serkentették. Amint 
Bolyai János megalkotta az Euklides-féle tértől független geometriát, úgy 
indult meg a gondolkodás az abszolút tér és idő fogalmától független fizikai 
világfelfogás megépítése felé. Ezt a gondolatot akarja megvalósítani az E i n -  
s t e in - f é l e  r e l a t i v i t á s .

Ezt a gondolatfolyamatot nagyon mélyen ismerteti a könyv. Lehetetlen 
ill ennek részleteibe elmerülni, hiszen ez maga egy külön hosszú értekezés 
Volna ; csak arra utalok, hogy az, aki ennek a mélyen járó, nehéz problémá
nak igazi lényegét meg akarja ismerni, jobb alapvető ismertetést nem talál
hat, mint ez ü könyv. A relativitás elve is a szabályosságon, a törvényszerű
ségen épül fel, de a „relativitás-elméletben a maga erejét érző emberi szellem 
merész lendülettel a tények fölé veti magát és a maga belső szemléletéből 
merítve fogalmait és igazságait, elő akarja írni, hogy a mindenségnek milyen
nek kellene lennie 1“ Sok, sok a nehézség ennek az elvnek az alkalmazásánál, 
„de e nehézségek dacára a relativitás-elméletnek igen nagy jelentősége van". 
„A relativitás-elmélet értéke azokban az új bepillantásokban fekszik, amelye
ket a vizsgálódó tudósok számára teremtett.“

A harmadik rész a m i k r o k o z m o s z  f i z i k á j a ,  az anyag szerkezetére, a hő és 
fényjelenségekre, az elektromosságra vonatkozó ismeretek fejlődésével fog
lalkozik. Ismerteti a kvantum-elmélet keletkezését, amelyre egyik helyen 
ezt mondja : „Megszűnvén a tér és időszerinti okszerű leírás lehetősége, az 
atomfizika számára nem maradt más megismerési alap, mint a statisztika- 
szerűség és a valószínűség.“ Végül rátér a mai kozmológiákra, a különböző 
csillagtípusokra, az evolúció, a világrendszer fokozatos tágulásának elméle
tére. „Rögtön szemünkbe tűnik, hogy e kozmológiák a legszélsőségesebb spe
kulációknak az eredményei, és nemcsak hogy ingatag az alap, amelyen nyug
szanak, hanem sokszor nincs is semmi alapjuk.“ „Nyilvánvaló, hogy az itt 
használt fogalmak és tételek rettenetes nagy extrapolációnak az eredményei." 
„Ügy tűnik föl, mintha a kozmológusok nagyon nekigvürkőzve meg akarták 
volna mutatni, hogy a létező világ keletkezését teremtő-aktus nélkül is meg 
tudják értetni ; de aztán a nekigyürkőzésnek siralmas vége lett, mert az, amit 
alkottak, még jobban kiabál a teremtő után, mint a valóban létező világ.“ 
Csupán ezzel a néhány idézettel akartam jellemezni ezt a részt és fölkelteni 
mindazok érdeklődését, akik ezzel a problémával szeretettel foglalkoznak.

A negyedik rész : a f i z i k a i  m e g i s m e r é s .  „A 11). század felismerő és alkotó- 
képessége a legmerészebb fantáziájú költők álmát is túlszárnyalta“ mondja 
a könyv. A 19 20. század fizikája egyébként két különböző irányban mozog.
Az egyik el akarja vetni az okszerűséget, ezek a kvantum-elmélet követői, a 
másik a törvényszerűségek alapján áll és itt arra az érdekes következtetésre 
jut a szerző, „hogy a relativitás-elmélet nem áll ellentétben a klasszikus fel
fogással, sőt hogy annak a legjellemzőbb kifejezője“. A forgalomba került 
két kifejezés, a „makroszkopikus és mikroszkopikus természetszemlélet“-re 
ezt mondja : „Nyilvánvaló tehát, hogy ez csak két új frázis, amelyeknek 
semmi közük sincs a megfigyeléshez és az észrevételhez, ellenben igen könnyen 
adnak alkalmat félreértésekre.“ Nagyon szép a könyv fejtegetése a hipoté
zisekről, amelynek végző következtetése : „a hipotézisek életet visznek a 
tudományba, de ha nagyon begyökeresednek, dogmává és a haladásnak 
akadályozóivá válnak“.

A „Valóság és az elmélet“ és „A természet és az ember“ c. szakaszokban, 
ezt mondja : „A nagy tudósok alkotásaiban sokszor több költészet van, mint 
akárhány költői műben és a nagy költők műveiben sokszor több igazság van 
mint akárhány tudós munkában“ és „A v a ló  nem valami, aminek homlokára
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van írva, hogy ő a való. A való megismerésénél nem zengenek hozsánnákat 
angyalok és nem jelenik meg üstökös csillag !“ A végén a könyv maga igazolja 
azt, amit én az elején mondtam : „a fizika története nemcsak egy speciális 
tudománynak, nem is kiváló fizikusoknak, hanem az emberi szellem kialaku
lásának és a természet fejlődésének története“.

Rövid ismertetésemet, azt hiszem, azzal fejezem be legméltóbban, ha 
idézem a munka négy utolsó sorát : „Értelmünk hatalmas hatásképességű 
szerv, de elbizakodva nem szabad azt gondolnunk, hogy az egész mindenséget 
már most át tudja ölelni. Nincs végleges tudomány, hanem csak folytonosan 
fejlődő tudomány van.“

A legmelegebben ajánlom ezt a könyvet nemcsak a fizikusok, hanem 
mindazok figyelmébe, akik az emberiség művelődésének történetével szívesen 
foglalkoznak. Fejes Zsigmond.

A m élie A r a tó : L’en seignem cnt seeondaire des jeu n es filles en E uropa.
Publié sous les auspices de la Fédération Des Femmes Diplömées Des Univer- 
sités. Bruxelles, 1934. 312 1.

A magyar pedagógiai irodalom egy francia könyvvel gyarapodott — s 
egy ablak nyílt számunkra a fájdalmasan közönyös Európa felé. Arató Amália 
az Egyetemet Végzett Nők Nemzetközi Szövetségének pályázatán (1929) 
teljesen idegen bírálók előtt szerezte meg magának a jogot és kitüntetést, 
hogy ezt a könyvet megírhassa, még pedig tudományos felkészültségével. 
Ezért már a könyv megjelenése is dicsőséges fegyverténynek számít, mert 
a magyar tanárság egy kiváló képviselője révén hazánkra irányítja a figyelmet. 
Nem ízléstelen, vagy üres propagandával, hanem egy nagyműveltségű női 
lélek ítéletei, eszméi, alapos munkája által. Mindjárt elöljáróban ki kell emel
nem, hogy ez a kétéves állandó tanulmányút után megszületett könyv való
ban nemzetközi tudott maradni, tárgyilagos, nyugodt, hangja mindvégig 
ismertető, sehol sem ad alkalmat ellenségeinknek a támadásra, tehát nem 
álhazafiassággal Íratott. Hanem éppen ezzel a megbízhatóság érzetét keltő 
előadásmódjával tett Arató nemzetünknek nagy szolgálatot, mikor nőneve
lésünk európai színvonalát letagadhatatlan adatokkal állapítja meg.

A mű létrejöttét annak a felismerésnek köszönheti, hogy a középiskola 
szenved legtöbbet az állandó reformálástól. Nagy követelmények előtt áll : 
általános műveltséget, határozott gyakorlati ismereteket kell adnia, s ugyan
akkor tudományos munkára előkészítenie növendékeit. Ezen „örök Charybdis 
és Scylla“ közt hánykolódik különösen a leányközépiskola. Arató kb. 200 
iskolát látogatott meg 30 európai és az Északamerikai Egyesült Államok 
területén, de majdnem mindenütt azt hallotta : nőiskoláink most vannak 
átszervezés alatt. Az új törvény idén, vagy jövőre megjelenik ! Nagy válto
zatosságot is tüntetnek fel ez iskolák, ezért Arató nagytömegű tapasztalatot 
szerzett a megoldásokra nézve, ami könyvét különösen mai elzárt állapotunk
ban legelsőrangú tájékoztató forrásmunkává avatja a mi számunkra.

Bevezetésül érdekesen vázolja a nő útját az egyetemig, azaz érvényesü
lését, előítéletekkel szembeszállását, egyenjogúságra jutását. Ebben a részben 
érvényesül legszebben szerző nagy olvasottsága ; a többiekben forrásai még 
értékesebbek : élőszóbeli felvilágosítás és saját tapasztalatok. (Mellékesen 
megjegyezve gyanús a 10. lapon közölt Gadie-idézet : a kor szelleme más, 
az idézet így téves megítélésre adhat alkalmat.) Ez érdekes történelmi át
tekintés után hat csoportba sorozza be az államokat a szerint, amint külön
álló, bifurkációs, vegyes, párhuzamos, történelmi alapon álló (tehát indivi
duálisan különböző) vagy teljesen egységes középiskolái vannak. A különálló 
iskolatípusok száma néhol (Estonia, Poroszország) hétre is felmegy (Magyar- 
ország is ide tartozik a maga három, ill. ma már két típusával), ami a gyer
mekekre nézve nagyon sok hátránnyal jár. Egyik iskolafajból a másikba 
átmenni nehéz, s vidéken ennek a rendszernek a következményei „felületes 
ismeretek, túlterheltség, nyugtalanság, idegesség“. Az angol iskolák ragasz
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kodnak múltjukhoz, külön címerükkel és jelmondataikkal, sajátos nevelés
módjukkal több érdekes vonást adnak az általában egyhangú képhez. Két 
táblázat a tanulók korát és a tanuló évek számát tünteti fel, majd a tanítás 
nyelvéről kapunk felvilágosítást. (Érdekes a luxemburgi „Sprachenschaukel
system“; igaz megállapítás, hogy „a nemzeti kisebbségekre nézve a tanítási 
nyelv kérdése inkább a politikától, mint a pedagógiától függ“. (68. 1.) Itt 
szerző kétségtelenül nehéz helyzetben volt, mert szabad felemlítenie a rigai 
héber gimnáziumot, de a mi kisebbségi sorsra jutott iskoláinkról nem írhat.

Vizsgák tekintetében a „tanulók Eldorádója“ Estonia, ahol egyáltalában 
semmi vizsga nincsen a középiskolában. A miniszternek joga van írásbeli 
vizsgát elrendelni, de ez nem a tanuló, hanem a tanár ellenőrzésére szolgál. 
Hat államot kivéve a középiskolába felvételt vizsga előzi meg ; rendkívül 
szigorú vizsgák vannak Franciaországban. Itália „a vizsgák hazája“ : hét 
felvételi vizsgafa j van ! Nagyon megnyugtató a gyermekekre a varsói „Jadwiga 
királynő" iskola vizsgarendszere : a növendékek huszas csoportokban napi 
4 óráit, öt napon át egy tanár vezetésével tanulnak, egy másik megfigyel és 
osztályoz. Az érettségire nézve különleges az olasz eljárás, ahol a bizottság 
tagjai középiskolai tanárok ugyan, de idegen iskolából valók. Finnországban 
és néhol másutt is az írásbeli érettségi minden iskolában ugyanazon napon, 
ugyanazon témáról történik, s egyetlen bizottság bírálja el a dolgozatokat.

Az intermit usi nevelésben a német, angol és francia rendszereket ismerjük 
meg : itt a mi berendezkedésünknek fájdalmas hiányait lehet megállapítanunk.

A könv-v második fejezete az értelmi nevelésről szólva; az enciklopédikus 
ismeretek halmozása ellen emeli fel szavát, rámutat az osztályok kereteit 
szétfeszítő laboratóriumi, egyéni csoportmunka előnyeire s megállapítja : a fél- 
internátusi rendszer volna az eszményi, ahol a gyermek a nap különböző 
részeiben váltakozva végezhetné tanulmányait. Égy 60 oldalas táblázat
sorozat tanulságos képet nyújt az egyes országokban tanított tantárgyakról, 
óraszámukról. Ez órarendek külön feldolgozást is megérdemelnek és könyvünk 
nagyszerű anyagot halmoz fel erre a célra. A munkaközösség és az egyéni 
munkásság gondolatát Arató mindenütt kiemeli, s nagy örömmel mutat rá 
az angol módszer egy előnyére : az otthoni munka szabályozva van, csak 
három tárgyból készül a gyermek naponta, 1K órai munkával! (18 1. 1.) 
A gyermek szabad idejét is táblázatba foglalja, a túlterhelés kérdését is felveti. 
„A tanórák helytelen beosztása, nem érdekes tanítás, a vizsgák túlzott köve
telményei, a tanerők pszichológiai ismereteinek elégtelensége, leggyakoribb 
okai a túlterhelésnek“ (190. 1.).

Az erkölcsi nevelésről szólva, a két nem viszonyáról mond könyvünk 
érdekes adatokat, a vegyes iskolák tapasztalatai alapján. Általánosságban 
azt állapítja meg, hogy a fiúknak határozott előnyükre válik. Az erkölcsi érzék 
fejlesztésére szolgálnak az iskolaközösségek, bíróságaik. (Norvégiában pl. a 
diákok autonom törvényeket alkotnak. Ilyen bíróság kötelezte pl. az iskola- 
szolgát, hogy minden vasárnapra ülőhelyekkel rendezze be a nagytermet : 
mert a rend és áhítat követeli, hogy az istentiszteleten mindenki ülhessen !) 
A tanárok véleménye a bíróságokról igen kedvező.

A jótékonyság szolgálatában az ifj. Vörös-Kereszt egyletek fejtenek ki 
élénk tevékenységet. Külön figyelmet érdemel az olasz balilla-szervezet, 
melynek érdekes hét parancsa közt ott van : „Szeretni a Duce-t, aki a hazát 
erőssé és naggyá tette ! 1“ (205. 1.) A játék jellemnevelő hatása különösen 
Angliában érvényesül. Ezzel már átjutunk a harmadik fejezetbe : a testi 
nevelés területére. Németországban a torna érettségi tárgy ; Ausztriában 
sí-lietet rendeznek az iskolák, az északi országok a sí-t és a fürdést szorgal
mazzák. Franciaországban a torna minimális ; tanulmányi kirándulásokkal 
pótolgatják. Itt megemlékezik szerző a francia-magyar kapcsolatok egy igen 
kedves erősítéséről, a pesti diáklányok Nancy-i látogatásáról. (213—14. 1.)

Az iskolai egészségügy részben a berendezkedések, részben az iskolaorvos 
kérdése. Az első iskolaorvost (1805 !) egy lengyel iskola alkalmazta. Szerző 
kívánatosnak tartja mindenütt nőorvosok alkalmazását.
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Az ötödik fejezet a nőnek természetes hivatására nevelése szempontjából 
még sok hiányt állapít meg : mert a középisk. nőnevelés ma az egyetemre 
előkészítésben látja célját, a feleség, az anya és a háztartás vezetőjének fel
adataira különleges iskolafajoknak kellene előkészíteniük.

A diplomás nőnek a tanítás terén szerző szerint sokkal jobban kellene 
érvényesülnie, mint ez ma történik. Elismeri, hogy a nőnevelésben férfiak 
is szép eredményeket érnek el, de igényelné a női igazgatást és hogy női 
tanerők fiú középiskolában is alkalmaztassanak. A férjes nők helyzete nincs 
mindenütt tisztázva : Angliában csak elvált, özvegy vagy keresetképtelen 
férjű asszony lehet tanár.

Miután még a „volt iskolatársak“ működéséről, a szülőknek az iskolai 
életben szerepléséről, s a diplomás nő általános helyzetéről kapunk képet, az 
U. S. A. iskoláinak részletes ismertetése következik.

Ismertetésünk azért nyúlt a megszokottnál hosszabbra, hogy legalább 
vázlatos képet adjunk az érdeklődőknek az Arató könyvében feldolgozott 
hatalmas anyagról, örvendetes komolyságú munka : adatokat tartalmaz 
hangzatos frázisok nélkül, programmot szűr le a jövőre kényszerítés nélkül, 
s világos, kifejező nyelven ír. A sok nehézkes német pedagógiai munka után 
jói esik egyetemes nevelési kérdésekről ilyen tiszta terminológiával olvasnunk. 
Arató Amália nagy szolgálatot tett nevelésügyünknek, mert nemcsak kifelé 
szerzett érdemeket, hanem gondolatébresztő, tartalmas művel ajándékozott 
meg bennünket magunkat is.

D r .  S o ó s  B é l a .

Dr. Szabó Zoltán : A  növén yek  szervezete . Az általános növénytan tan
könyve, a gazdasági vonatkozások figyelembevételével átdolgozott 3. kiadás, 
340 képpel. Pécs, 1933. Dunántúl Pécsi Egyet. Könyvkiadó és Nyomda Rt.

A munkáról a magyar botanikusok tanítómestere és nesztora, d r .  M á -  
y ó c s y  D i e t z  S á n d o r  a B ot.  K ö z i .  XXXI. k. 31. l.-ján ezt írja : „Magyar mun
kának ilyen rövid idő alatt három ízben való megjelenése a magyar növény
tani irodalomban példátlan.“ Szerinte ennek a példátlan sikernek a magya
rázatát az adja meg, hogy d r .  S z a b ó  Z o l t á n  munkájának tartalma, anyaga 
korunk tudományos követelményeinek megfelelő és tárgyalása olyan, hogy 
még a kevésbbé jártas egyén is tájékozódhatik ennek segítségével az általános 
botanika körébe tartozó bármely kérdésről. Ezek a megállapítások csak e 
sorok írójának a tankönyv első kiadása alkalmából, tizenkét évvel ezelőtti 
azon megállapítását igazolják, hogy S z a b ó  könyve hézagpótló munka a 
magyar növénytani irodalomban.

Az előszó szerint a könyv felépítése, rendszere és repertórium jellege 
ezen új kiadásban sem változott meg. Igyekezett a szerző a növénytan hala
dásának és a főiskolai oktatás követelményeinek megfelelően az eddigi ki
adások anyagát gazdasági vonatkozásokkal kiegészíteni. A leglényegesebb 
változások az élettani, a gazdasági szakoktatással legszorosabban összefüggő 
fejezetekben történtek. Míg az első kiadásban az ide tartozó kérdéseket a 
szerző 12 oldalon tárgyalja, addig az új kiadásban az 42 oldalon történik. 
Az összes gyarapodása a műnek az első kiadással szemben 3 ívet tesz ki, 
így ért el a 3. kiadás 32 ív terjedelmet.

Az anyag tárgyalása a következőkben összegezhető : I. rész szól a sejtről. 
Az 1—5. fejezetekben a sejt alkotórészeit és életjelenségeit tárgyalja. A II. rész, 
a (i— 13. fejezetekben a szövetekkel foglalkozik. A III. rész a növénytest 
differenciálódását, annak általános szabályait, az egyes testrészeket, a szer
vek külső-belső alaktanát, fejlődését, oekologiáját, fiziológiáját, módosulását 
és reductióját trágyalja a 14—23. fejezetekben. A IV. rész a 24 32. fejezetek
ben a szaporodásról szól. Az V. rész a 33—38. fejezetekben az egész növényi 
szervezet működésével és berendezésével foglalkozik. A függelék a rendszer
tani csoportok, az elméleti (természetes) és gazdasági (mesterséges) növény- 
rendszer áttekintését adja. A munkát pontos és jól használható tárgymutató 
zárja be.
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Az illusztrációk, noha számuk az első kiadással szemben csökkent, 
semmi kívánnivalót sem hagynak és jól elhelyezve, kellően, világosan jelölve 
tényleg a megértetés céljait szolgálják. Fiz utóbbi célt a szerző az idegenből 
átvett képek átrajzolásával és új, vázlatos rajzok készítésével érte el.

Napjainkban a középiskolai növénytani tanítástól is mindinkább a 
gyakorlati tudás közlését várják, ez a munka ezirányú munkánkat igen nagy 
mértékben megkönnyíti, mert az elmélet mellett ott találjuk a gyakorlóit 
követelményeket is, nem kell azoknak külön forrásmunkákban utánajárni. 
Az a körülmény, hogy a munka a legújabb, növénytani vizsgálatok ered
ményeit is közli, nagyon alkalmassá teszi nemcsak a növénytani tudásunk 
felfrissítésére, hanem bővítésére is. A képanyagot a növénytani tanítás kézi 
demonstrációjára, ahol pedig megfelelő vetítőkészülék áll rendelkezésre, 
vetítési célokra is igen jól fel lehet használni.

Aszód. D r .  V a r g a  F e r e n c

A felvidéki renaissance.

üömöry János, az eperjesi kollégium főgimnáziumának Kassán nyugdíj
ban élő utolsó magyar igazgatója, Evang. Tanáregyesületünk irodalmilag is 
közismert megalapítója, aki megírta a kollégium újabbi virágzásának, majd 
a cseh megszállás folytán derékban megtörésének rettenetesen tragikus törté
netét, P o g á n y  Gusztáv vallástanárral kiadta latin nyelven és magyar fordítás
ban a Rezik-féle „eperjesi Karaffa-féle vértörvényszék“ borzalmas hóhér 
művének eredeti rajzát és F r e n y ó  Lajos tanártársával ott fönn és itt nálunk 
buzgólkodik ugyancsak a R e z ik - f é l e  G i m n a z i o l ó g i r í n a k  közzétételében a 
közel múlt napokban a „Kassai Ú j s á g “  hasábján hosszabb cikksorozatot tett 
közzé eredeti kutatások alapján „ A  r e n a i s s a n c e  e g y  k é s e i  h a j t á s a  n á l u n k “  t. i. 
a felvidéken — címmel.

Az o l a s z  r e n a i s s a n c e  kései hajtásáról van itt szó, mely a reformációval 
kapcsolatban főleg Kassán, Eperjesen, Lőcsén, Késmárkon, Bártíán és Kis- 
szebenben, az egykori VI. sz. kir. városi evang. esperesség területén terjedt 
el, míg a tért hódító katolicizmus az ellenreformáció idején a barokkal társult, 
mint a tekintélyen felépülő kollektív szellem képviselője az individuális szel
lemű renaissance-al szemben. A reformáció és a renaissance társult szelleme 
új embertípust hozott létre, amelynek gyümölcsöző hatása, mint fenmaradt 
emlékei igazolják, nyilvánult a bártfai K l ö s z  Jakab-féle s főleg a lőcsei köz
ismert R r e u c r - féle k ö n y v n y o m d á s z a t b a n ,  a sokszorosító művészet, fa -  és  r é z 1 
m e ts z e t e k  alkotásaiban ( C o m e n i u s ,  „ O r b i s  p i c t u s a “  is itt jelent meg i(>2í)-ben)t 
s főleg az i r o d a l o m b a n  és az é p í t é s z e t  terén. A korabeli irodalom terén kiváls 
W e r n e r  György, G é lé i  T o r d a  Zsigmond, B á n ó  Zsigmond, s főleg B o c a t i u k  

János és W e b e r  János, mindannyian kiváló eperjesi kollégiumi tanárok, akia 
fel az udvarig nagy tekintélyre és befolyásra tettek szert. E korról mondjz 
fájdalmasan G öm ö'ry  .1., hogy annak „még ma sem született meg az igai- 
történetírója“.

Az e p e r j e s i  k o l l é g i u m  volt ennek az új művelődési eszménynek az ápolója 
és terjesztője, amelynek három intézetében egykori kiváló tanulói között szere
pel többi között T h ö k ö l y  Imre, N y á r y  Ferenc, P e t r ó c z y  Miklós, István és Imre, 
P o n g r á c z  Ferenc és G y ö n g y ö s s y  István. Többi között a dunántúli evangélikusok 
vezérférfia, W i t t n y é d y  István, Zrínyi Miklós, a költő bizalmas, meghitt embere, 
a fiát azért küldte az eperjesi kollégiumba, a felsőmagyarországi evang. 
rendek és sz. kir. városok nagy alkotásába, mert „ott a magyar nyelvet taní
tották“ . A kuruc-labanc világ s főleg Karaffa hóhér műve tette tönkre e nagy 
iskolát, mint ma a cseh invázió, és sem Thököly, sem Rákóczi szabadságmoz
galma sem tudta azt megmenteni és a jövőre biztosítani. Pedig egyik tanára, 
W e b e r  János, egyben patikus és orvos, a szépséges Murányi Vénusznak :

A Károli-bibliafordítás is megjelent Bártfán 1K07 és Lőcsén 1644.
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Széchy Máriának volt udvari orvosa és legmeghittebb embere. A Wesselényi- 
féle összeesküvés volt ennek a tragikuma.

A renaissance a művészet terén főleg az é p í t é s z e t b e n  hódított. Kiváló 
egykori alkotásai a bártfai városháza, a bethlenfalvi Thurzó-kastély, a kés
márki Thököly-vár, s a fricsi Ghillany-féle műemlék. Várak, kastélyok és 
udvarházak keletkeztek Szepes és Sáros megyében. Legtöbb maradt fenn 
belőlük E p e r j e s e n  é s  L ő c s é n .  A renaissance építészeti stíl nagy térhódításának 
titka a célszerűségi elv érvényesülése. Templom renaissance síílban nem épült, 
ellenben több szép templomtorony, amilyen p. o. a szinyei és a késmárki. 
A szép emlékű fricsi kastélyról tudjuk, hogy a kassai S o r g e r  M. 1623. építette, 
míg grafittóit az eperjesi W a t t m a n n  M. nevű építész 1630. készítette. A renais
sance lakóház p. o. Eperjesen máig is kényelmes és célszerű.

G ö m ö r y  J. érdekes és tanulságos cikksorozatát D í v á i d  Kornél kiváló 
műtörténetíró ama találó megállapításával fejezi be, amely szerint „ez az 
építkezési stíl a protestáns kor és magyar nemzeti harcaink korának stílusa 
volt, virágzása egybeesik ezek idejével, s vége szinte évszámnyi pontossággal 
1711-ben II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának bukásával következett be."

Gratulálunk G ö m ö r y  János barátunknak értékes tanulmányaihoz. Vivant 
sequentes ! Ezeket olvasva még jobban fáj nekünk, hogy Kassa város mai 
csehszlovák tanácsa a Rákóczi-Emlékmű felállítását a minap „feleslegesnek és 
nem időszerűnek“ mondotta. Megfordul a Szabadság nagy martírja világhíres 
dómjának sírjában !

Rákosszentmihály. D r .  S z l á v i k  M á t y á s .

A késm árki evang. líceum  jub ileum ára.

Tudvalevőleg e jubileum több napon át a múlt évben június végén folyt 
le 400 éves fennállásához méltón az egész Szepesség sok tanítványának rész
vételével. (Röviden mi is megemlékeztünk róla.) Ez alkalomra az intézet mai 
pártfogósága tavaly két emlékkönyvet bocsátott közre. Ezek egyike L i p t á k  
János tanár : „Geschichte des evang. Liczeums in Késmárk.“ 237, másika 
B r u c k n e r  Károly „Memorabilia Lycei Kesmerkiensis" 205 lapú műve. Mind
kettőt behatóbban ismertette Bruckner Győző miskolci (eperjesi) jogakadémiai 
dékán a Erőt. Szemle múlt évfolyamában.

L i p t á k  nagyon értékes és tanulságos műve Weber, Limberger, Bruckner 
Gy. és főleg Palcsó i. v. műveinek gondos felhasználásával, eredeti források, 
késmárki városi, liceumi és evang. egyházközségi levéltári kutatások alapján 
üdvösen egészíti ki az eddigi munkálatokat, főleg Palcsó tanárnak 1893-ban 
magyarul írott monográfiáját, mely egészen a XVIII. század közepéig alig 
használt föl régebbi iskolára vonatkozó forrásokat. Ez, valamint az iskola 
összeomlás utáni története Lipták művének teljesen eredeti és legmaradan
dóbb része.

Műve négy részre oszlik, melyek elseje 1392 óta a legrégibb iskola tör
ténetét is tárgyalva a reformáció 1531— 1606, másika az ellenreformáció 
1606—1760, harmadika a felvilágosodás 1760—1839 s negyediké a nacionaliz
mus korának 1839 óta késmárki liceumi iskolaügyét az összeomlásig ismerteti. 
Az elsőben Leudischer s Mylius, a másodikban a Tátra-kutató Fröhlich, Bohus 
és Buchholtz, a harmadikban Podkeniczky s a két Genersieh, a negyedikben, 
amikor Eperjes mellett jogot és teológiát is tanító főiskola is volt Késmárkon, 
a két Huníalvy voltak ismertebb nevű tanárai. Lélekemelő az az áldozat- 
készség és buzgalom, amelyet a koronkénti tanári karral egyetértőleg az egyes 
korszakokban, hagyományokban és adományokban a pártfogóság s a magyar 
nemesség is kifejtett az iskola anyagi és szellemi felkarolásában. Egy gon
dosan összeállított függelékben különböző korbeli okiratokat is közöl, s pontos 
és megbízható név-, hely- és tárgyjegyzék nagyon megkönnyíti annak hasz
nálatát. Tíz képet is ad Késmárk városa, evang. egyházközsége és líceuma 
változatos múltjából, mely az eperjesi kollégiumhoz hasonlóan párhuzamosan 
és kapcsolatosan halad a Trianon előtti Magyarország történetével. Ma vegyes-
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nyelvű — német-tót — reálgimnázium. Liplák tanár e jubiláns müvével 
„exegit monumentum“.

Bruckner Károly, nyug. lie. igazgató (1912 1929) a mai késmárki viszo
nyok között ügyesen és tapintatosan latin címet adott az ő emlékkönyvének, 
mely a múlt század 50-es éveitől kezdve a jelen század 2ü-as éveiig terjedő- 
leg közöl történeti emlékezéseket és emlékeztet a líceum volt diákjainak 
tollából egymásról, az egyes tanárokról, a líceum belső és külső viszonyai
ról és Késmárk város életéről. Az emléksorokban jellemzett kiforrott egyéni
ségű, tisztajellemű tanárok, akiknél a vallásos és hazafias nevelés volt a fő
dolog, a következők : Palcsó, Gross, Scholtz, Zvarinyi, Klein, Votisky, Koller, 
Kiszelly, Weber, Topperczer, a két Szelényi, Binder, Gretzmacher és maga 
Bruckner. Utóbbi kettő még életben van. Sőt Gretzmaehernek a legtöbb 
munkája volt a líceumban az összeomlás után. Neki és Gretzmaehernek leg
nagyobb része is van az emléksorok elismerésében. Mint az eperjesi kollégium
ban, úgy a késmárki líceumban is, türelmesség és humanitás volt a tanárok 
vezéreszméje a felekezeti és nemzetiségi kérdések kezelésében. Az emlék
sorok a mai állapotokra való tekintettel német, tót és magyar nyelven vannak 
közölve. Legkevesebb bennük a tót, legtöbb a magyarszövegű. Német emlék
sorokat közöl: Guhr, Loisch, Gréb, Lám, Binder, Wenk, tótot : Hronyecz, Szto- 
dola, Ruppaldt, Droppa, Benjács és magyart : Révay, Oppel, Horvay, Bazár, 
Höncz, Melich, Frenyó, Fábry, Koch stíl., stb. Ezek a diákköri emlékezések 
mindnyájunknak becsületére váló klasszikus példái az iskola és tanárai iránti 
ragaszkodásnak, szeretetnek és tiszteletnek, itt-ott az állami tanárok egy
formaságával ellentétben a humornak és tanári gyengeségnek is, mert hát, 
mint Bruckner találóan megjegyzi : „Mint az emberi életben általában, úgy 
egy iskola életében is vannak magasságok és mélységek, fény- és árnyoldalok, 
úgy hogy a hibák és tévedések sincsenek kizárva, s legjobb tanároknak is 
vannak gyengéik.“ Tapasztaltam azokat kormányképviselőségem idején az 
érettségi vizsgálatokon. A díszesen kiállított emlékkönyv Sautner Pál ismert 
késmárki könyvnyomtató intézetét, a címlap képe Scholtz, a tátrai, majálesi 
és a tanári képek Grosz, Kiss és Moravetz tanárok buzgalmát és ügyességét 
dicsérik. Lipták monográfiája is Sautner-intézetéből került ki, s annak képei 
is Scholtz és Moravetz tanároktól valók.

Melegen gratulálunk a két monográfiáért. Ne hiányozzék a felföld és 
csonka hazánkban egy könyvtárban sem. A késmárki iskola további jövőjét 
pedig nagy múltjához híven jóságos Istenünk különös gondviselő kegyel
mébe ajánljuk.

Rákosszentmihály. Dr. Szlávik Mátyás.

Q iicllcnhuch zur A llgem einen G eschichte für scw eizeriselie M ittelschulen. 
Von Dr. H einrich Flach mul 1fr. Gottfried Giitpicuhiihl. I— IV. kötet. Zürich, 
1914—1925. Schulthess et Go.

A munka legnagyobb érdeme, hogy négy kötetben hozzáférhetővé teszi 
az egyetemes történet legfontosabb forrásait, forrásrészleteit a legrégibb 
időktől kezdve 1914-ig. Valamennyi szöveget németül közli, a régi német 
szövegeket modernizálva. Ghronologikus rendben halad, minden forrás előtt 
a szerzőt mutatja be pár sorban, mindenütt a legpontosabban feltüntetve, 
hogy a szerző melyik munkájából való a részlet; ha szövege fordítás, akkor 
a fordítót is közli, még azt is megjelöli, hogy kivonatosan közli-e az illető 
részt. Hol szükségét látta, magyarázó jegyzeteivel teszi érthetővé a szemel
vényeket.

Kérdés, használhatjuk-e a történettanításban e kiváló gyűjteményt? 
Igen, de csak abban az esetben, ha a tanár magakészítette fordításban olvassa 
fel osztálya előtt, vagy illusztrálja a forrásban olvasottakkal előadását. 
Az ideális célt, hogy a tanulók kezébe adjuk e művet, sajnos nem tehetjük 
meg. Legfeljebb, ha akad felsőosztályos tanítványaink között olyan, aki jól 
tud németül, azt megbízhatjuk egyes források lefordításával, s az ilyen diák
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boldog örömmel fogja munkája jutalmazáskép társai előtt az osztályban 
felolvasni.

A már nem kapható Mika Sándor szerkesztette „Történelmi olvasó
könyvek“' helyett szaktársaimnak, kik szükségét látják annak, hogy forráso
kat alkalmazzanak a történettanításban, melegen ajánlom ezt a munkát, 
amelyről Dr. Fritz professzor : Handbuch für den Geschichtsunterricht 
III. kötetében azt állítja, hogy az összes forrásgyűjtemények közt a leg
jobban ajánlható. A „Vergangflinheit und Gegenwart“ folyóirat 1922. évf. 
2. száma e munkát : „die absolut beste“, a lehető legjobbnak ismeri el.

Nyíregyháza. Dr. Kiss László.

Bujdosó Ernő : A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál. Közlemények 
a debreceni Tudományegyetem matematikai szemináriumából. VIII. füzet. 
Kiadja : Dávid Lajos. 1934. 34 lap.

Bujdosó Ernő értekezése sokoldalú kiváló tudósunkat, Bolyai Farkast 
egy kevéssé ismert oldaláról mutatja be. Címe többet sejtet ugyan, mint ameny- 
nyit az értekezés nyújt, de így is nagyon érdekes és értékes vonásokkal egé
szíti ki Bolyai Farkas képét. A mű első része rövidre fogott, de ügyes törté
nelmi áttekintést nyújt a matematikai oktatás fejlődéséről. Majd előadja a 
modern matematikai oktatás általánosan elfogadottnak mondható négy fő
elvét a következőkben :

I. a térszemlélet állandó fejlesztése és felhasználása,
II. a funkcionális szemlélet és gondolkodás vezérszerepe,

III. valódi alkalmazások bőséges tárgyalása,
IV. az elméleti értékek fokozatos érvényesítése,

és kimutatja, hogy Bolyai Farkasnál már mind a négy főelv feltalálható, 
úgyhogy „Bolyai a modem matematikai oktatás előhírnöke, és pedig nem 
egyes reformgondolatokkal, hanem az idetartozó főelvek totalitásával“ . 
Végül röviden arra mutat rá, hogy egyetemes didaktikai elvek mennyiben 
lelhetők fel Bolyainál.

Az értekezés megírására a közvetlen impulzust —- úgylátszik — Dávid 
Lajosnak a Magyar Paedagogia XXX. évfolyamában megjelent értékes cikke 
szolgáltatta („Bolyai Farkas és a matematikai oktatás reformja“). Dávid 
professzor említett cikkében a következőket mondja : „Az előbbi idézetek 
nem merítik ki mindazt, amit Bolyai Farkastól, mint didaktikustól tanul
hatunk. Mellőztünk pl. mindent, ami behatóbb matematikai tárgyalást 
kíván. Érdemes munka volna mindezt kimerítően feldolgozn i...“ A mate
matikus olvasók bizonyára szívesen látnák, ha Bujdosó Ernő, akinek érteke
zése úgy Bolyai Farkas munkáinak, mint az idevonatkozó irodalomnak széles
körű tanulmányozására mutat : Dávid professzor célkitűzésének megfelelően 
a téma mélyebbre ható feldolgozására is vállalkoznék. Dr. Vekerdi Béla.

\y u g a lo n tltu vonulás. Adorján Ferencet, a nyíregyházi ág. h. ev. leány- 
gimnázium igazgatóját, többször megújított kérelmére a V. K. M. 1934 márc. 1. 
hatállyal nyugalomba helyezte. Nemcsak az evangélikus, de az egész protes
táns tanártestületben díszes helyet vívott ki magának a nyugalombavonuló 
igazgató az alatt a 42 esztendő alatt, melyet a pedagógiai pályán töltött el. 
Mint felszentelt pap ama régi evangélikus tanári típushoz tartozott, aki az 
iskolai katedrát is istenházában lévő szószéknek tekinti, aki nemcsak isme
reteket közölni, de a biblia szellemében nevelni is óhajt. A hosszú idő alatt

E G Y H Á Z I ÉS ISKOLAI H ÍREK .
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keze alól kikerült mindkét nembeli növendéksereg a legjobb tanubizonyítéka 
annak a fáradhatatlan munkának, melyet a búcsúzó kartárs végzett. Munkál
kodásának legkiemelkedőbb alkotása a nyíregyházi ev. leánygimnázium meg
szervezése, mely a háború utáni összeomlás s az oláh megszállás következté
ben a pusztulás szélén állott. Az egyházi főhatóság benne találta meg azt az 
embert, aki dacolva a mostoha anyagi viszonyokkal, dacolva a közöny, sok
szor a megnemértés veszedelmével, erős kézzel fogta a reábízott iskola kor- 
mányrúdját, s szervezőképességével szerencsésen nyugodtabb vizekre vezette 
az intézet hajóját. Az iskolafenntartó testület meleg ünneplésben részesítette 
nyugalombavonuló hűséges munkását, kérve őt, hogy kipróbált munkaerejét 
a nyugalom napjaiban is bocsássa egyháza rendelkezésére, mert erre módot 
ad az a körülmény, hogy ő továbbra is tagja marad az igazgatótanácsnak. 
Az iskola tanárai és a város tanártársadalmának képviselői társas vacsorán 
vettek búcsút a kiváló vezetőtől, illetve pályatárstól. W. Gy.

I(|az(|aló\álaszlás. Az Adorján Ferenc igazgató nyugalombavonulása 
folytán megüresedett igazgatói állásra a nyíregyházi ág. h. ev. leánygimnázium 
igazgatótanácsa közfelkiáltással hat évre az eddigi h. igazgatót, Weiszer 
Gyulát választotta meg.

Miért tűnt el a leánykolléjjium lipusu ? Homan Bálint miniszter a Buda
pesti Hírlap 1934. évi március hó 4-i számában nagyszerű reformtervezetét 
közli, s mivel olyan szép az elgondolás, oly igazak a miniszter érvei, nem 
hagyhatunk egy téves megjegyzést szó nélkül. Bár már leszámolt az evan
gélikus egyház a leánykollégium típusával, mikor egyetlen ilyen iskoláját, a 
budapesti leánykolllégiumot gimnáziummá szervezte át, mégis meg kell ala
pítanunk a következőket : A miniszter cikkében olvasható az, hogy ,,a fő
iskolára nem képesítő“ leánykollégium ; ezzel szemben tény, hogy a kollé
gium éppen főiskolára képesít, csak egyetemre nem. Nem tesz az ilyen meg
állapítás jó szolgálatot azok lelki nyugalma érdekében, kiknek gyermekei 
még kollégiumi osztályokban végeznek ; hiszen a fokozatos átalakulás folytán 
még ebben az iskolai évben három kollégiumi osztály van, ezek ilyen érett
ségit fognak tenni a következő három év alatt. „Elsorvadt, illetőleg látogatott
ság hiánya miatt ki sem alakulhatott.“ Való, hogy elsorvadt, de ez azért 
történt, mert meg sem nyitott az állam ilyen típusú iskolát, papírtípus maradt 
volna a kollégium, ha evangélikus egyházunk nem nyitja meg iskoláját abban 
a reményben, hogy majd az igen szépen elgondolt iskolafajnak más követője 
is akad. Nem is kísérelték meg, hogy létesítsenek ilyen iskolát. Ami a láto
gatottság hiányát illeti : hát tény, hogy Budapesten tizenegy osztályban 450 
tanulója volt a leánykollégiumnak ; s hogy több osztályt nem nyitott, ennek 
oka kizárólag az államsegély és elhelyezhetőség hiánya volt. Való tény, hogy 
a felső osztályok látogatottságban gyengültek ; ezt pedig az érettségi bizo
nyítványnak kisebb képesítése okozta. Tehát nem maga az iskolafaj, mely
nek igen sok híve van most is azok között, kik itten tanultak.

Tulajdonképpen csak elméleti megállapítások ezek már, már nincs a 
gyakorlatban jelentőségük, hiszen három év múlva megszűnik a kollégium 
mint iskolafaj, de szó nélkül nem lehet ilyen megállapításokat hagyni, mert a 
tényeknek e sorok felelnek meg. B. D.

Hírek Kecskemétről. A kecskeméti református egyház tanárainak szövet" 
sége abból a célból, hogy a tanárokat és a szülőket közelebb hozza egymás
hoz, Szülők iskolája címen előadás sorozatot rendezett január és február 
hónapokban. A szombat délutánonként tartott előadásokat az egyházi veze
tőség és az iskolák igazgatói vezették be. Az első és utolsó előadást dr. Imre 
Sándor egyházkerületi tanügyi előadó tartotta. (Az előadások cím ei: „A csa
ládi élet és a gyermek sorsa : dr. Imre Sándor, Iskolai élet hatása a gyermek 
sorsára : Öllős Sarolta, A jó tanulás otthoni feltételei : Gabala Ibolya, Az 
ismeretlen nevelők : Hoffmann Kristóf, A gyermek hatása a szülők életére : 
dr. Imre Sándor.)'Az előadásokat a szülők részéről hozzászólások követték.
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A Szülők iskolája nagy látogatottságnak örvendett. A közönség nagy meg
értéssel fogadta és értékelte az előadásokat, amelyeknek magas színvonalát 
és a résztvevőkre tett nagy hatását igen nagy mértékben Imre Sándor dr. 
személyes közreműködésének is köszönhetjük.

A kecskeméti református tanítónőképzőintézet Lorántfy Zsuzsánna 
Egyesülete kiváló művészek bevonásával Bach-ünnepélyt rendezett. Beveze
tőül a képzőintézeti növendékek énekkara Lovass László zenetanár vezetésé
vel Baeh-korálokat énekelt. Az előadást id. Victor János tartotta, amelynek 
keretében Bach-műveiből jellemző számokat mutattak be : Mihó Ida (ének), 
Szabadi Sándor (hegedű), Lovass László (orgona) és id. Victor János (zon
gora). Az ünnepély, amelyet a képzőintézeti növendékek nagy lelkesedéssel 
rendeztek, komoly művészi élvezetet és felemelő vallásos élményt jelentett 
a legnagyobbrészt zeneértőkből álló közönségnek.

P atak i hirek. A főiskola és képző Szenczi-ünnepélyén Bódy Dénes, Gulyás 
József s Hodossy Béla méltatták a kiváló író jelentőségét. — A főiskola és 
képző SDG avatási ünnepélyén a tanári karból Bódy Dénes működött közre.
•— A gimn. cserkészcsapat sikerült ünnepélyen számolt be a világtáborozásáról. 
A tanári karból Szabó Károly és Üjszászi Kálmán fáradoztak az est sikere 
érdekében. — A főiskola egyetemes ifjúsága márc. Idusát emlékünneppel, a 
zászló előtt való tisztelgéssel, a Kossuth-tábla megkoszorúzásával s a Herczeg 
F. Fekete lovasának előadásával ünnepelte meg. A képző is szép ünnepélyt 
rendezett. — Jaschik A. festőtanár növendékei sikerült kiállításban hívták 
fel a tanulóság figyelmét Patak és környéke grafikai és néprajzi érdekes
ségeire (fejfák, térítők, ablakkeretek, régi házak.)

A  budapesti ev. leán yg im n áziu m  építési alapjára a budapesti fasori gimn. 
tanári kara 3000 P-t ajánlott fel nemes áldozatkészséggel.

E m lék fák . A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium, Luther 
Márton születésének 450. évfordulója alkalmából, az elmúlt év november 
havában emlékfákat ültetett el újonnan rendezett iskolai udvarán. A fa
ültetést n .  Geduly Henrik püspök, a reálgimnáziumi kormányzótanács és a 
tanári kar jelenlétében a tanulóifjúság végezte és tavasztól kezdve ugyan
csak a tanulók fogják gondozni az „osztályTfákat“. A kormányzótanács és a 
tanári kar egy-egv tölgyfát ültetett Luther és Kossuth emlékére, a többi fát 
a tanulók nevezték el nagyjainkról és egy-egy7 emléktáblával látták el.

F rancia  m isszionárius M agyarországon. Seigneur Emil újkaledóniai 
misszionárius április közepén Magy arországra jön és itt néhány7 hétig vetített
képes külmissziói előadást tart. Felkérjük az egyes gyülekezetek vezetőit, 
valamint a belmissziói alakulatokat, hogy vegyék igénybe ezt a nagyszerű 
alkalmat, amit egy misszionárius egyéniségének ereje és bizonyságtétele 
jelent és hívják meg előadás tartására Seigneur Emilt. Magyarországi útját 
a Református Külmissziói Szövetség rendezi meg, azért minden ilyen iránytű 
megkeresés a Szövetség címére (Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9., II. 21.) 
küldendő, jelezve azt, hogy mely időpontok alkalmasak az előadására.

Ü j k iadványok. A Református Külmissziói Szövetség kiadásában az el
múlt hetekben két érdekes füzet jelent meg. Az egyik dr. Merétey Sándor fő
orvos tollából „Az áldott Orvos nyomában“ címen, s érdekes bepillantást 
nyújt az orvosmisszió munkájába. A másik Papp Géza füzete : Mit tesz a 
halál? Két képben mutatja be, hogy mennyire különböző hatást vált ki a 
halál ténye az emberi lélekből. Mindkét füzet kapható a Külmissziói Szövet
ségben, Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9. Egy példány ára 10 fillér.

H aszná lt bélyegeit ne dobja el, hanem gyűjtse össze s küldje be a Kül
missziói Szövetségnek (Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9., IÍ. 21.), mert 
vele a magyar külmissziót támogatja.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1934



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1933 decem
ber 19-töl 1934 március 17-ig a következő összegek érkeztek:

Tagdíj 1932-re: Fehér Géza 4'— ; Lehoczky Egyed 4-— P. 
1934-re: Barcsai Károly 4-— P.

Tanulók utáni járulékok az 1933—34. tanévre: békéscsabai 
reálgimnázium 176*— ; budapesti gimnázium 200-— P.

Tisztelettel kérjük a folyó évi tagdíjak, illetőleg ezeket meg
előzőn a hátrálékok szíves megküldését.

Dr. Losonczi Zoltán,
pénztáros.

Pályázati hirdetmény.

A szeghalmi református Péter András reálgimnáziumban 1934 
szeptember 1-én egy mennyiségtan-természettan-szakos, egy angol
szakos, és egy rajztanári állás kerül betöltésre. Javadalmazás azonos 
az állami tanárokéval. Protestáns vallású, középiskolai tanári ok
levéllel rendelkező pályázók kérvényeiket 1934 július 1-ig adják be 
a reálgimnázium igazgatóságához, személyesen is kötelesek jelent
kezni. Igazgatótanács a pályázat eredményéhez képest fog rendes
vagy helyettes-tanárt választani, vagy esetleg az állást, illetve állá
sokat be sem tölti.

Szeghalom, 1934 március hó.
Dr. Nagy Ferenc, Nagy Miklós,

az igazgatótanács elnöke. reálgimn. igazgató.
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Tájékoztatás
az Országos Református Tanáregyesület balatonboglári üdülőtelepére '

való felvételről.

1. A központi igazgatóság az idei nyáron újból megnyitja 
balatonboglári pompás fekvésű, saját stranddal bíró, újonnan res
taurált és egy nagy ebédlővel kibővített üdülőtelepét a Református 
Tanáregyesület tagjai, továbbá helybőség esetén ugyanolyan fel
tételek mellett a testvér-tanáregyesületek és a Református Lelkész
egyesület tagjai számára. Ez évi nyári szünidőre három üdülési 
szakot állapít meg :

I. Július 2-től július 22-ig. (Július 23. takarítási nap.)
II. Július 24-től augusztus 13-ig. (Augusztus 14. takarítási nap.)

III. Augusztus 15-től augusztus 28-ig.
t

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 l l .  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 szállásért.

A szobák egy-, két-, bárom-, esetleg négyágyasok. Magános 
igénylők, ha egyágyas szoba már nem jut, közösen fognak lakni.

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

3. A koszt ára naponként és személyenként az I. és II. turnus
ban 2.80 pengő, pártoló tagoknak 3.80 pengő, a III. turnusban 2.50, 
illetőleg 3.50 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 körettel, 
tészta, vagy gyümölcs, vagy fagylalt) ; kétfogásos vacsora (friss hús 
körettel, vagy tojásos étel, gyümölcs, vagy tészta, vagy sajt).

Tíz éven aluli gyermekek a koszt árának felét fizetik. Tíz éven 
felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre kötelező 
az egész adag rendelése.

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

gyógydíj, 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 sem fizetnek.



5. Az igénylést 1934 június hó 2-ig kell dr. Kun Sándor gondnok 
címére (Debrecen, Református gimnázium) beküldeni a következő 
jelentkezési minta szerint :

JELENTKEZŐ-LAP.

1. Név............................................................................................................
2. Mely intézetnél működik?....................................................................
3. Mely időszakra kívánja beosztását?...................................................
4. Ha ez nem teljesíthető, kíván-e más időszakot igénybevenni?. . . .
5. Ilányszemélyes szobát kér? .................................................................
6. 80 vagy 60 filléres szobát óhajt-e? ...................................................
7. Mely családtagok lesznek kíséretében?............................................

(Gyermekeknél a név és kor is megjelölendők.)
8. Esetleges kívánalmak.............................................................................

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

7. A beosztásról az intézőbizottság az igénylőket június 9-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő június 16-ig az intéző- 
bizottságnak (dr. Kun Sándor címén) bejelenteni köteles, hogy a 
beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadó-nyilatkozat június 16-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. Kan Sándor 
gondnok ad felvilágosítást.

Elnökség.

Váró«' nVomd:i, Debrecen 1934—82#
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A  cserkészet és az iskola.

Ma, amikor lépten-nyomon előtérbe lép a jellemnevelés fontos
sága, kétszeresen fontos az a kérdés, hogy miképpen kapcsolódik a 
cserkészet, mint egyik hatalmas nevelési tényező magához az iskolá
hoz. Hála Istennek, protestáns iskoláink évszázadok óta előljártak 
s előljárnak ma is éppen a jellemnevelésben. S hála Istennek, már 
a cserkészet is benn van minden középiskolánkban.

Sokszor lehet hallani itt is ott is panaszt arról, hogy a cserkészet 
nem tud egészen úgy fejlődni, ahogy kellene, s különösen pedig 
arról, hogy bizonyos izoláltság észlelhető a cserkészeknél, s hogy 
maga az egész mozgalom nincsen akkora hatással az iskolában a 
nemcserkész fiúkra, mint ahogy azt el lehetne várni.

Ezeket a kritikákat néha a megnemértés, néha a rosszakarat 
irányítja ugyan, de az bizonyos, hogy vannak bajok itt is, s vannak 
tennivalóink bőven. Lássuk, milyen bajok és nehézségek vannak.

A legnagyobb nehézség, amellyel minden iskolának, de egy
általában minden csapatszervezőtestületnek küzdenie kell, az, hogy 
rendkívül nehéz dolog minden tekintetben arravaló vezetőt, parancs
nokot találni. A második baj az, hogy legtöbb helyen — majdnem 
kivétel nélkül mindenütt — maga az iskola tantestülete nem ismeri 
eléggé a cserkészetet. Harmadszor baj az, hogy a szervezőtestület 
legtöbb helyen nem áll hivatása magaslatán. Negyedszer nem utolsó 
baj az, — ami részben az előbbiekből következik — hogy a meglevő 
cserkészek egy része nem szívvel-lélekkel cserkész s nem éli eléggé 
a cserkészetet. Ebhői pedig az következik, hogy nem is lehet elég 
hatással társaira.

Lapunk olvasói, akik mindnyájan pedagógusok, éppen olyan 
jól tudják, mint én, hogy milyen nagy, egyenesen alakító és bélyegző 
ereje van az iskolában az osztályfőnöknek. Neki van legtöbb órája, 
ő ismeri legjobban az osztály tanulóit, hosszú éveken keresztül állandó 
hatást gyakorol a tanulóra. Az egész osztály — ha szereti az osztály- 
főnököt valósággal az osztályfőnök egyénisége szerint alakul 
pontosságban, szorgalomban, életfelfogásban és sok minden egyébben. 
A rossz osztályfőnök — aki rendesen rossz tanár is — rendetlenné,

í
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haszontalanná, passzívvá tehet egy egész osztályt. A jó osztályfőnök 
sokszor csodákat mívelhet fiaival.

Mennyivel inkább így van ez a cserkészcsapat parancsnokával, aki 
a fiúkkal való bizalmas és fesztelenül barátságos érintkezési módjával 
ezer alkalmat találhat arra, hogy őszinte, igaz képet nyerjen a nevelt
jeiről, teljes mértékben megnyerje azoknak a tiszteletét és ragasz
kodó szeretetét. Milyen óriási távlat nyílik meg előtte abban, hogy 
tisztjei, segédtisztjei, őrsvezetői révén s a maga saját személyes 
hatásával irányítsa a cserkészetet testi és lelki fejlődésükben, egész 
jellemük kialakulásában ! Szinte szédítően nagy felelősséget rak a 
szervezőtestület a parancsnok vállaira, amikor őt megválasztja. 
A csapatparancsnoknak született pedagógusnak kell lennie. Az ő 
munkája önkéntes vállalkozás lehet csak. A parancsnokság elválla
lására semmiféle presszióval kötelezni nem lehet. Az mindegy, hogy 
milyen tantárgyakat tan ít az iskolában, az a fő, hogy született 
pedagógus legyen, s e mellett minden tőle kitelhető erejével akarjon 
is jó cserkészvezető lenni. Ha e mellett megvan az általános művelt
sége is és szívesen sajátítja el a speciális cserkészismereteket is : 
akkor egészen biztosan meg fogja állani a helyét. Tehát a csapat
parancsnok megválasztása legyen olyan nagy gondja az iskolának, 
mint az igazgató személyének megválasztása.

Az így jól megválasztott csapatparancsnok legelső gondja legyen 
az, hogy a tanáritestület tagjaival minden lehető uton-módon, 
bizalmas érintkezésben és hivatalosan is megismertesse és meg
szerettesse a cserkészetet. Ha csak lehet, vonjon be a munkájába 
minden arravaló fiatal tanárt s igyekezzék gárdát nevelni a cserkész
nevelésnek magában a tanáritestületben is. Viszont a tanáritestület 
minden tagjának akarnia kell megismerni a cserkészetet, mert más
képpen sem helyes ítéletet nem alkothat róla, sem fel nem tudja 
használni a saját nevelői munkájában annak sok-sok értékét. Ha 
nem félnék a rendeletekkel való operálás eredménytelenségétől, 
szívesen kérném a konventet olyan rendelkezés kiadására, hogy 
minden tanáritestület köteles néhány, tisztán erre a célra összehívott 
gyűlésen a cserkészettel foglalkozni, azt tanulmányozni s arról v itá t 
indítani. De sokkal jobb lesz, ha ezt szívesen és önként csinálják meg 
maguk a testületek. Minden tanár tartsa kötelességének legalább 
Sik Sándor ,,A cserkészet“ cimű kis könyvét (Magyar Szemle kincses
tára 105. szám) elolvasni. Mihelyt a tanáritestület kellőképpen 
tisztában van a cserkészettel s annak lényegét és éltető lelkét meg 
tudja érezni, abban a pillanatban már sokat könnyebbült a csapat
parancsnok munkája, és a munka sikere már félig biztosított.

Távolról sem gondolok arra, hogy a tanárikart, mint hivatalos 
testületet túlságosan beleelegyítsem a cserkészmunka vezetésébe. 
Nem szeretném az iskola hivatalos bilincsei közé szorítni ezt a par- 
excellence ifjúsági mozgalmat, amelynek magából az ifjúságból kell 
kinőnie s mint minden önkéntes és éppen ezért értékes munkának 
magától és nem parancsszóra kell fejlődnie. Mihelyt ide is belépne
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a hivatalos tanári szó és tekintély, s mihelyt itt is a klasszifikálás 
szele kezdene fujdogálni : magától múlnék ki ez a szép ifjúsági intéz
ményünk az iskolában. Egész szépen fejlődhetik tovább a maga 
útján a Magyar Cserkészszövetség vezetése és felügyelete alatt.

Viszont azonban teljesen kétségtelen, hogy az iskola vezetősége 
és tanáritestiilete — éppen felelősségének tudatában — részt kíván 
venni legalább az ellenőrzésben és felügyeletben. Mert azt nem lehet 
kívánni az iskola tanáritestületétől, hogy az iskola tanulóinak egy 
jó hányadát, amely esetleg egyharmada is lehet az egész iskola 
népességének, sőt nagyon jó esetben fele is : egészen és tökéletesen 
szabadjára eressze a cserkésznevelés szempontjából s elnézze azt, 
hogy a parancsnok, aki végre is az iskola, s így a tanáritestület 
exponense, teljesen magában — legfennebb fiatal tiszttársai meg
kérdezésével — szabjon irányt s rendelkezzék a csapatban elevenek 
és holtak felett.

Hogy oldható hát meg ez a kérdés az iskola és a cserkészcsapat 
javára egyaránt?

Úgy, hogy a csapatparancsnokot a lehető legnagyobb körül
tekintéssel kell megválasztani, nem okvetlenül korra nézve a leg
fiatalabb, hanem a már némi gyakorlattal biró, lehetőleg a cserkész- 
nemzedékben felnövekedő, legkitűnőbb és legbölcsebb, jómodorú, 
nyíltszívű, meleglelkű tanárok közül. A parancsnokot a szervező
testület választja. A szervezőtestületet úgy kell megválasztani, hogy 
abban néhány tekintélyes, a cserkészet iránt valóban érdeklődő 
emberen és néhány jóravaló, okos szülőn kívül jórészt a tanári
testület tagjai foglaljanak helyet. Itt mindig feltesszük azt, hogy a 
tanáritestület egészen tisztában van a cserkészettel. Ez a szervező
testület legyen tudatában hivatása fontosságának, érdeklődjék a 
csapat minden dolga iránt teljes jóakarattal és a szerető szív s a segí
teni akaró kéz tiszta szándékával nyúljon hozzá minden felmerülő 
kérdéshez. Időnként, legalább félévenként tartson gyűléseket, a 
parancsnokot számadoltassa meg erkölcsiekben és anyagiakban egy
aránt, s ha szükségét látja, tegyen intézkedéseket. Az ilyen szervező- 
testület hivatása magaslatán áll, s az olyan parancsnok, aki igazi 
nevelő és vérbeli cserkész, nemhogy húzódoznék a megszámadol- 
tatástól, hanem hálát ad Istennek azért, hogy a felelősséget másokkal 
is megoszthatja. Ezen kívül a parancsnok, mikor nagy, nehéz elhatá
rozások előtt áll, pl. segédőrsvezetőket, őrsvezetőket akar kinevezni, 
bizalmasan, baráti formában kérje ki az osztályfőnök véleményét, 
esetleg más tanárokét is, akikről tudja, hogy a fiúkat jól ismerik. 
Az ilyen baráti megbeszéléseken sok áldásos, talán megbecsülhetetlen 
irányítást kaphat a parancsnok, de kaphatnak más oldalról az osztály- 
főnökök és tanárok is. Aztán időnként, de mindenesetre legalább az 
iskolai év végén a parancsnok hivatalosan is terjesszen alapos, rész
letes jelentést a tanári testület elé. így nem fog a tanáritestületben, 
vagy annak egyik tagjában sem felmerülni még a gondolata sem a 
cserkészet izoláltságának, nem fog kifejlődni parancsnoki hatalmi

í*
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túltengés sem. Ebben a munkában mindenféle féltékenység, hátsó 
gondolat, diszharmónia megbosszulja magát s egyenesen a nagy 
ügy kárára szolgál. Az magától értetődik, hogy a cserkészcsapat 
parancsnoka az iskola igazgatóját, aki egyúttal a szervezőtestület 
elnöke is, minden fontos lépéséről előre informálja, a csapatba való 
felvétel és esetleges kizárás előtt okvetlenül vele tárgyal s az osztály- 
főnökökkel való bizalmas beszélgetést is lefolytatja. Az is magától 
értetődik, hogy minden iskola igyekszik megalakítani az öregcser
készek csapatát, ebbe belevonva az iskola volt növendékeit, s ezáltal 
igyekszik a cserkészetnek azt a nagyon fontos feladatát teljesíteni, 
hogy a cserkészet és a polgári élet között a folytonosság ne szakadjon 
meg, s egy egész, a cserkészet üde és tiszta levegőjében felnőtt intelli
gens magyar társadalom fejlődhessék ki.

Csak így, a tanáritestület tagjainak teljesen harmonikus, jó
szándékú és jókedvű munkájával érhető el eredmény az iskolai cser
késznevelésben. Jóakarattal s egy kis áldozatkészséggel a jelenlegi 
keretek között mindaz, amit fennebb elmondottam, teljesen meg
valósítható.

Nem ta rtanám  hiábavalónak, ha a Protestáns Tanügyi Szemle 
hasábjain többször esnék szó erről a kérdésről, mert tudom, hogy 
még vannak tisztázandó dolgok. Már pedig az igazán kívánatos, 
hogy nyíltan nézzünk szembe minden kérdéssel, mert csak a homályos 
kérdések tisztázása után várható itt is az, hogy „mindenek ékesen 
és jórenddel menjenek“ .

Ravasz Árpád.

Középiskola és munkaiskola.

A Hóm an-féle középiskolai reform, amely jelenleg törvényjavas
lat alakjában fekszik a képviselőház asztalán, s mely valószínűleg 
e sorok megjelenéséig már törvényerőre is fog emelkedni, az ország 
közvéleményét ismét a középiskolára tereli. Társadalmunk széles 
rétegei két főkívánság teljesülését várják a középiskolai reformtól. 
Az egyik a szerteágazó iskolai rendszernek leegyszerűsítése, a másik 
a középiskolai tanításban egyre elviselhetetlenebbül érezhető tú l
terhelés megszüntetése. Míg az első törekvés megvalósítása magában 
a törvényjavaslatban érvényesül, addig a második inkább a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterre bízott végrehajtás feladata lesz.

Kétségtelen, hogy a szélesebb és nehezebb feladat az új közép
iskolai reform megvalósítása terén nem magának a kerettörvénynek 
megalkotása, hanem annak értékes tartalommal való kitöltése, és 
ennek során a túlterhelés megszüntetése. Épp ezért időszerű ezzel a 
kérdéssel ma foglalkozni és azt a történeti fejlődés szempontjából 
is megvilágítani.
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Az 1883. évi középiskolai törvény mintegy szentesítette és közel 
egy félszázadra fenn is tarto tta a középiskola tanítási rendszerének 
a XIX. sz. közepén kialakult azt a jellegét, amelyet tudományos tel
jességre és rendszerezésre törekvő, tanári előadások keretében folyó 
ismeretközlésnek nevezhetnénk. Megnyilvánult ez a jelleg abban, 
hogy legtöbb tárgy bevezetése a tárgynak megfelelő teljesen tudo
mányos rendszer vázlata volt, kiegészítve a segédtudományok fel
sorolásával, de kifejezésre ju to tt a tanítás módjában is, amely a 
tanár részéről előadás, a tanuló részéről pedig megtanulás volt. Meg
felelt mindez a törvény azon szavainak, melyek szerint a közép
iskolának feladata a felsőbb tudományos képzésre való előkészítés ; 
vagy amint az evangélikus alkotmány mondja : tudományos foglal
kozásra való nevelés. Az egyetemeknek megvolt a határozott igé
nyük az egyetemre fellépők bizonyos ismeretkörére vonatkozólag, 
amelynek elérését hivatva volt biztosítani az az intézkedés, hogy az 
érettségi vizsgálatokhoz kiküldött biztosok, kormányképviselők jó
részben egyetemi tanárokból kerültek ki, s ugyancsak egyetemi 
tanárok voltak legnagyobbrészt azok, akik hivatva voltak a közép
iskola tanulmányi eredményét szakszerűen felülbírálni.

Az ilyetén módon főleg Ausztria által közvetített német hatás 
alapján kifejlődött tanítási rendszerrel és szellemmel szemben a 
magyar közoktatás fejlődésében akkor lép fel először nagyobb ellen
hatás, amikor 1875-ben megindult a mai leányközépiskolák elődjé
nek, a felsőbbleányiskoláknak élete azzal a céllal, hogy a leányok 
számára is lehetővé tétessék oly általános műveltség megszerzése, 
melyhez hasonlót a fiúk a reáliskolában és a gimnáziumban szereznek. 
Természetesen az akkori viszonyok között felsőbb tudományos kép
zésre való előkészítésről a leányok esetében nem lehetett szó. És érde
kes, hogy a felsőbbleányiskola megindulásakor éppen az okozott 
nehézséget, hogy a fentebb vázolt szellemnek megfelelően túlságosan 
tudományos irányú, elvont és rendszerező merevségével fárasztó 
tanítási mód indult meg benne. Ennek ellensúlyozására nem győzik 
az akkori miniszteri rendeletek eléggé hangsúlyozni az intézmény
nek nőnevelő jellegét és ezzel kapcsolatban az akkor nevelőoktatás
nak nevezett tanítási szellem alkalmazását, mely kerüli a száraz s 
csak a tanulók emlékezetét terhelő definícióknak haszonnal nem járó 
megtanultatását s egész igyekezettel arra törekszik, hogy a növen
dékeket jövő hivatásuknak megfelelően nevelje s azok észbeli tehet
ségeit természetes utón fejlessze. Nem szabad a nevelés feladatát 
szem elől tévesztve, mondja egyik akkori rendelet, a sokat tanítani- 
akarás terére tévedni, a tanulót beteges filozófiai definíciókkal 
fárasztani, hanem igaz józan értelemmel bíró, az ismeretek alap
tételeit tudó, helyesen gondolkodó, munkaszerető és munkálkodni 
tudó nőket kell nevelni, gondosan kerülve mindazt, amj csak a tanuló 
emlékezetét terhelő száraz definícióknak haszonnal nem járó meg
tanulásával jár.

Mintha napjainkban újra élednének a vallás- és közoktatásügyi
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miniszternek ezek a múlt század 80-as éveiben, tehát félszázaddal 
ezelőtt a felsőbbleányiskolák számára megadott irányító útmutatásai, 
melyeknek hatása alatt az akkori felsőbbleányiskolákban ez az annak 
idején nevelőoktatásnak nevezett tanítási rendszer évtizedekkel 
hamarább lett otthonossá, mint a fiúiskolákban.

Bármily értékes is volt a maga idején és bármily nagyjelentőségű 
nemzeti kultúrértékekkel gyarapította műveltségünket a tudomá
nyos rendszerezésre és teljességre törekvő, főkép az ismeretek formai 
közlésének módszerét alkalmazó középiskolai tanítási rendszer, a 
haladó idő vasfoga mégis kikezdte azt a XX. sz. elején. A világ
háborút követő korszak után pedig általánosan nyilvánvalóvá vált 
ennek a tanítási és nevelési irányzatnak napról-napra elévülő volta.

A legnyomatékosabb indító ok a változásra a túlterhelésből 
származó egyre fokozódó nehézség. Sok egyéb körülmény között a 
túlterhelés, amelyről már a középiskolai törvény megalkotása idején 
magában a képviselőházban is sokat beszéltek, főleg abból ered, 
hogy a középiskola tudományok rendszeres egészének tanítására 
fektette a fősúlyt. Az irodalmat, lett légyen az akár a hazai nemzeti 
irodalom, vagy a tanult idegen nyelvek irodalma, ebben a korban 
az ú. n. legrégibb, vagy őskortól kezdődőleg végigtanítottuk a leg
újabb korig, kísérve azt a sokszor igen kétes értékű ú. n. méltatások 
betanításával. Az idegen nyelveknek, mint nyelveknek tanítása 
szavak és grammatikai szabályoknak még versekkel is segített memo
rizáló megtanulásán épült fel. A történelem elindult a babiloniaktól 
s haladt napjainkig és a maga rengeteg évszámával, tulajdonnevével, 
rokoni vonatkozások tanításával rendszeres egészet kívánt nyúj
tani ; nem egyszer jobban megtanította évezredek előtti közállapotok 
jellegzetes vonásait, mint a saját korunkét. Rendszeres tudományos 
egészet akart nyújtani a természettudományok egyes ágainak taní
tása is. A rendszer teljességéért sokszor nagyobb súlyt helyezve a 
csőrösemlős jellemzésére, mint a mindennapi gazdasági élet meg
ismertetésére. A fizikát is végigtanítottuk a testek általános tulaj
donságaitól kezdve az elektrodinamikáig, aprólékosan elbibelődve 
az egyszerű gépek egyensúlyának törvényein, s tárgyalva olyan 
elvont fogalmakat, amelyek nem a természeti jelenségek ismeretén, 
hanem egyszerűen betanításon épültek fel. Ugyanez a tudományosan 
rendszerező és teljességre való törekvés érvényesült a mennyiségtan 
tanításában is, amire legjobb példa az alsófokú tanításból a szakaszos 
tizedestörtek átalakítása közönséges törtekké.

Azt az óriási ismerethalmazt, amely az ilyetén vázolt keretek 
minél teljesebb, egyenletes és részletes kitöltésére szolgál, nem lehe
te tt más módon elsajátíttatni, mint az emlékezőképesség rendkívüli 
nagyfokú és egyoldalú igénybevételével. S mikor a tanuló ennek a 
rengeteg ismeretanyagnak legnagyobbrészt memorizáló módon való 
feldolgozásával nem tudott megmérkőzni, egyre sürgetőbb lett a túl
terhelés kérdésének megoldása.

Ezzel egyidejűleg aztán felmerült az a felfogás is, hogy nem a
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tanítási anyag okozza a nehézséget, hanem a tanuló nem tud tanulni, 
tehát meg kell őt tanítani magára a tanulásra is. Bevonult a pszicho
lógiába a „hogyan tanuljunk helyesen“ című fejezet, szülői értekez
letek, iskolai értesítőkben közölt értekezések egyre nagyobb szám
ban foglalkoznak a helyes tanulás kérdésével. Ha azonban a pszicho
lógiai tankönyveknek idevonalkozó fejezeteit, vagy a tárggyal fog
lalkozó közleményeket megnézzük, azt fogjuk tapasztalni, hogy leg
többször a címeket így lehetne kiegészíteni, hogyan lehet memori
zálás utján helyesen és jól tanulni, m ert ezek a tanulmányok leg
nagyobb részben és egyoldalúan csak a emlékezetre épülő tanulásról 
szólnak.

Hiába azonban minden igyekezet a memorizáló tanulás egyes 
fogásainak elsajátíttatására, a legszorgalmasabb és legtehetsége
sebb tanulók sem mentesülnek a szellemi túlterhelés nyomasztó 
terhe alól.

Nem hoz enyhülést az a miniszteri rendelet sem, mely a túl
terhelés enyhítését azzal szeretné megoldani, hogy a tanár az anyagot 
megfelelően válogassa ki, elhagyva, vagy röviden tárgyalva a kevésbbé 
fontosakat. De mi az a kevésbbé fontos? Majdnem annyi vélemény, 
ahány ember. Ez az irányzat hozza létre a különböző betűkkel szedett 
tankönyvtípusokat, melyekben az ú. n. fontosabb nagyobb betűvel 
van szedve, s a kevésbbé fontos apró betűvel. Ne feledjük el, hogy 
középiskolai tankönyveink típusa is abban a korszakban alakult ki, 
amelyet a tudományosan rendszerező, teljességre törekvő tanítási 
rendszer jellemzett. Az volt a jó könyv, amelyben sok minden benne 
volt, a legújabb kutatások eredménye is tárgyalásra került. Az 
újabb és újabb tankönyvek azzal akarták  túlszárnyalni egymást, 
hogy többet dolgoztak fel, mint az elődjeik. így kényszerült azután 
a tanár a kihagyásokra s a tankönyvíró, hogy a tanár ezirányú 
munkáját megkönnyítse, a különböző szedés használatára. A tanuló 
pedig még ennek ellenére is sokszor dióhéjakból, zsebkönyvekből, 
tartalmi kivonatokból tanult.

Több mellékkörülmény játszott és játszik azután közre abban, 
hogy a túlterhelés mind elviselhetetlenebb méreteket ölt. A tú l
terhelés folytán fáradt és egyoldalú emlékezeti munkával képzett 
középiskolai tanuló az egyetemre kerülve nem állja meg a helyét 
olyan mértékben, ahogy az kívánatos volna, s egyre több a panasz 
a középiskolából kikerült ifjúság képzettségének nem elég magas 
színvonala miatt. Miként láttuk, azt a hatalmas ismeretanyagot, 
amelyet az ifjúsággal közölni és elsajátíttatni a középiskola egy fél
évszázadon keresztül hivatásának ta r to tt  és tart, az egyetemek 
és a főiskolák szükségletei határozták meg. S amikor ezek az intéz
mények, amelyekre való előkészítés a középiskola egyik főfeladata, 
a jelentékeny túlterhelés árán elért eredménnyel nincsenek meg
elégedve, akkor természetesen még nyomasztóbbá és nehezebbé lesz 
a túlterhelés elviselése. Minek ez a rengeteg tanulás, ha maguk a 
főiskolák sem tartják  azt megfelelőnek? .Jellemzően jutnak kifejezésre
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ezek a viszonyok Balogh Józsefnek a Magyar Szemle 1927. évi nov. 
számában megjelent abban a tanulmányában, amely az egyetemre 
került ifjúság képzettségére vonatkozó kérdésekre az egyetemi 
tanárok részéről adott feleleteket feldolgozza. Bármily indokolatlan 
és igazságtalan megállapításai vannak is ennek a cikknek a közép
iskolai tanárság munkájával szemben, azért nem lehet mellette közö
nyösen elhaladni, ha ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.

,,Ez az ankét — írja Balogh említett tanulmánya —, (75 egye
temi tanár megkérdezése) meglepő és — fájdalom -— lesújtó ered
ménnyel zárult. Hetvenöt válaszadó egyetemi tanár úgyszólván 
egyhangúan állapította meg, hogy a tudományos kiképzésben része
sülő mai magyar ifjúság számottevő része készületlenül jő az egye
temre ; általános képzettsége, tudományra való hajlandósága ennek 
következtében csekély, felkészültsége főiskolai munkájának elvég
zésére mindenesetre elégtelen : idegen élőnyelvi ismeretei a semmivel 
egyenlők. . .  A válaszok nagy mértékben pesszimisztikusak, lehangolt, 
nemzetünk sorsáért aggódó tudósok segélykiáltásai.“

De nemcsak az egyetemek és főiskolák értékelése változik meg 
az idők folyamán a középiskolai tanulóknak a középiskolában szer
zett műveltségére vonatkozólag, hanem a társadalom széles rétegei
nek közvéleménye is. A világháború és az ezt követő időknek erő
feszítései, amelyek alatt a nemzet minden egyes tagjának a legnagyobb 
mértékben felfokozott erővel kellett helyét megállania, bármilyenek 
voltak is életviszonyai, arra az általános tapasztalatra vezettek, hogy 
az élet felfokozott követelményei között elsősorban olyan irányban 
képzett emberekre van szükség, akik nemcsak széleskörű ismeretek
kel rendelkeznek, hanem akiknek minél biztosabb megfigyelő és ítélő
képességük van, és akik az élettől reájuk mért feladatokat szívós, 
kitartó munkával képesek megoldani. Ennek hatása alatt egyre 
fokozódik a követelmény oly irányban, hogy az ifjúságnak szellemi 
képességei necsak az emlékezet egyoldalú foglalkoztatásával, hanem 
minél többoldalúan fejlesztessenek ki, s különösen a munkateljesítő 
képesség fokoztassék.

Ez az irányzat, támogatva a kísérleti pszichológiának tudomá
nyos eredményeivel, hozza létre a didaktika terén azt a mozgalmat, 
amelyet az új iskola, a cselekvés iskolája, vagy leginkább a munka
iskola néven szoktunk említeni.

Ennek az irányzatnak lényege az, hogy a tanár vagy a tankönyv
közölte ismeretek megtanulása helyett a tanuló minél többirányú, 
szellemi és testi képességeit foglalkoztató rendszeres munkával lát
tassák el olyan módon, hogy e munka során a szükséges ismereteket 
is fokozatosan elsajátítsa. E cél érdekében ez az új irányzat fel
szabadítja magát a mechanikusan megszerzett adatismeretek soka
ságát túlértékelő előítélet alól, s nem annak a tanulónak a művelt
ségét tartja  legértékesebbnek, amelyik stopperórával mért rövid idő 
alatt felel adatszerű ismeretei iránt kutató kérdésekre, vagy amelyik 
egy bizonyos megadott rövid idő alatt nagyszámú ilyen kérdésre
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tud feleletet adni, hanem az olyat, aki érdeklődéssel, odaadással és 
szeretettel tud dolgozni, munkája közben kellő megfigyelő és ítélő
képességgel rendelkezik és munkájának eredményeit képes emlékezeté
ben is oly módon rögzíteni, hogy későbbi dolgozásaiban erre tovább
építeni képes. Az ilyen iskolában a tanár nemcsak előad, és a tanuló 
nem megtanulja a jó és helyes tanulási módszerek figyelembevételé
vel a leckét, az ily iskolában a tanuló dolgozik, s a tanuló munkájá
nak előkészítője, irányítója, segítő munkatársa a tanár. A XIX. sz.- 
nak a katedrán előadást tartó tanára lelép a magas emelvényről, 
abbahagyja a szép, szinte egyetemi színvonalú magyarázatot, s odaül 
a tanuló mellé vele együtt dolgozni.

Az ily szellemben dolgozó iskolát nevezem munkaiskolának.
Az 1883. évi törvény meghozatala után kialakult középiskolai 

tanulmányi rendszer, amely, mint többször említettük, a tudomá
nyok teljes egészének rendszeres közlésére törekedett és a szellemi 
képességek között elsősorban az emlékezetben való reprodukciót 
vette igénybe, a XX. század elején kezd rohamosan átalakulni. 
Ma erről az átalakulásról azt mondhatjuk : haladni a cselekvés, 
munka iskolája felé. Ez a haladás azonban nem rendszeresen, az egész 
vonalon indul meg, elvi új célkitűzések alapján, hanem az egyes 
tárgyak tanítási anyagának és tanítási módjának megreformálására 
irányuló törekvésben érvényesül. Miután a természettudományok 
tanítása terén mutatkozik legelőször ez az új irányzat, e tárgyak 
tanításának és tantervének revíziójára reformbizottságok, egyesü
letek keretében didaktikai szakosztályok alakulnak. így megalakul 
a mennyiségtan tanításának reformbizottsága, majd közvetlenül a 
háború előtt a fizikáé, a földrajzi társaság kebelében didaktikai szak
osztályt létesítenek, amely igen jelentékeny tevékenységet fejtve ki, 
döntő irányítással volt a földrajztanításnak fejlődésére. Az idegen 
nyelvek tanítása terén sokan megkísérlik az ú. n. direkt módszernek 
a bevezetését, ami még a holt latin nyelvnek tanításában is érezteti 
hatását. (Dent módszer.) Az idegen nyelvek irodalmának tanítása 
felszabadul igen sok történeti adatnak összehalmozására irányuló 
törekvés alól, s célkitűzései közé kerül a Kultur-Kunde. A nemzeti 
irodalom tanításának súlypontja pedig a történetről áthelyeződik az 
olvasmányokon felépülő irodalmi műveltség megszerzésére. Ugyan
ezen irányzat hatása alatt a történelem tanításából sok részletadat 
elmaradása mellett bevonul a művelődési és művészettörténeti szem
pontok érvényesítése. Mindezt a változást, illetve haladást elősegítik 
maguk a miniszteri utasítások, amelyek részint egyes konkrét ren
deletek alakjában, vagy az érettségi vizsgálatokhoz, illetőleg a tan
tervekhez adott utasításokban látnak napvilágot. De hátráltatja a 
fejlődést az a körülmény, hogy a sok tantervrevízió ellenére is az 
ú. n. tananyag, érdemlegesen legalább, nem változik és sokszor a 
könnyítéseknek szánt intézkedések is épp ellenkező hatást válta
nak ki.

így válik ez a haladás, ha egyébként természetesen igen örven
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detes is, a túlterhelés végsőkig való fokozásává. A tanulónak meg kell 
tanulnia a tananyagban foglalt ismeretanyagot és azonkívül át kell 
esnie azon a gyakorlati irányú képzésen is, amelyet ezek az újabb 
követelmények előírnak. Nem elég, hogy 8—1-ig benn ül az iskolában, 
délután még be kell jönnie a különféle gyakorlatokra is.

Az ilyetén módon előálló tanulmányi válságból a középiskolá
nak nem lesz másképp — véleményem szerint — eredményes ki
bontakozása, mint az intézménynek munkaiskola szellemében való 
érdemleges átszervezése és ebből kifolyólag a tanulmányi kereteknek, 
tananyagnak olyatén megállapítása, amely a munkaiskola szellemé
nek és a mai kor értékelésének megfelel.

Annál is sürgetőbb a középiskolai tanulmányi rendszernek ilyen 
irányú reformja, mert a többi iskolában már sokkal fokozottabb 
mértékben érvényesül a munkaiskola szelleme. Az elemi iskolákban 
az 1925. évi tanterv óta tulajdonképpen az egész vonalon érvényesül 
a munkaiskola elve. Ennek a hatásaként lépett fel az elemi és a 
középiskola közötti évről-évre mélyebb szakadék, amely a közép
iskola első osztályainak tanításában lényeges nehézséget okoz mind
addig, amíg nem fog a középiskolában is érvényesülni a munka
iskola elve, amely már egyre jobban tért hódít a polgári iskolában is. 
Ha tehát a munkaiskola elvét az új középiskolai reform nem fogja 
elvileg az egész reform középpontjába állítva annak átfogó alap- 
gondolatává tenni, akkor ez az intézmény el fog szakadni az élettől, 
a tudományos haladástól, az elemi iskolától, amelyre épít, az egye
temtől, amelyre előkészít és más középfokú iskolától. Önmagában 
pedig meg fog hasonlani, mert egyre több középiskolai tanár teszi 
magáévá a munkaiskola alapelveit és ennek megfelelően értékeli 
tárgyának tantervi anyagát, s ezzel meg fogják bontani, részben már 
is megbontották, a középiskola értékelésének egységes mértékét a 
tanuló megítélése terén.

Nem a középiskola maradisága okozta azt, hogy a munkaiskola 
elvei sokkal hamarább tért hódítottak az elemi és polgári iskola falai 
között, ahol szinte már egészen áthatják az intézeti munka minden, 
illetve jelentékeny részletét, holott a középiskolában eddig még csak 
kezdő, szinte tapogatózó kísérletezés folyik e téren. Ennek a sajátos 
jelenségnek természetes okát abban látjuk, hogy a munkaiskola elvé
nek érvényesítése rohamosan fokozódó nehézségekkel jár akkor, 
ha azt az idősebb kornak megfelelő magasabb színvonalon szeretné 
megvalósítani. így tehát természetes, hogy ez a mozgalom a 12 éves 
korig tanító elemi iskolában indult meg ; ma kezd otthonossá válni 
a 14 éves korig tanító polgári iskolában és az első kísérletezés korát 
éli a 18 éves korig terjedő középiskolában. Éppen ebből kifolyólag 
legalaposabb előkészítésre, legtöbb körültekintésre ezen szellemnek 
a középiskolába való bevezetésénél van szükség. Ennek igazolására 
röviden reámutatok két középiskolai tanítási reformmozgalomnak a 
fiaskójára. Az egyik a modern nyelvekben az ú. n. direkt módszer, 
a másik az infinitézimális gondolkodás bevezetése a mennyiségtan
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terén. Mindkét irányban meginduló kísérletek távolról sem vezettek 
a remélt eredményhez.

Nem minden tárgy és még az egyes tárgyaknak sem minden 
részlete alkalmas egyformán arra, hogy tanításában a munkaiskola 
elvei érvényesüljenek. Kerülnünk kell tehát ezen elv túlzott, nem 
indokolt oly szélsőséges alkalmazását, amely annak érvényesülését 
az egész vonalon egyforma teljes mértékben kívánja. Másik nehéz
séget az szokta okozni e téren, ha a tanuló bármilyen tevékenységét 
munkának tekintik. Ez teljesen hibás felfogás s az ebből származó 
hiba legjobban a legmagasabb színvonalú intézetben, a középiskolá
ban érezteti hatását. Csakis a tanuló életkorának és előképzettségé
nek megfelelő oly munkának van értéke, amely vagy meglevő isme
retet rögzít, vagy új ismeretre vezet. Ha erről megfeledkezünk, 
könnyen a játékosság színvonalára süllyedhetünk. Ezzel kapcsolat
ban kell reámutatnunk még arra is, hogy amíg alsó fokon kézügyes
ségi munkának, a cselekvésnek a jelentősége áll előtérben, addig 
a középiskolában ezt a felsőbb fokra való áttérésnél jelentékeny 
részben a szellemi munkának kell felváltania. Ez a szükségesség hozza 
magával, hogy a munkaiskola szellemében dolgozó középiskolában 
az eddiginél jóval nagyobb jelentősége van a tanuló egyéni önálló 
olvasmányainak és ezen olvasmányai feldolgozásának. A munka
iskola szellemében dolgozó középiskola azért nem nélkülözheti a 
tanulók számára rendelkezésre álló, megfelelően szervezett és veze
te tt olvasótermet.

Mivel a munkaiskola elvét az emlékezőképesség túlságos egy
oldalú igénybevétele váltotta ki, mint ellenhatást, az új irány sok
szor abba a szélsőségbe téved, hogy az ismeretek rögzítésére szüksé
ges emlékezeti munka, a megtanulás, teljesen értéktelen tevékenység. 
Ha ez a szélsőséges irány hibát jelent az alsó fokon, a középiskola 
színvonalán már veszedelmet jelent. Csak annak a tanuló által el
végzett munkának van igazi értéke, amely oly konkrét ismeretekhez 
vezet, melyeknek emlékezetbeli rögzítése érdemes és szükséges.

A középiskola az utolsó években egyre határozottabb szint öltő 
átalakulás korszakát éli. Átértékelés a latt áll a tanulmányi anyag, 
a tanítási módszer és a tanulóval szemben felállítandó követelmény. 
Ez a haladás egyre szélesebb munkamező területét fogja át, egyre 
egységesebb vezetőszellemet mutat és pedig mindjobban kidombo
rítva azt a szellemet, amelyet a munkaiskola vall magáénak. — 
A készülő középiskolai reform akkor fog hivatásának magaslatán 
állani, ha ezt a fejlődést méltányolva az egész tanulmányi rend ki
alakításába bele fogja vinni túlzások nélküli helyes mértékkel a 
munkaiskolának szellemét.

Kőszeg. Arató István.
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Kor-rekonstrukció és élményszerűség.
(Dr. ltavasz László „Pál Athénben“ című műve a pedagógia területén)

I.

A történelmi folyamat feltárásával a tanulók visszamennek 
a múltba, hogy ennek a lényegét és lelkét megértsék és a legbensőbb 
szemlélet útján a legszorosabb kapcsolatot megteremtsék. Ez az 
összeforrás a történelmi múlt leikével a jövő megmozdulásoknak és 
a jövő közös összefüggéseknek kiinduló pontja, életrekeltője. Minden 
társadalmi alakulásnak az értéke a nemzet egészséges fejlődéséig 
attól függ, hogy milyen termékenyen sikerült átültetni a korhangu
latot, a történelmi korok lényegét, a legbensőbb lelki tartalom képét 
az ifjúságba. Nemcsak egyszerű tanításbeli hiba tehát a történelmi 
formáló erők és az egész történelem lélektelen anyagképpen való 
közlése, hanem ma, a racionálizálás világában, merőben oktalan 
energiapazarlás a históriai nagy hatások, szuggesztív erők peda
gógiai tehetetlenségből elmulasztott átadása.

Ha a történelem helyes módszerrel átszármaztatott anyagának 
ilyen sorsfordító hatalma és ereje van, akkor mindenképpen meg
okolt, hogy az eszményei szerint haladó nevelői munka oly nagy 
súlyt helyez az anyag átadásának mikéntjére.

Milyen nevelői eljárás, milyen eszközök lehetnek azok, amelyek
kel teljes értékükben ki lehet hozni valamely kor összes szellemi 
alkotóvonásait és életre lehet kelteni érzéseit, géniusát? Kétségtelen, 
hogy az eredmény maximumát a művészet elvei szerint felépített 
oktató munkától várhatjuk, más szóval akármelyik korszak történeti 
folyamatát kívánom életre hívni, annak legvalószerűbb kivetítése 
művészi témáknak kijáró alkotó művelettel történhetik meg.

Nem tudnánk a művészet szerint való megoldás mellé még egy 
olyan módszert állítani, amelyik a múlt idők érzelmi és gondolati 
világát hasonló plaszticitással esztétikailag, etikailag is átfogóbban 
tudná adni.

Hogy a történelem hibátlan rekonstruálása és a művészet csak
ugyan összetartoznak és viszonyuk szinte szükségképpeni, annak 
meggyőző bizonyítéka a történettanár és a tárgya közti viszony 
metamorfózisa.

A pedagógus már az oktató tevékenysége elején is uralkodik 
az eltanítandó ismereti anyag egészén, azt az összefüggések szerint 
taglalja is, látja a tárgy részleteinek fontosságát, kevésbbé súlyos
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voltát, e szerint tud hangsúlyt, életet vinni a fejezetekbe. Minél több
ször merül bele azonban tanítása közben egy és ugyanazon anyag 
részleteibe, és minél több évfolyam tanuló seregével dolgoztatta azt 
fel, annál lényegesebb változást lát ugyanazon ismeretanyagon és 
összetételeiben. Tárgyának eddig jelentősnek ta rto tt több részlete 
elhull, a megmaradtak gyarapodnak, a részek között új kapcsola
tok keletkeznek, egyáltalában a szemmérték változáson megy keresz
tül, s íme a tárgy a tanárral szemben eleven valósággá változik.

Mindez a szállóévek és a tanárt ért hatások eredménye. Ugyan
azon történelmi ismeretanyag többszöri lepergetése alatt fontos, 
a históriával összefüggő ténymegállapítások váltak gyökérnélküli 
képzelődésekké, igazságoknak vélt feltevések omlottak össze, nyo
mós tekintélyekből hangtalan árnyékok lettek, egészen jelenték
telen epizódok formáló erők alapjainak bizonyulnak.

E metamorfózis alatt a tanár tudatának a küszöbén nem a 
tárgyát ért változások, nem a csoportosítás, építés, komponálás 
ténye van, hanem mindennek eredojeképpen egy folyamat végső 
elemzése gyanánt az egész ismereti anyagot, mint egyetlenegy 
nagyterjedelmü művészi Léniát látja, mely a kor lelkét, lényegét 
foglalja magában, a kor jellemző stílusjegyeivel, történeti hűségével 
tűnik fel.

A tanárral szemben most már nem egy leckesorozat, vagy mun
káltatásra váró összefogott anyagkomplexum van, hanem egy fel
dolgozásra váró művészi téma, melynek megjelenítési formája ugyan
azon esztétikai elveknek van alárendelve, mint egyéb művészi 
alkotásé.

Az a pedagógiai eljárás, amely talán apró leckékre tördelt tan
könyv szellemi lemásoltatásáig ju to tt el egykor, most a múlt valóság
ábrázolásának művészi mikéntje előtt áll. A művészi szándék tehát 
az, hogy a legtökéletesebb külső eszközökkel hozza ki és éléssé át a 
tanár egy kor legbensőbb szellemi tartalm át.

Hogy melyek lesznek az eszközök, amelyeket használni fog 
a művészi témává módosult anyag feldolgozásánál, azt legelső
sorban a pedagógus ábrázolási készsége szabja meg, de irányt m utat 
a korról való felfogása, maga az anyag és több, esetenként változó 
tényező.

A művészi feldolgozás akkor teljes, ha az egész témát felöleli.
Lehet azonban, hogy hiába van meg a legintenzívebb művészi 

szándék, a feladat túlhaladja a rendelkezésre álló erőket, vagy a téma 
teljes megoldását nem vállalja a tanár.

Ilyenkor az történik, hogy csak azt a részét dolgozza ki művészi
leg a pedagógus, amellyel a legteljesebb lelki összehangolódásban 
van, s amelynek belső elképzelése a leghatásosabb áléletési forrást 
sejteti vele.

Ebben az esetben a téma ki nem merített része művészi probléma
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marad, melyet mégis meg kell oldani, mert kinek kellene valamely 
kor művészi torzója, félig, vagy negyedrésznyire kidolgozott tör
ténete?

A megoldás ilyenkor valósággal a komoly színpad rendezői 
műveleteire emlékeztető művészi munkával mégis megtörténik. 
Némely ki nem dolgozott korrészletből a tanár művészi kereszt
metszetet ad, s ahova tud, oda kész műdarabokat, vagy annak rész
leteit iktatja be.

Ha igazán ihletett rendezői tevékenységgel, jó szemmértékkel 
a művészi téma egységét meg nem osztó elgondolás szerint választ, 
a kor-téma megoldása nem veszít értékéből.

II.

Most felmerül a kérdés, hogy honnan vegyen a rendező és szer
kesztő pedagógus művészi megoldásrészleteket, melyek a szóban- 
forgó történeti korról a témája szerint való elgondolással egyező 
ábrázolási felfogást mutatnak fel. Erre a felelet a következő :

A művészi elgondolás tárgyává módosult históriai anyag igazi 
és belső összefüggéseiben való ábrázolása legéletteljesebben klasszi
kus költő vagy prózaíró műveiből válogatott darabokon keresztül 
történhetik.

A magyar történeti korok majdnem mindenikének megvannak 
a maga kiváló költői, vagy éppen olyan elsőrangú műprózaírói, 
akik az elmúlt idők korszellemét, hangulatát mesterien vissza tudják 
adni. Egy-egy részlet a műveikből valóságos történelmi szellem
idézés, munkájuk egésze pedig ezerszínben ragyogó napfényes út 
a múlt avarján keresztül.

De nemcsak a magyar történet, hanem az emberiség históriai 
folyamatai is megtalálják a maguk magyar klasszikusait, akik kivé
teles teremtő erejükkel megláttatják a korok lelki rétegeződéseit, és 
akik az elképzeltetés csodálatosan világító erejével átvilágítják, 
elevenné teszik a múlt domináló érzéseit és indulatait, s az általános 
emberi múlt vezető gondolatainak költői megértelmezői lesznek. 
A történetíró korokat átfogó munkája párosul bennük a művész 
hangulatképező erejével, a költő magával ragadó szárnyalásával.

A tanár egy kort felölelő művészi tématervezetében ilyen szer
zőket szólaltathat meg.

A szerkezet tökéletes kiépítése most már megkívánja mindenek 
előtt a gondos előkészítést, a művész vagy szépíró felhasznált rész
leteinek a téma intenciói szerint való pontos hozzáillesztését.

Hogy egy ilyen kiválasztott műdarab-részlet mennyire élőén 
beleviheti az egyének tudatába a kor lelkét, a holt idők lelki világát, 
végeredményében a történés teljes és hiánytalan folyamatát, arra 
jellemzőbbet és igazán művészibbet nem állíthatunk oda, mint 
dr. Ravasz László „Pál Athénben“ című történelmi essay-jét.
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A mű a hellenizmusnak a keresztyén gondolattal való talál
kozását és a krisztusi eszmének világtörténelmi vezető gondolattá 
fejlődését hozza elénk.

Már az első része is, mellyel mi itt foglalkozni kívánunk, ön
álló egész, és megszünteti azt a históriai torzót, mely itt-ott még 
előbukkan, s amely a hellenizmus és keresztyén gondolat kölcsön
hatásait nem hangsúlyozta eléggé, vagy ha szellemi átáramlást is 
állapított meg közöttük, inkább a két világnézet különbözőségeire 
figyelt. így közel járt e felfogás egy történelmi széteséshez, melyet 
most a „Pál Athénben“ című tanulmány nagy magasságokba járva 
áthidal és ragyogó fényt vetít a korok összefüggéseire.

A haldokló antik világ és a keresztyén gondolat összekapcsoló
dásának miliőjét nem a nyugodt elbeszélő mód stíluseszközeivel 
rajzolja, hanem egy lüktető drámai akció mindent megelevenítő el
rendezésével, erejével hozza elénk. Elvonulnak benne csodálatos 
meglátások és sejtések formájában olyan lélektani igazságok, melyek 
az elhitetésnél tovább is : az erős szándékokig, a cselekvés kész
ségéhez ragadnak.

Tehát kimeríti a tanulmány a történeti átéletés fogalmának 
minden jegyét és főképpen a valláserkölcsi alapon fogant gondol
kozás szintjére hoz mindenkit, akinek alkalma van a müdarabba 
belemerülni.

A mondottak alapján ezt a ragyogóan gazdag és a lelkeket meg
ejtő és irányító kivételes értéket a filozófia, művészet és vallás- 
történet mezejéről át kell származtatni a pedagógia területére és 
annak széles körben való átéletését zavartalanul megtervezni. Ezt 
biztosítandó állítunk össze az essay részére (I. rész) egy módszeres 
feldolgozásmenetet.

Jól tudjuk, hogy egyazon téma megrendezése más és más utat 
követ. Ami itt ezután jön, egy az utak közül. Minden lépés ez utón 
azt célozza, hogy a tanulók öntevékenysége mellett a rekonstrukció
ból minden olyan élővé váljék, amilyen valaha a történés folyamata 
a latt volt is.

III.

Az első teendő egy általános történelmi keretrajz megrajzol- 
tatása a tanulók által már ismert antik világ történeti tényeiből. 
A görög és római világképhez kapcsolódik aztán a tanulmány, mely
nek minden önálló része előadót kap egy tanulóban. Ezek gondoskod
nak majd az egyes részek jelentőségének kidomborításáról, a fogal
mak megértelmezéséről, de az egész osztályt éppenúgy bevonjuk a 
munkába. A tanár csak irányít és megóv minden jelentős momen
tumot az elkallódástól.

A tulajdonképpeni tárgyalás mikéntjének megállapítása után 
szintén osztálymunkának a segítségével megtörténik az író szemé
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lyének és müveinek nemzeti és egyházi szempontok szerint való 
méltatása. Ezt követi az intézkedés, hogy a mű taglalása alatt a 
vezető gondolatok a táblára írassanak.

Most végre rákerül a sor „Pál Athénben“ (I. rész) egyfolytában 
való felolvastatására. A mű költői értékeit kiemelendő, már jóelőre 
utasítjuk a tanulókat a művészet elvei szerint való recitációra.

A felolvastatás után az első hatások színe, hangulata ott van 
már az ifjúság lelkében. Ott van a kor drámai színezetű folyamatá
nak a képe, a világnézetek egymással való találkozásának a ténye. 
Látják, hogy korszak-fordulóról van szó, hogy egyik kor értékein 
miként épül a másik kor. A mű maga a legcsodálatosabb poézis, 
ereje tehát mélyen fog hatni, lendülete magával ragad, szépségei el- 
szakíthatatlanul lekötik a figyelmet. Az osztály így eljut a megejtő 
hangulat és egy a tárgyról még többet kívánó érdeklődés állapotába. 
Ennek a lelki beállítottságnak természetes továbbfejlesztését most 
már a mű taglalása folytatja. A gonddal, terv szerint egymásután 
megvilágított részek egyre élesebben mutatják a lényegüket és 
drámai lüktetések módjára életet nyernek. Előttünk kell így fej
lődnie a történés súlyának. Ez a mozgalmasság, az egymás után 
kibontakozó erők egymásra hatása egyre fokozódó erővel bilincseli 
magához a hallgatóságot, és a tanulók szinte a kornak a légkörét 
érzik maguk körül.

De lássuk a taglalást, melynek keretén belül csak éppen jelezzük 
azokat a gondolatcentrumokat, ahonnan egy aktív feldolgozás a latt 
még ezerféle megállapítás indulhat ki és teheti alapozottabbá a rész
let beállítását. I.

I. rész.

Gondolatmenet. Megjelenik Pál az Areopagoson, kifejti az egy 
igaz isten-hit tételeit ott a pogányság, a szofizmus forrpontján. 
Kétkedés fogadja szavait, de a lelki háborgás, melyet az apostol 
beszéde vált ki, nem múlik el nyomtalanul, Pál lelkeket ejt meg : 
Damaris asszonyét és Dénesét. (Apostolok csel. XVII. rész 16. és 
köv. versei.)

Keretrajz, megbeszélés. A drámai összeütközés döntő tényének 
lenyűgöző odaállításával indul a mű. Pál és a görögök között tulajdon
képpen két világnézet fegyveres összecsapása van megörökítve. 
A történelmi elmúlás pillanata után lepereg a történelmi születés 
perce. Pál, a csodák hőse egy világtörténeti folyamat rendezőjévé 
alakul. A görög filozófia találkozik itt a keresztyén gondolattal. 
Csupa ellentét van a drámai találkozásban ; világnézetek, erőforrások, 
bölcsészeti rendszerek, faji különbözőségek harca, vitája, erőmérkő
zése. A kétezer éve diadalmasan fénylő keresztyén hit világgá indu
lásának jelképes történelmi pillanatait festi e fejezet.
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II. rész.

Athén a hellenizmus korában.

Gondolatmenet. I logyari történhetett ez a lelki világokat lebíró 
nagy keresztyén győzelem? Erre feleletképpen elénk vetítődik 
Athén képe az erős dekadenciájában. „O tt ragyognak még Perikies 
kőbe vésett álmai“ ,1 de a város már csak múzeum, a világkeres
kedelmi út elkerüli, csodaszámba megy, ha egy hajó jelenik meg a 
kikötőjében és ott „veszekedő, tányérnyaló szedett-vetett népség 
vitatkozik a legnagyobb kérdésekről... csak a vitatkozás virtuozi
tása érdekli őket“ .2

Keretraj:. Megbeszélés. Ez a részlet a haldokló görögvilág utolsó 
lelki megrezdüléseinek csodálatosan szép leírása. A költői nyelv 
kifejezésbeli színgazdasága egy hangszeren elővarázsolható leg
szebb zenei kifejezések hangulati hatásával vetekedik. Egy klasszi
kus zenemű dúsváltozatú és erőteljes fináléjához hasonlóan meg
döbbentő hatásúak ennek a dekadenciának a költői színvariációi. 
A grandiózitás érzékeltetése azért vesz itt nagy lendületet, mert egy 
világ szellemi és anyagi összeomlásáról van szó. Századokat és az 
ismert világot beragyogó napvilág húny el a romok és torzók városá
ban. Perikies egek felé emelkedő lendületének milyen szomorú az 
összeomlása ! Analógiául kínálkozik a jelen kor erkölcsi dekadenciája. 
Soha annyit nem emlegették a népek szolidaritásának a gondolatát, 
mint ma, és soha távolabb nem voltunk tőle ! Ez igv van világ- 
viszonylatban, de ennek tragikuma ül meg minket is trianoni nyomo
rúságunkban.

III. rész.

Pál apostol.

Gondolatmenet. Ebbe a görög világba érkezik Pál apostol. — 
Ő azelőtt, mint törvénytisztelő farizeus a legpontosabban tarto tta  
meg a zsidó vallás hagyományait és törvényeit. A legelkeseredet- 
tebb gyűlölettel volt azok iránt, akik már megtalálták a Messiást 
és hirdették halálát és feltámadását. Ellenük fordult az igazi hívő 
zsidó fanatizmusával. De amikor a Damaskus felé vezető utón 
szembe találja Krisztust, olyan megrendülés éri, hogy a szenvedélyes 
üldözőből fanatikus keresztyén lesz, ki nem elégszik meg, hogy a 
Jézus-élményt és vallást szűk körben hirdeti, hanem megjelenik 
az akkori értelemben vett világ előtt, s általa találja meg a keresz
tyén hit az őt megillető elterjedettségét.

Lélektani rajz, történelmi keret. I tt elgondolkozásra késztet az 
összetalálkozás csodálatos ténye. Azon a helyen jelenik meg Pál, ez

‘, 2 l)r. Ravasz László: Pál Athénben 12. 1. (Bpesti Szemle 608. sz.)
2
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a szellemi kiválóság, ahol a keresztyén hit a legmagasabb szellemi 
örökséget veheti át, és a múlt kiválasztott értékeivel egybefonódva 
átveheti egyszersmind a világhivatását is. Ennek nagyszerű végre
hajtója az apostol, akinek egy életdráma ju tta t fanatikus hitet és 
szédítően nagyra nőtt energiát, és aki magán hordozza a szellemi 
kiválóság minden jellemző vonását. A krisztusi igazságok lélek
lebilincselő és szublimis hatásait kettősen is m utatja Pál lelki tükör
képe : először összetörnek ezek benne egy világot, kiforgatják őt 
a régi természetéből, azután ugyanezen elvekkel, igazságokkal vilá
gokat hódít meg. Felőle, a szenvedélyesen hithű zsidó felől sejthetjük, 
hogy ugyanilyen fanatizmussal robban majd ki keresztyén volta. 
A nagy és mindent átfogó aktivitása magyarázza eredményeit, cselek- 
vőlegességének sohasem múló intenzitása vezet szinte hihetetlen 
hatáskövetkezményeinek megértéséhez. Csak egy ilyen lelki felépí- 
tettségű vezetőn keresztül lehetett korok és világok boldogító kin
csévé a Krisztus-hit.

Pál, a világnézetek sorsfordítója, lelkiségét az ifjúságnak min
den oldalról megvilágítva kell látnia.

IV. rész.

Melyek a hellenizmus alaptényezői.

Gondolatmenet. 1. A hellenizmus megszüntet minden öncélú- 
ságot, a római imperium kozmopolita jellegű. 2. Bölcsészete kevésbbé 
gyökeres elvek összekapcsolása. 3. Római felfogás szerint minden 
nép ugyanabban a templomban helyezhette el istenét. 4. A császár
ság valósággal vallásos kultusszá válik.

Keretrajz. Mindezeknél a tényezőknél azt a kérdést kell felten
nünk, hogy vájjon a hellenizmus művelődési fokozatán álló nép lelki 
berendezettségének, különösen az érzés és képzeletvilágának meg
feleltek-e? Nézzük sorban őket és szegeztessük le egyenkint értékü
ket a tanulókkal. 1. Az összes szellemi értékek e korbeli kultúrájá
nak talapzata a római imperium, a jogrend az állandósulás töké
letes létformája. 2. A bölcsészet igaz, hogy most is alátámasztja a 
kutató lélek egyensúlyi helyzetét, de megállapításai mégsem egy 
abszolút és hosszú időre tekintő sarkigazság tételei : sokkal primi
tívebbek, mint a rómaiság életstílusát elfogadó ember lelki szintje.
3. Minden isten együtt van egy templomban. A történelemben 
minden vallás különvéve — akármilyen pirmitív lelki tartalom épít
ménye is — a maga hívőinek lelki kielégülést nyújt. De egy templom
ban a sokféle isten látványa nem volt felemelő, sőt egyenesen remény
telen annak, aki keresett mögöttük valami lélekbe markolót. A római 
imperium jogrendjét átértő ember egész bizonyosan magasabb er
kölcsi gondolatot igényelt. 4. A császár „divus“ és rendszeres imádat 
tárgya, de ilyen tekintetben nem képvisel magasabb álláspontot, 
mint az egyiptomi fáraók és más istenkirályok. A római jogi fogai-
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mák színvonala mellett a császárság gondolata is nívó alatt marad, 
majd Nagy Konstantinus fog önteni belé erkölcsi tartalm at.

Külső összeforrasztónak ott az imperium gondolata, de a szel
lemnek, a léleknek vágyódásai kielégítetlenek. Amivel az akkori 
vallások meg akarják fogni a lelket, az naívsággá válik a római 
imperium értelmi fokozatán álló ember előtt, sőt hiányérzet szülő
jévé lesz.

V. rész.

Alit hozott a keresztyén hit a pojjánv viláipiak.
Gondolatmenet. Az általános szükségérzet tehát megmagyarázza 

azt a csodát, hogy a keresztyén hit aránylag rövid idő alatt világo
kat hódít meg. A csodának beillő változást gyönyörűen mondja el 
a szerző : „Ennek az Istennek a neve olyan világosságot gyújtott, 
hogy egyszerre lehullottak a bálványok, elporladtak az oltárok, 
elszállott a hekatombák füstje, kiapadt a tauroboliák vére és az 
antik templomok az elmúlt emlékek kriptáivá változtak á t.“8

Az új hit odaállította a pogány világ elé az igazság Istenét, 
annak megbocsátó kegyelmét a bűnösökkel szemben. Kimondta, 
hogy nem szertartással, törvénnyel jutunk hozzá, hanem a lélek 
szabad szárnyalásával. Jézus testet öltése bizonyítja, hogy mindez 
nem mithosz, nem fikció. Megállapította továbbá az új hit, hogy 
Jézus végleges örök próféta ; amit Istenről lehet tudni, ő mondja 
tneg.

Keretrajz, megbeszélés. A hellén világ lelki szomjúságát, ki- 
elégítetlenségét is meggyőzően kell az ifjúság előtt bizonyítani. 
Tehát nemcsak a hitélet területét mutatjuk be, hanem utalunk e 
kornak erkölcsi romlottságára is ; igaz, hogy az állami élet intézmé
nyei fejlettek és jogi alapon megformáltak, de a lélek, a szellem 
gondozatlan, lelki imperium nincs, az eszmény hiányzik. Ez az 
iránytű nélkül való lelki tévelygés megszűnik, mihelyt az egy isten
hit a maga felséges elveivel megjelenik és megejti, lenyűgözi az 
embereket. Ez a gyors világnézeti változás kulcsa. Olvassák á t az 
ifjak ismételten, mit hozott a Jézus-hit, állítsák maguk elé az álta
luk megismert vallások hitelveit, és rögtön meg fog nyilatkozni 
előttük a keresztyén hit magasabbrendüsége. Ebben a kérdésben 
úgy, mint az egész mű beállításában a vallásoktatóval való kapcsolat 
elkerülhetetlen.

VI. rész.
Zavartalan volt-e a mayasahh erkölcsi rend átvétele ?

Gondolatmenet. A pogány világ egy része nem tud belenyugodni 
hogy az elsők utolsókká lesznek, nem tudja elviselni, hogy a szeretet-

3 Dr. Ravasz L. : „Pál Athénben“ I. rész 21. 1.
2 *
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nek nincs határa, nem bírja el : „Szeressétek ellenségeiteket, áldjá
tok azokat, akik titeket átkoznak, imádkozzatok azokért, akik 
üldöznek, kergetnek titeket.“ Már Jézust is ezért feszítik meg, de a 
keresztrefeszítés magasztos áldozati ténye még nagyobb sikert biz
tosít az új hitnek.

Megbeszélés. Az erkölcsi kezdetlegesség, a műveltebbek konok 
ragaszkodása a hatalomhoz, a romlott kor fertője most is, mint 
mindig, megteremtette a reakciót, de a Jézus-hit erkölcsi világa 
akkora energiát sugárzott, hogy győzedelmes ú tja  az áldozatok 
máglyafüstje mellett is az ismert világ lebírásához vezetett.

VII. rész.

Mi t áplál la el a római iniperium helyét?

Gondolatmenet. 1. A római birodalom széthullott, helyét a keresz
tyén egyház foglalta el.

2. A görög filozófia önös és könnyen megcáfolható tételeit a 
keresztyén hit váltotta fel.

3. A kicsinyek, betegek, üldözöttek felemelkednek.
4. A vad, durva barbárok meghódolnak az új hit előtt.
5. Amit a régiből á t nem vett a keresztyén kultúra, az porrá, 

sárrá lesz.
Keretrajz, megbeszélés. A drámai átáramlás végső lüktetését 

adja ez a rész és a keresztyén hit világgá terjedésének kezdőpontján 
egy belső látomás kivetítéseképpen megrajzol egy nagyszabású tör
téneti prespektívát a vallás által újjáalkotott világ jövendő tényei- 
ből. Ebben a rajzban a költő a Pál apostol diadalmas győzelménél 
áll meg s onnan ta rt seregszemlét a nagy világrendülés által száza
dokon keresztül kitermelt szellemi eredményeken. Az abszolút érté
keket hirdető és bámulatra késztető szellemi nagyságok és elme- 
müveik e felsorakoztatása szinte elbírhatatlanul szakad elénk az 
apperceptív tevékenység számára. E nagyszerűségükben egymás felé 
emelkedő csodák mind Arra utalnak, akinek országáért lefolyt a 
küzdelem : az egy, igaz Istenre.

*

Összefoglalván már most mindent, az előadottak alapján meg
állapíthatjuk a következőket.

1. A bem utatott műdarab-részlet történelmi, művészi és éppen 
poetikus értékei szerint a kort a maga históriai valóságában nem
csak rekonstruálja, hanem a múlt jellemző életnyilvánulásait annyira 
valószerűvé teszi, hogy általa egy teljes összehangolódás, átélés 
állapotába jut az olvasó, vagy hallgató.

2. A tanulmány olyan korszakot világít meg, amelynek mes- 
gyéjén két históriai fontosságú világnézet kapcsolódik össze.

3. A bemutatással az a törekvés, hogy a tanulók lássák, mi
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képpen adja át a hellenizmus által összefogott közösség a maga 
kincseit és szellemi értékeit a keresztyén gondolat jegyében alakult 
társadalomnak, és ez miképpen nő világokat hódító lelki hatalommá. 
Az essay által való átéletés, meggondolkodtatás, esztétikai gyönyör
ködtetés sokirányú és gazdag gyümölcsöket termő lelki tevékeny
ségre ösztönzi az ifjúságot, általuk új fogalmakat szerez, új érzéseket 
él át és új akarati tevékenységek elemeivel lesz gazdagabb.

Gyönk. Dr. Holstein Gyula.

A  tanulói gyakorlatok szerepe a fizika tanításában.
A tanítás csak akkor lehet eredményes, ha a tanár minden óra 

anyagát tervszerűen állítja össze a rendelkezésére álló elemekből. 
A fizikában általánosan használt tanítási elemek : a magyarázat, 
kísérlet, szemléltetés, a számonkérés és a példafeldolgoztatás. Ezek
hez járulhat még a tanulói gyakorlat.

Nem elég az alkotó elemeket egyszerűen egymás mellé rakni és 
köztük csupán külső kapcsolatot létesíteni, hanem valósággal egy
másba kell őket olvasztani. A jól felépített tanítási órán a régi isme
retek számonkérése példadolgoztatás révén új ismeretek szerzésével 
kapcsolódik, viszont az új ismeretek közlése régiekre való hivat
kozással és közbevetett kérdésekkel történik. A magyarázat hozzá
fűződik a képek, vagy eszközök bemutatásához és a kísérlethez, az 
utóbbiak viszont kiegészítői a magyarázatnak. A tanulói gyakor
latot is úgy kell bevezetni, hogy szerves kapcsolatban legyen a többi 
elemmel és a többiek rovására éppúgy nem szabad túlbecsülni, mint 
ahogy nem tehetjük ezt a többi elemmel sem.

Elképzelni is nehéz az olyan tanárt, aki az óra uralkodó elemé
nek a magyarázatot tartja. Aki hosszadalmas, mennyiségtani le
vezetésekkel alátámasztott, minden részletre kiterjedő pontos magya
rázattal tölti ki az óra legnagyobb részét és valósággal így kell el
csípnie pár percet a magyarázathoz szükséges drága időből, mert hát 
feleltetnie is csak kell, meg az eszközök se porosodjanak hiába ! 
Nem igen van olyan tanár sem, aki minden mást a kísérlet szol
gálatába állít és a gondosan előkészített, szépen bemutatott kísér
letet teszi az óra főrészévé. A magyarázat ebben az esetben nem 
volna más, mint az elvégzett kísérlet tanulságának leszűrése, vagy egy 
újabbnak az előkészítése, s a feleltetés is csak arra való volna, hogy 
felelevenítse a kísérletet. Nehezen képzelhető el az is, hogy a hang
súly a feleltetésen legyen; a magyarázat alig legyen több lecke
feladásnál és néhány kísérleti eszköz bemutatása csak azt a célt 
szolgálja, hogy a tanuló a következő órán szépen tudjon róluk felelni.

Ezt a három torzképet csak azért festettem, hogy jobban el
képzelhető legyen a negyedik, vagyis az a tanár, aki képes az anyag
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legkegyetlenebb megcsonkítására és teljes felforgatására,, csakhogy 
minden óra tengelyéül egy-egy tanulói gyakorlatot állíthasson be.

A tanulói gyakorlatnak tanítási elem gyanánt való felhasználása 
még az erjedés stádiumában van. Mint minden újításnak, ennek is 
vannak lelkes apostolai és vannak ellenzői is. A kezdeményezők 
között természetesen akadhat túlzó is, az ellentábor pedig hajlandó 
minden gyakorlatoztató tanárt torzító üvegen á t nézni. Volta
képpen mind a két párt azt a célt szolgálja, hogy a tanulói gyakorlat 
használható tanítási elem legyen. Az egyik felhívja rá a figyelmet, 
a másik lecsiszolja a szögletességeit.

Amennyire helytelen azonban a tanulói gyakorlat lekicsinylése 
és kigúnyolása, éppen olyan hiba annak a követelése, hogy minden 
tanár végeztessen ilyen gyakorlatokat. Sokan taníto ttak  már e nélkül 
is igen szép eredménnyel, s bizonyára az eredmény rovására menne, 
ha jól kiforrott módszerű idősebb tanárokat gyakorlat tartásra köte
leznének. A fiatalabb tanároknak és a tanárjelölteknek a figyelmét 
azonban fel kell hívni arra, hogy a tanulói gyakorlat is használható 
tanítási elem, és sok esetben célravezetőbb, mint a tanár által be
m utatott kísérlet. Hogy mekkora helyet kapjon a többi tanítási 
elem mellett, az függ a tanár egyéniségétől, a tárgyalt anyagrész 
természetétől, a kitűzött céltól és sok külső körülménytől.

Aki be akarja vezetni a gyakorlatokat, az mindenek előtt azzal 
legyen tisztában, hogy nagy munkatöbbletet vállal magára. Sok dol
got ad a gyakorlatok előkészítése és az eszközök elrakása, még 
nagyobb dolog a szükséges eszközök tervezése és beszerzése. A hét
nek nem is egy délutánját teljesen lefoglalják a gyakorlattal kapcso
latos tennivalók. Van, akit szórakoztat az ilyen munka, és van, akit 
valósággal kimerít. Kívánni sem lehet, hogy az egyik annyi gyakor
latot tartson, mint a másik.

Az egyes anyagrészek tárgyalásánál nem ju that egyforma szerep 
a gyakorlatnak. Tapasztalatom szerint legjobban felhasználható a 
mozgástan tárgyalásakor. A mértékegységek és mérőeszközök ismer
tetése szinte kívánja a gyakorlatokat. A szakaszos mozgások, egyen
súlyi helyzetek, gépek, azután a rugalmasság, súrlódás és közegellen
állás tanításában is jó szolgálatot tesznek. A cseppfolyós testek 
tárgyalásakor különösen a sűrűségméréseknél van nagy szerepük. 
A légnemű testek és a hangtan fejezete már alig ad alkalmat gyakor
lat tartásra. Az égitestek mozgásáról szóló rész ebből a szempontból 
természetesen szóba sem jöhet. A fénytannak, hőtannak és mágnesség- 
tannak már megint több olyan része van, ahol tanulói gyakorlat 
tartható  (tükrök, lemezek, lencsék, hőmérők, halmazállapotváltozá
sok, nedvesség, mágneses alaptünemények, erővonalak stb.). Az 
elektromosságtanban csak néhány esetben érdemes gyakorlatot ta r
tani (galván elemek és telepek készítése, galvanoszkóp, ellenállások 
stb.), legtöbbször célszerűbbnek látszik a tanár által bemutatott 
kísérlet.

Változik a gyakorlatok száma aszerint is, hogy mit tűz ki célul
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a tanár. Ha arra törekszik, hogy tanítványai pl. kész villanyszerelők 
és rádióamatőrök legyenek, akár az egész elektromosságtant végig- 
gyakorlatoztathatja. Ha azonban főcélnak, az alaptörvények meg
értését és a fontosabb jelenségek megismerését tartja , akkor olyan 
gyakorlatokat válogat, amik ezt a célt szolgálják.

Nem utolsó helyen említendő a súlyos gazdasági helyzet sem. 
Alig van olyan iskola, amely most nagyobb összeget fordíthatna 
eszközök beszerzésére. Jól jegyezzük meg azonban, hogy nem fel
tétlenül szükséges a tanszerkereskedők drága eszközeit megvenni, 
a legtöbbet elkészíthetik a helybeli iparosok (lakatos, bádogos, aszta
los, esztergályos). A csináltatott eszközök sokkal olcsóbbak és sok
szor jobbak, mint a gyári készítmények. Nem is i t t  van a legnagyobb 
baj, hanem abban a körülményben, hogy a többszörösen megnyirbált, 
majdnem semmivé zsugorodó kezdő tanári fizetés m iatt a fiatalabb 
tanárok szinte kivétel nélkül anyagi gondok közt élnek. Súlyosbítja 
a helyzetet, hogy nagyon sok iskolában még ezt a kis fizetést sem 
utalják ki rendes időben. Ritka tanár az, aki anyagi gondokkal küz- 
ködve önként vállal olyan munkatöbbletet, amiért külön díjazás 
nem jár.

Népes osztályban, kis előadó teremben kevesebb gyakorlat végez
hető, mint kis létszámú osztályban és tágas teremben. Ha a padok 
asztalkája ferde, azon lehet segíteni az asztalka közepére szerelt 
vízszintes lappal. Ajánlatos a terem két összefutó fala mellé keskeny 
asztalsort állítani. Ez felhasználható a délutáni gyakorlatok tartásá
nál is, és itt helyezhetők el azok az eszközök, amelyekre sűrűn van 
szükség az órák alatt végzett gyakorlatokon (mérlegek, állványok 
stb.).

Károsan befolyásolja a gyakorlatok bevezetését az is, hogy 
nincs olyan tankönyvünk, amely az anyag csoportosításánál figye
lemmel lenne a tanulói gyakorlatokra.

Végül meg kell említenem, hogy sok fiatal tanár kedvét el
veheti a gyakorlatok tartásától az olyan kolléga, aki meggyőződve 
saját módszerének tökéletességéről, feleslegesnek, sőt károsnak mond 
minden újítást.

Az óra alatti gyakorlatok mellett délutáni gyakorlatok is ta r t
hatók, de egyik a másikat nem pótolhatja. Az órákon végzett gyakor
lat legtöbbször bevezetése egy-egy fejezetnek, a délutáni pedig be
fejezése. Az előbbieknél a cél egy mérőeszköznek, vagy valamely 
törvénynek a megismerése, az utóbbiaknál pedig a már ismert tö r
vények gyakorlati alkalmazása. Az egyiken minden tanuló részt- 
vesz, a másikon csak az önként jelentkezők. Különbség van a kétféle 
gyakorlat lefolyása között is. A délelőtti gyakorlatot a padban végzik 
a tanulók teljes csendben és egyszerre ; a délutáni gyakorlatok kettes 
vagy hármas csoportjai az asztaloknál dolgoznak, s ilyenkor a 
tárgyra vonatkozó halk beszélgetés megengedhető, sőt az sem okoz 
gondot, hogy a csoportok egyszerre végeznek-e a méréssel, mert a
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gyorsabban dolgozó csoport pótmunkát is kaphat. Az óra alatti 
gyakorlathoz már csak az idő rövidsége miatt is minden elő van 
készítve és a gyakorlat végzéséhez pontos utasítást kapnak a tanulók. 
Nagyon helyesen írta a Szemle egyik tavalyi számában egy tanár
társunk : lehetetlen azt kívánni a tanulótól, hogy magától jöjjön rá 
azokra a fizikai törvényekre, amiknek a felfedezése világhírű tudó
sok nevéhez fűződik. A délutáni gyakorlatokon már nagyobb szerepet 
kell adni az egyéni kezdeményezésnek, ilyenkor az eszközök össze
állítását és elrakását is a tanulókra bízhatjuk. A délelőtti gyakorlat 
naptári idejét előre megszabni nem lehet, akkor kell megtartani, 
amikor a megfelelő fejezet sorra kerül. A délutáni gyakorlat idejét 
azonban előre meg kell állapítani lehetőleg a jelentkező tanulók 
kívánságának megfelelően. Nem szükséges azonban minden héten 
délutáni gyakorlatot tartani, elég két vagy három hetenként. Az 
sem fontos, hogy a gyakorlat rögtön nyomon kövesse a tárgyalt 
fejezetet. Pl. egyes hőtani gyakorlatok végzésére legmegfelelőbb a 
havas decemberi vagy januári idő, pedig a hőtannal már hónapokkal 
előbb végeztek. A délelőtti gyakorlat csak aránylag kis részét tölti 
ki az órának, a délutáni óra pedig teljesen a gyakorlatra van szánva. 
Arra azonban vigyázni kell, hogy a délutáni gyakorlati óra csak
ugyan egy óra legyen, semmivel sem több, valamivel kevesebb lehet. 
Az óra alatti gyakorlatokon természetesen éppúgy fenn kell tartani 
a fegyelmet, mint az óra más részében, a délutáni gyakorlat ezzel 
szemben ne tanítási órához, hanem önképzőköri gyűléshez hason
lítson. A tanulók jókedvűen jöjjenek a gyakorlatra, örömmel végez
zék az önként vállalt munkát és a jól végzett munka tudatában 
menjenek haza.

Nemcsak a szülők részéről, hanem egyes tanárok részéről is 
sok szó esik mostanában a tanulók túlterheléséről. Sajnos, igen 
sokan nem abban látják a túlterhelést, hogy a túlsók lecke m iatt 
az öt órán át padban ülő gyermek még egész délután és egész este 
is a könyv mellé kényszerül, hanem különös előszeretettel a fizikai 
gyakorlatokat emlegetik a túlterhelés tipikus példája gyanánt. 
Pedig az óra alatti gyakorlat inkább könnyíti, mint nehezíti a tanuló 
munkáját, a két vagy három hetenként ta rto tt délutáni gyakorlat 
pedig nem kötelező. Lehet-e túlterhelés az olyan munka, amit ön
ként vállal és jókedvvel végez a tanuló? Éppúgy nem az, mint ahogy 
nem túlterhelés a zene, házi olvasmány, játék, séta stb.

A kétféle gyakorlat részletes leírását, példákkal való illusztrá
lását és a végezhető gyakorlatok felsorolását mellőzöm, mert általá
nosan követhető mintát úgysem nyújthatnék. A helyi körülmények 
szerint mindenütt más és más mód a célravezetőbb és nem is lehet 
minden iskolában ugyanazokat a gyakorlatokat végezni. Befejezésül 
inkább a fiatal kollégákhoz fordulok és kérem őket, hogy a már 
inkább elterjedt délutáni gyakorlatok mellett hellyel-közzel, próba
képpen illesszenek a tanításukba is egy-egy gyakorlatot. Ida nem 
azzal a meggyőződéssel fognak hozzá, hogy haszontalan és felesleges
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dolgot végeznek, akkor feltétlenül kedvező tapasztalatokhoz jutnak 
és minden további buzdítás nélkül is keresni fogják az alkalmat a 
gyakorlatos tanításra.

Kiskunhalas. Jónás Márton.

Jó tanárnak kettős egyénisége van. Lelkének egyik arca a 
tudósé, másik a pedagógusé. Elemi iskolai tanító és egyetemi pro
fesszor már pályája elején tudja, hogy a két jelleg közül melyik
nek lesz élet munkájában döntő szerepe. De a középiskola munkása 

ha lelkiismerete érzékeny maradt — e kétlényegűség örök kínját 
érzi. A tudós és a nevelő harcol benne, mert iskolájának célja és 
eszközei, növendékeinek nagy életkor-intervalluma és ebben az 
időközben is legválságosabb lelki fordulói a legmegoldhatatlanabb- 
nak látszó didaktikai problémákat szülik.

A harc eldöntése nem olyan könnyű, mint amilyen egyszerű 
kimondani azt a jelszót, hogy a tanár elsősorban pedagógus legyen, 
vagy hogy legfontosabb a tudás, a többi magától jön. Elég csak 
rámutatni a kis és a nagy diák közti mély kvalitatív különbségre. 
Pedig ez még a kisebb nehézség ! Mihelyt belépünk az első vagy a 
nyolcadik osztály ajtaján, a ránk figyelő gyermeksereg vagy matu- 
randus-társaság amúgy is külön hangulatot teremt, külön bánás
módot igényel és külön módszert követel. Én azokra a kérdésekre 
kívánok figyelmet fordítani, amelyek egy bizonyos osztály tanításá
nak keretén belül is éreztetik megoldatlan voltukat.

Biztosan tudom, hogy az említett kettősség minden tudomány- 
szak tanárában megvan. S ha idők múltával hasonló tartalmú írást 
olvashatnék más szakokra vonatkozóan, ép akkora lenne az örömöm, 
mintha matematikus és fizikus kartársaimtól kapnék visszhangot az 
alábbi adalékokra.

Rég eldöntött kérdés, hogy a középiskola nem adhat rendszere
zett tudományt. Ha az egyetemről kikerült tanár átvizsgálja a közép
iskolai tantervet, azonnal látja, hogy szó sem lehet pl. az elektro
mágneses fényelmélet egységes tárgyalásáról, mert a fénytant a
VII. osztályban tanítjuk, o tt pedig az elektromos és mágneses alap
fogalmak még ismeretlenek. És bármily elevenen él is elméjében a 
tudományos szisztéma, a merev (és pedig jótékonyan merev) keret 
más csoportosítást követel. Itt nincs más hátra, mint elismerni az 
adott sorrend didaktikai célszerűségét és alkalmazkodni a sok
szorosan kipróbált módszerhez. Az igazi küzdelem akkor kezdődik, 
mikor az előírt anyag tárgyalása közben tolakodik előre egyszerre több 
szempont, vagy közlési mód. Mennyit és hogyan adjak? — töpreng

Tudományos igazság és pedagógiai megalkuvás 
a matematikában és a fizikában.
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holtig a jó tanár. Világos, hogy a tanuló befogadó képességéhez kell 
alkalmazkodnom ! De ez olyan sarkigazság, mintha ezt mondanók : 
a meggazdagodás biztos útja fölismerni a gazdasági élet aktuális 
lehetőségeit és kihasználni azokat. Hol van az a tanár, aki őszintén 
mondhatja, hogy teljes biztonsággal ismeri tanítványainak képes
ségeit? Hol van az az osztály, melynek tanulóserege homogén lelki 
alkatú? És a legfontosabb : van-e olyan középiskola, melynek pl. 
ezévi V. osztálya ép olyan színvonalú, mint a tavalyi? Nem a köny- 
nyebbik végén fogom meg a kérdést, ha feleleteim ezek : nincs, 
nincs, nincs !

Napról napra, tanóráról tanórára kell ideiglenes túlsúlyt engedni 
tudós-elménknek, vagy nevelő szívünknek. És ha egy órán ez sike
rült, nagyon valószínű, hogy tapasztalataink egy év múlva ugyan
akkor az alkalomkor már használhatatlanok lesznek. Gondoljunk 
csak az irracionális szám bevezetésére. Ezt a kényes fogalmat a 
tiszta analízis is kétféle utón alkotja meg (határérték, vagy szelet
képzés) és mindegyik egyformán jogosult. A középiskolában ehhez 
még hozzájárulnak egyéb módok, pl. a mértani összemérhetetlen
séggel való megvilágosítás. Érdekes, hogy ez az út, melyet a mód
szerük egységességén féltékenyen őrködő egyes matematikai tudo
mányágak szépséghiba miatt elkerülnek, pedagógiailag jobban já r
ható, mint a puritán analitikus gondolatmenet ! Sőt alacsonyabb 
színvonalú osztályban meg kell elégednünk olyan meghatározással 
is, mely tudományos szempontból hibásnak mondható : az irracioná
lis szám sem egész, sem tört, de nagyság szerint mégis helyet foglal 
az eddig ismert számok közt, mert sokjegyű tizedestörtekkel tetszés 
szerint megközelíthető. Ez a definíció sok mindent mond. Azt is, 
hogy mi nem az irracionális szám, azt is, hogy hol van és mit tehetünk 
vele, csak éppen azt nem árulja el, hogy mi az irracionális szám. 
Logikailag hibát követtünk el, de a pedagógus mégis kénytelen 
szükségből a kisebb rosszat választani. Mi a helyesebb? Legalább 
ily módon halvány fogalmat csempészni a gyengébb diák agyába, 
vagy pedig jóvátehetetlen zavart okozni benne tudományos szigo
rúságunkkal?

Némely dologban minden különösebb lelki konfliktus nélkül 
állapíthatjuk meg a tankönyvírókról, hogy túlzottan ideológusok. 
Láttam  mértankönyvet, mely a II. osztályban még a gúlát is maga
sabb fogalomból akarja lehozni s először a gúlás térről beszél, mely
ből síkmetszés és a csúcsnál való elválasztás útján keletkezik a gúla.

Szétszórt adatoknak magasabb kategóriába való besorozása 
természetes törekvése minden tudománynak. Ha azonban egy ilyen 
fogalom-osztály elemei külsőséges szempontokból nagyon eltérőek, 
didaktikailag ajánlatos előbb részletesen megismerkedni a különálló 
egyedekkel, s csak azután mutassunk rá a közös tulajdonságokra. 
Pl. a VII.-ben a csonka gúla letárgyalása után nagyon gyümölcsöző 
lehet (arra érdemes osztály számára), ha a már ismeretes hasábot 
és gúlát újra elővesszük s a csonka gúla két határesete gyanánt
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fogjuk fel. Ekkor a köbtartalomképlet alakulása mélyíti az algebrai 
ismereteket is. A fordított (deduktív) eljárás ebben az esetben ku
darcba fulladna.

Más esetben az általánosabb fogalom előzetes bevezetése már 
lehetőbb, de pedagógiai szempontból még nem ajánlatos. Pl. egy tan
könyvünk (és ennek nyomán bizonyára sok társunk) a III.-ban a 
kúpmetszetek tárgyalásánál eleve kettős kúpot vesz föl s ezek egyiké
ből metszi ki a kört, ellipszist, parabolát s végre az egészből a hiper
bolát. Attól eltekintve, bogy szemléltető eszközeink közt kettős kúp 
legtöbbször nincs s így elképzeltetése is nehézséget okozhat, föl
merül a pedagógus kérdése : hát egyetlen kúpot már nem is szabad 
metszeni? Kört, ellpiszist, parabolát egy kúp is ad, sőt én a hiper
bolát is ki merem belőle vágni! A lényeg a metsző sík hajtásában van, 
s a társkúpba való belevágódás ennek a következménye. Állítom, 
hogy eleinte egyetlen kúp szerepeltetése nemcsak könnyebb, de 
hasznosabb is. így jobban megérti a tanuló, hogy a hiperbolát a 
parabolától görbületi sajátságok választják el, nem pedig csak a 
vonal egyszerű, vagy kettős volta. Természetesen a hiperbola szer
kesztésénél a másik ág magától adódik, s esetleg visszatekinthetek 
a kúpra, s most már kiegészíthetem kettős kúppá. Még az elnevezés 
körül sincs baj. Nem szükséges a tanuló fejét megzavarni mindjárt 
az elején azzal, hogy egyetlen kúp esetén félhiperboláról beszélek. 
Vájjon a csillagászok említenek-e félhiperbolás üstököspályát? 
A fizikus is hiperbolának hívja az ideális gáz izotermáját, pedig az 
is csak egyágú.

Ez utóbbi kérdésben egyéni véleményemet tártam elő s fejte
getéseim jelentőségét bizonyítaná, ha további vita tárgya maradna. 
Nem tudományos igazság, vagy hamisság áll itt egymással szem
ben, hanem az adagolás körül térnek el a vélekedések.

A legsúlyosabb összeütközés, melybe a fizikustanár tudós- és 
nevelő-lelke belesodródik, talán az elektromos egységrendszerekkel 
kapcsolatos. Újabb tankönyveink már csak az elektrosztatikai CGS- 
rendszert használják, ezt is csak a töltés, feszültség és kapacitás 
mérésére, majd rögtön áttérnek a gyakorlati egységekre, s pl. az 
ohmot már csak mint volt per ampére-t említik. Az elektromagneti- 
kus CGS-rendszer teljes elhagyása következtében beálló nehézségeket 
pedig úgy hidalják át, hogy a képletek egy részéhez önkényesnek látszó 
szorzókat csatolnak.

Sokunk tapasztalatára támaszkodom, midőn nem kifogásolom 
ezt a módot. A mértékrendszerek s az egységdimenziók- szigorú 
tárgyalása gyengébb osztályokban nem teremne élvezhető gyümöl
csöket. Az exakt tudós itt is vissza kell, hogy vonuljon a nevelő elöl. 
Tulajdonképpen nem is az exaktság veszett el. Ä tárgyalás még 
megszorításokkal is lehet pontos, kielégítő. Csak az történik, hogy 
a teljes igazságot nem födhetjük föl a tanuló előtt.

Általánosságban folytatva a fejtegetési, itt újabb kérdés adó
dik : hogyan adjuk a részletigazságot? Kétségtelenül tudományos
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lelkiismeretünknek tartozunk azzal, hogy az igazságnak azt a részét, 
melyet át akarunk adni, hibátlanul és tisztán mutassuk be. De vita 
tárgya lehet, hogy azt az éles világítást mely oldalról adjuk a tárgy
nak. Ezt szerintem alkalomról alkalomra kell előre megterveznünk, 
a teljes igazság pedig mindig ott álljon mondanivalóink hátterében, 
s legyen kész arra, hogy alkalomadtán jelentkezzék, pótoljon, igazít
son, összefoglaljon.

Lelkünk kettőssége sokaknál geológiai formájú. Alul van egy véko- 
nyabb-vastagabb tudós réteg, melyre ráülepednek az évek tapasztala
tai. Ezek az újabb rétegek már pedagógiai tartalm at és tanulságokat 
rejtegetnek, de jaj, ha előre betanult módszereket konzerválva merevvé 
és keménnyé válnak, mert akkor az a bizonyos alsó réteg örökre el- 
temetődik ! Az ilyen tanár belemerevedik megszokott pedagógiai 
fogásaiba, s tüzön-vizen keresztül használja őket. Ha pedig értel
mesebb tanuló vagy intelligens ember intéz hozzá kérdést, egyéb 
oldalról már rá sem tud világítani az igazságra.

Másoknál olyan ez a két jelleg, mint két összekeverhetetlen 
folyadék egy edényben. Túlzottan erős törekvés az állandó har
móniára addig rázza ezt az edényt, míg tartalm a zavaros folyadékká 
nem változik. Ezen nem süt át az igazság napfénye.

Egyetlen helyes út, ha a két lelket tisztán őrizzük meg ben
sőnkben s esetről esetre teremtünk köztük jóindulatú egyezséget. 
A harcnak folyton meg kell újulnia, s ez a mindig aktuális küzdés 
teszi a tudós-tanárt és a pedagógus-tanárt mú'wész-tanárrá.

Debrecen. Erdős József.

A készülő középiskolai reform a selejtezés tervezett megoldásá
val olyan problémára irányította nemcsak a szakkörök, de ami 
pedagógiai kérdéseknél szokatlan, a közönség figyelmét is, amely
nek alakulása még sok, reméljük termékeny vitára fog alkalmat 
adni. Ez a vita csak akkor szűnik meg, ha majd elhanyagolható 
mennyiségre csökken az elhelyezkedni nem tudó diplomások száma. 
Az máris eldöntöttnek vehető, hogy a középiskolát s rajta keresztül 
az egyetemet meg kell szabadítani azoktól, akik nem érdemlik meg 
a nemzet szellemi vezető rétegébe való felemelkedést. Az államnak 
kötelessége a kellő szelekció gyakorlása, s e feladat elől nem hátrál
hat meg azért a ma annyit hallott megállapításért, hogy a kiválo
gatás igazságtalanságot is okozhat. A kisebb rosszat vállalnunk kell 
a nagyobb jó, a túlnyomó többség érdekének védelmében.

A szelekció Európaszerte jelentkező szükség. Természetes követ
kezménye a demokratikus-liberális politikai berendezkedésnek. Az 
alacsonyabb sorsúak emelkedésének legbiztosabb eszköze az iskola. 
Ez az emelkedési vágy feltétlenül egészséges tünet, ha arra méltóknak

Selejtezési törekvések a fascista középiskolában.
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szolgál ösztönző erőül. A haj ott kezdődik, amikor bármilyen szár
mazású szülők tehetségtelen gyermekei seregestől lepik el a képes
ségeiket meghaladó értelmi pályákat. Ez a probléma már a világ
háború előtt is felütötte fejét, de igazán veszélyessé, társadalom- 
bomlasztóvá csak akkor vált, amikor a gazdasági válság akuttá, 
szinte legyőzhetetlenné lett.

Mussolini a bel- és külpolitikai, a gazdasági kérdések terén te tt 
bölcs intézkedései, kezdeményezései mellett arra is példát adott, 
bogy milyen eszközökkel keressük a diplomás-infláció csökkentését. 
Az amerikaiak számára írt életrajzában többek között ez olvasható : 
,,Az olasz középiskolákat túlságosan ellepték. Nem volt megfelelő 
selejtezési eljárás. A középiskolából ki kellett űznünk a negatív, 
követelőző elem eket.. . A nagy eszmék és nagy forradalmak mindig 
megteremtették a problémák megoldására alkalmas pillanatot. Az 
iskola kérdése, amelyet évtizedek óta halogattak, végre megoldó
dott a Gentile-féle reformban.“

Az olasz szellemi élet irányítói által annyira óhajtott reform, 
amely 1923 május 6-án lett törvénnyé, a jelenkor legnagyobb olasz 
pedagógusának, Giovanni Gentile római egyetemi tanárnak az 
alkotása. Ez az első szerves törvény, amely a középiskolát a modern 
olasz szellem kialakításában nagy szerephez juttatja , megérdemelné, 
hogy vele behatóan foglalkozzunk. Ez alkalommal azokat az intéz
kedéseit említem meg, amelyek a selejtezést szolgálják.

A fascista középiskolának elsőrendű feladata az állandó szelek
tálás, s hogy ennek minél eredményesebben megfelelhessen, az állami 
intézetek osztálylétszámát 35 főben maximálták.

A kiválogatás érdekében a bármely típusú középiskola (Liceo 
classico, liceo scientific.o, istituto tecnico, istituto magistrate) alsó 
tagozatába egységes felvételi vizsga kiállása után lehet beiratkozni. 
A felvételi nemcsak a tanulókat, hanem a tanítókat is fokozottabb 
munkára készteti, azonkívül közelebb hozza egymáshoz a tanítót és 
a tanárt, s ezzel a testületi szellemet is ápolja.

Az alsó tagozat elvégzése után újabb felvételi vizsga teendő. 
Ennek szelektáló munkáját megkönnyíti az, hogy az alsó tagozatok, 
bár kis mértékben, de eltérnek egymástól, s maguk a szülők, amikor 
gyermekeiket más és más típusú iskolába adják, akaratlanul is ki
válogatást végeznek.

Legfontosabb a középiskolai tanfolyam végén rendszeresített 
államvizsgával gyakorolt selejtezés. Ezt idegen tanárokból álló 
bizottság előtt teszi a jelölt. Az állam szívesen veszi a magán (fele
kezeti) iskolák létesítését, azonban ezeknek a tanulói is csak állami 
bizottságok előtt tehetik le az említett három vizsgát. Ez az állami 
ellenőrzés gyakorlásának egyik módja. Az állami bizottságok nem 
utolsó feladata az egységes szempontok szerint való elbírálás. (Meg
szívlelendő intézkedés. Nálunk jelenleg iskolánként, sőt tanáronként 
eltérő az osztályozás, ami sok igazságtalan, vagy legalább is mél
tánytalan elbánásra ad alkalmat.) Gentile szerint az államvizsgának
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két elengedhetetlen posztulátuma van : 1. A vizsgáztató-bizottság 
tagjai együttesen vizsgálják meg és bírálják el a jelöltet. 2. Az elő
készítést végző tanárok nem lehetnek bírái saját tanítványaiknak, 
ezért a bizottság csak idegenekből állítható össze.

Alkotója azt várta az államvizsgától, hogy jótékony hatással 
lesz az egész olasz oktatásra. Nem csalódott. A selejtezés emelte a 
középiskola és vele együtt az egyetem színvonalát. Tanárokban és 
tanulókban fokozta a kötelesség, az önmaguk és hazájukkal szembeni 
felelősségnek a tudatát. Abban pedig az olasz Gentile és a magyar 
Imre Sándor egyetért, hogy a felelősség teljessége az iskolai nevelés 
igazi biztosítéka.

Ezek a gondolatok nálunk ma még talán több oldalról ellenzést 
váltanak ki. Olaszországban sem volt másként. De amint ott győze
delmeskedtek, úgy itt is, előbb, vagy utóbb hasonló intézkedéseket 
kell tennünk, ha határozottan gátat akarunk vetni a diplomások 
túlprodukciójában jelentkező felesleges és veszélyes társadalmi zava
rokkal fenyegető áradatnak.

Debrecen. Dr. Tassy Ferenc.

Iskolák közti szaklátogatás.
A tanügyi reformmal kapcsolatban sok szó esett mostanában a 

középiskolákról. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy akár szak
ember, akár tulajdonképpen laikus szólt a kérdéshez, mindenik 
szeretettel foglalkozott vele. Érezte, tudta mindenki, hogy egy 
évtizedes kísérletezés és többé-kevésbbé eredménytelen reformtörek
vés után szükség van egységesen elgondolt nemzeti nevelésre ; ez 
új törvényjavaslat megvalósításával valóban jobb ifjúságot adunk 
nemzetünknek etikailag is és tudásbelileg is. Hogy azonban a kívánt 
eredmény meglegyen, az a reform megvalósításától, és nemcsak végre
hajtásától függ. Mert hiszen közismert dolgot ismétlek, amikor azt 
mondom, hogy a nevelés és tanítás elsősorban a tanártól függ és 
csak másodsorban a tantervtől. Hogy tehát ez az új tanterv meg
valósulhasson és életté legyen a benne levő nemes gondolat, a mi 
tanári munkánknak kell jobban elmélyülnie és egységesebbé lennie. 
Ez utóbbi cél, az egységesebbé létei elérhetésére szeretném tanár
társaim és a felsőbbség figyelmébe ajánlani szerény elgondolásomat.

A miniszterelnök úr megérezte és bár nem hangsúlyozottan, de 
azért az egész reform középpontjába a tanárt te tte  akkor, amikor 
a bizottsági gyűlésen a tanárképzés reformjáról szólt. Egységes 
világnézetű tanárnemzedéket akar és ezt az internátusi neveléssel 
tartja  megvalósíthatónak. Bizonyára a katonaiskolákra gondol e 
tervénél, ahonnan hasonló lelkiségű tisztek kerülnek ki, akik minden 
helyzetben hasonlóan cselekszenek egy cél érdekében. Sajnos, attól 
kell tartani, hogy a tanárképzés ez ideális módja soká várat még 
magára. Ha azonban rövidesen megvalósulna, egységes nemzeti
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nevelésünkhöz nagy mértékben hozzájárulna. Az ebből kikerülő 
tanárok, ha tényleg sikerül őket lelkiegységbe összefogni a tanulási 
évek alatt, hasonló világnézetüek lesznek és ezt plántálják az ország 
minden részében az ifjúság leikébe. Igen, de hogy érjük ezt el a már 
működő tanároknál? Pedig erre is nagy szükség lenne ; hiszen 15—20 
évig a tanárság zömét a már most működő tanárok alkotják. Már 
pedig a reform teljes valóra váltásával addig nem várhatunk. Vala
hogy meg kellene próbálni ennek a lehetővé tételét is. Ép ezt célozza 
cikkem legalább a mi szűkebb protestáns tanintézeteinkben.

Nálunk az a helyzet, hogy a saját iskoláinkon kívül vagy egy
általában nem, vagy alig ismerjük testvérintézeteink életét. Nem 
ismerjük tanítási módját és nem ismerjük nevelési eljárását. Az állami 
és szerzetesi iskolák e tekintetben előnyösebb helyzetben vannak 
(legalább is lehetnének). Mind a kettőnél meg van rá a mód, hogy 
egy tanár szolgálati ideje alatt több intézetnél is működhessék, 
így látva a különböző tanárok tanítási eljárását és a különböző tanári 
testületek nevelési elveit, ezekből leszűrheti a legjobbakat és így 
gyakorlatilag okulva, lehet igazi jó nevelő és tanító. Nálunk ennek 
lehetősége nincs meg. A legtöbb protestáns tanár, amelyik intézetnél 
kezdte működését, ott is végzi. Aránylag kevés azoknak a száma, 
akik több helyen is megfordultak. Ennek az a következménye, hogy 
a legtöbb fiatal tanár azt a módszert veszi át, amit annál az intézetnél 
lát, ahova került ; ezt szokja meg és esetleg ezt örökíti tovább. Ezért 
van ezután, hogy tulajdonképpen minden intézetünknek meg van 
a maga specialitása. Ez lehet előnyös, de lehet hátrányos is.

Azt lehet ez ellen vetni, hogy az egyházkerületi és az állami 
felügyelet hivatott ezen specialitások esetleges kinövéseinek meg
akadályozására és a nevelés-oktatásnak egységbe hozására. Ez igaz 
és mind a két hatóság végzi is ezt. Ezzel azonban csak azt érjük el, 
hogy nem történik olyan, ami az állam, vagy az egyház nevelési 
elveivel ellenkeznék. De ez nem elég ; nekünk az legyen a célunk, 
hogy többet csináljunk és jobbat adjunk annál is, mint amennyit 
törvényszerűleg megkívánnak tőlünk. (Később rátérek arra is, hogy 
miért?) Mi protestáns tanárok a nemzeti nevelés keretében egységes 
protestáns nevelést is alkalmazzunk, bármelyik intézetben működünk 
is. Egyarcú ifjúságot adjunk nemzetünknek és egyházunknak. Ezt 
pedig csak úgy érhetjük el, ha megismerjük közvetlen tapasztalásból 
az egyes testvérintézetek életét és didaktikai módszereit.

Ez pedig akkor valósulhat meg, ha minden tanárnak meg lesz 
a lehetősége, sőt kötelessége lesz, hogy meglátogathasson más-más 
intézetet és annak nevelési és tanítási életébe bepillanthasson. Vagyis 
javaslatom : iskolák közti szaklátogatás. Nagyon hasznos az egyes 
iskolákon belül való szaklátogatás is ; de kivált kicsi, vagy normális 
létszámú testületekben is az egyes kollegák ismerik jól egymás mód
szereit és ezért a helyben végzett szaklátogatások több gondolat- 
ébresztő tapasztalat szerzésére nem eléggé alkalmasak. Hanem ha 
mód adódik arra, hogy más-más tanintézetet is felkereshessünk és meg
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figyelhessük az ott folyó nevelő és tanító munkát, ennek már nagyobb 
eredménye lenne. Hivatkozhatom itt az elemi iskolai tanítóságra, 
akik ép e cél érdekében rendezik évenként többször a pedagógiai 
szemináriumokat ; majd egyik, majd másik városba mennek hallani 
és tanulni. Mi más formában miért nem tehetnék ezt meg? Ezen 
szaklátogatások komoly végrehajtásával lassanként kialakulna egy 
egységes protestáns nevelés.

Hogy és mint történnének ezek az iskolák közti szaklátogatások, 
annak helyes elgondolása és foganatosítása az egyházi felsőbbség 
hatáskörébe tartozik. Mindenesetre egységes irányítás szerint és a 
tanárság anyagi megterhelése nélkül. Ez utóbbi megvalósítható 
a nélkül, hogy különkiadást jelentene az egyes intézeteknek; csak 
az iskolák iránti igazi jóakarat kell hozzá. Az egységes irányítást 
természetesen az egyházkerületi középiskolai felügyelőség végezné. 
Mindez azonban kívül esik cikkem keretén és nem is vagyok hivatott 
az erre vonatkozó tanácsadásra.

Tanártársaim és az egyházi főhatóság szíves figyelmébe ajánlom 
szerény javaslatom. Hiszem, hogy az egyes iskoláknak és egyetemes 
protestáns tanügyünknek hasznára válnék ennek megvalósítása. 
Emelkednék oktatásunk színvonala, egységesebbé válnék neve
lésünk. Nekünk pedig életet jelentő kötelességünk ennek minél tel
jesebbé és tökéletesebbé tétele. Erre kötelez múltúnk, amikor inté
zeteinkben mintaszerű volt az eredmény ; de szükségessé teszi a jövő 
is. Beszéljünk őszintén ! Sohasem tudhatjuk, hogy az államhatalom 
részéről nem változik-e meg velünk szemben eddig követett és minde
nek ellenére mégis segítséget jelentő elbánásmód? Nem teszik-e még 
jobban kétségessé a fenntartáshoz szükséges állami hozzájárulást? 
Ilyen irányzattal szemben hiába hivatkozunk történelmi jogainkra. 
De ha mi fogunk hozzá, hogy iskoláink színvonalát még magasabbra 
emeljük, ha mi többet adunk ifjúságunknak (nem túlterheléssel, 
hanem a magunk munkájával) és ezzel nemzetünknek, mint más 
tanintézetek, akkor hivatkozhatunk a jelenünkre ; igazságunk és jól 
végzett több munkánk alapján meg is kívánhatjuk a minket amúgy 
is megillető jogokat. Szeretném hinni, hogy igénytelen tervem valóra 
válása hozzájárulna a cél eléréséhez is.

Hajdúböszörmény. Dr. Sarkadi Nagy János-

Leányinternátus fiúközépiskola mellett.
A Debreceni Protestáns Lap március 14-i számában olvashattuk, 

hogy a szeghalmi Péter András reálgimnázium igazgatótanácsa 
szeptember elsejével leányinternátust óhajt létesíteni. Bizonyára 
többen vannak, akik kissé merész gondolatnak ta rtják  e kezdemé
nyezést és már születése előtt haláláról beszélnek. Éppen azért szük
ségesnek tartom  bővebben foglalkozni e kérdéssel.
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Két lépésben vizsgálhatjuk e kérdést. Elsősorban a helyi viszo
nyok szempontjából, másodsorban általános szempontból; egy
általában helyes lehet-e fiúközépiskola mellett leányinternátus 
létesítése?

Minden vidéki középiskolának elsőrendű feladata, hogy kör
nyékének kultúrigényét lehetőleg 100%-ban kielégítse. Szeghalom 
három, túlnyomórészben református vármegye, Békés, Bihar és 
Szolnok vármegyék határán fekszik. Egyik vármegye területén sincs 
középiskola mellett működő református leányinternátus. Minthogy 
egyházkerületünkben mindössze két középiskolai jellegű református 
leányinternátus van, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen, e vidékről 
a református középosztály leányait a mégis közelebb fekvő debreceni 
leányinternátusban neveltetné. Középosztályunk ma a leányokat is 
ugyanolyan mértékben igyekszik taníttatni, mint a fiúkat. Éppen 
ezért a Dóczi-internátusa igen nagy körzete miatt ma már nem képes 
felszívni a túlnyomórészt református egyházkerület háromnegyed 
részének középiskolás leánytanulóit. így igen sok esetben előfordul, 
hogy református szülők az esetleg közelebb fekvő állami leányinter
nátusokban vagy éppen katolikus zárdákban neveltetik leányaikat. 
Már pedig igen fontosnak tartom, hogy éppen a leendő anyák, akik 
első sorban valláserkölcsi szempontból a református család alapját 
képezik, református intézetekben nevelkedjenek. Amilyen nevelést 
adunk az anyának, olyan nevelést fog az gyermekeinek adni. Egész
séges, erős, öntudatos református társadalmat csak igazi, mély vallá
sossággal á tita to tt és református szellemben nevelt anyáktól várha
tunk. Ilyen anyákat pedig csak református intézetekben tudunk 
nevelni.

A felállítandó leányinternátus szükségességét igazolja, hogy 
intézetünkben jelenleg is 62 leánytanuló van, akik az iskolai, főleg 
intellektuális képzésen kívül a sajátos női hivatás betöltésére szintén 
itt készülnének fel.

A leányinternátus felállítását sürgető ezen érvekkel szemben két 
ellenvetés merülhet fel : 1. Vájjon helyes-e az, hogy különböző lelki 
élet mellett ugyanazt tanulják leányok és fiúk? 2. Etikai szempontból 
nem kifogásolható-e leányok és fiúk közös oktatása?

Tény az, hogy különböző intelligencia-vizsgálatok eredménye
képpen ma már a tudomány által is igazoltan mondhatjuk, hogy 
a két nem lelki tevékenységei merőben eltérően fejlődnek és teljes 
kifejlettségükben is eltérést mutatnak. Kezdetben, éppen 9—14 éves 
korban gyorsabban fejlődik a leányok lelki élete, mint a fiúké és 
előbb is éri el teljes kifejlődését. A lelkesedés kora, a heroikus kor is 
előbb jelentkezik leányoknál, mint fiúknál. 15—16 éves kortól az 
átlag női lélek lassúbb fejlődést mutat, mint az átlag férfi lélek. 
De a nő és férfi lelki tevékenységei között nemcsak fokozati, hanem 
minőségi és iránybeli különbségek is vannak, melyek a természet 
által adott, konstitucionális, tehát meg nem változtatható női tulaj
donságokból erednek. Míg a férfi lelki életében a gondolkozás, az

3



20<) P R O T E S T  Á S S  T A S  LG VI S Z E M L E

értelem és a logika viszik a főszerepet, addig a nőnél az intuíció és 
az emocionalitás. A női lélek eltérő adottságaiból most már az követ
keznék, hogy másra és más beosztással kell tanítani a leányokat, 
mint a fiúkat.

A tudományos kutatások által igazolt fölfogással szemben áll 
azonban az élet. A mai társadalmi és közgazdasági morál a legtöbb 
esetben nem veszi figyelembe a nők egészen sajátos hivatását, hanem 
ugyanolyan feladatok megoldása elé állítja, mint a férfit. Imre Sándor 
a neveléstől olyan nőt vár, „akinek műveltsége azonos értékű a fér
fiakéval, szakismerete nem kíván és nem is fogad el elnézést pálya
társaktól vagy feljebbvalóktól...“ Csaknem tíz évvel ezelőtt a 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nőnevelési kongresszusra 
gyűlt össze és memorandumban kérte a közoktatásügyi kormányt, 
hogy a tudományegyetemek és a műegyetem összes fakultását 
nyissák meg a nők előtt. Ma már a főiskolák és egyetemek kapui 
egyformán nyitva állanak nők és férfiak előtt, tehát egyforma elő
képzettséggel is kell, hogy rendelkezzenek, hiszen a főiskolák és 
egyetemek tanulmányi szempontból nem tesznek és nem is tehetnek 
különbséget nő és férfi hallgató között. Egyforma előképzettséget 
pedig egyforma tananyag és egyforma tanterv ad. Ezt célozza az új 
francia közoktatásügyi törvény, mely szerint a leányok középiskolai 
oktatásának tantervét ugyanazon keretek között kell megszabni, 
amelyek a fiú középiskolák tantervére nézve érvényben vannak. 
Ugyanezt követeli 1928-ban a württembergi középiskolák tanterve. 
Ausztriában egyetlen iskolatípus a női felső iskola, melynek tanterve 
lényegesen különbözik a fiúközépiskolákétól, ennek elvégzése azon
ban nem képesít egyetemre. De hazánkban is az egyetemre képesítő 
leányközépiskolák tanterve csak igen csekély mértékben veszi figye
lembe a nők eltérő lelki sajátságait.

Azt az ellenvetést is tehetné valaki, hogy a középiskolát végzett 
leányoknak csak kisebb része megy közéleti pályára, míg nagyobb 
része a családban szándékozik jövőjét biztosítani. Sajnos, azonban 
ez sem így van. Néhány héttel ezelőtt a debreceni Tisza István 
Tudományegyetem pszichológiai intézetében egy lélektani kísérleten 
vettem részt, ahol éppen egyik igen jóhírű leányiskolánk VIII. osz
tályú növendékein reakciós időméréseket végeztek. A leadott sze
mélyi adatokból megdöbbenéssel állapítottam meg, hogy két-három 
növendék kivételével minden leány a VIII. osztály sikeres elvégzése 
után tudományegyetemre vagy más főiskolára szándékszik menni. 
Teljes tudatában vagyok annak, hogy nem azért, mintha hivatott- 
ságot éreznének magukban a tudományok művelésére, hanem mert 
kétséges, hogy lesz-e alkalmuk élethivatásukat a családban betölteni. 
A tény ez, s e ténnyel számolnunk kell.

A nőnevelésnek azonban az általános emberi feladatok meg
oldására való képesítésen kívül ma is ügyelnie kell arra, hogy a leányok 
az örök női hivatás betöltésére is alkalmasak legyenek. E feladatot 
van hivatva betölteni az internátus, ahol a szorosabb értelemben
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vett nevelés folyik. Itt történik a későbbi anyai hivatásra való elő
készítés, itt domborodik ki a női lélek emocionalitásának megfelelőbb 
művészi és esztétikai nevelés, mellyel lelkét széppé és nemessé, 
ízlését finommá tesszük. Ugyancsak az internátusbán sajátítják el 
a háziteendők végzéséhez szükséges ismereteket is.

Látjuk tehát, hogy intellektuális téren a mai életformák mellett 
leányok és fiúk iskolai nevelése között általánosságban nem tehetünk 
különbséget. Ezek után vizsgáljuk meg, hogy etikai szempontból 
lehet-e kifogást emelni egy fiúközépiskola mellett működő leány
internátus létjogosultsultsága ellen.

Az internátusbán állandóan szakszerű vezetés és ellenőrzés alatt 
állanak a leányok. Az internátusból az iskolába női felügyelet mellett 
együtt mennek s ott szintén állandó női felügyelet alatt vannak. 
Az osztályba a tanárral együtt mennek be, onnan együtt jönnek ki 
és szünetben ismét külön helyiségben, jó idő esetén külön udvaron 
felügyelő nő van velük. Tehát mindössze napi 5—6 óra az, amit fiúk 
és leányok tanár jelenlétében együtt töltenek. Hátrányára válik-e 
ez a leánytanulóknak? Határozottan állíthatjuk, hogy a koeduká
ciónak ez a része, vagyis a közös oktatás etikai szempontból sokkal 
inkább előnyt, mint hátrányt jelent. Már itt megtanulja mindkét 
nem értékelni és becsülni egymás képességeit és tehetségeit. Leányok 
és fiúk jobban igyekeznek feladataik elvégzésére, mert a számon
kérésnél tudatlanságukat egymás előtt sokkal inkább restellik, mint 
külön-külön mindkét nem egymás előtt. A helyes osztályszellem 
által szabályozott nemek közötti versengés határozottan fokozottabb 

'és pontosabb tanulásra serkentik tanulóinkat. A következetes köte
lességteljesítést így megszokva, az tanulóink természetévé válik. 
A mindkét nemű tanulók közös oktatása magatartásukat, az egymás
közti érintkezést, a rendes, tiszta és ízléses öltözködést is előnyösen 
befolyásolja.

De menjünk tovább. A leányok nagy része középiskolai tanul
mányaik elvégzése után, amint láttuk, egyetemre, főiskolára vagy 
egyenesen az életbe megy. Itt egészen fiatal, alig felserdült leányok 
és fiúk vannak állandóan együtt minden felügyelet nélkül. Nézetem 
szerint sokkal nyugodtabban engedhetjük azokat a leányokat az 
egyetemre, akik már 10 éves koruktól kezdve a fiúkkal együtt tanul
tak  és dolgoztak minden nap, az iskola falai között megismerték 
egymás tulajdonságait, erényeit és hibáit, mint azokat a leányokat, 
akik középiskolai tanulmányaik során vagy egyáltalában nem, vagy, 
ami még rosszabb, csak titokban érintkezhettek fiútanulótársaikkal. 
Ezek a nevelői gondoskodás megszűnése után sokkal védtelenebbül, 
mert kritikátlanul állanak az élet és gyakran a másik nem kísértéseivel 
szemben. Véleményem szerint az életben előforduló esetleges erkölcsi 
megsiklásokban is a szigorúan elszigetelt nevelésnek igen nagy része 
van. Régi leányiskoláinknak ezzel nem kellett számolniok, mert a 
leányok a középiskola elvégzése után ismét a családba kerültek.

Ezek után röviden leszűrhetjük az eredményt. A mai életformák
3*
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között legfeljebb csak a tudomány szemszögéből vizsgálva hangoz
tathatjuk a koedukáció helytelenségét vagy helyességét. Az élet 
követeli, s a kérdés gyakorlati megoldását más, egymással szorosan 
összefüggő problémák megoldása kell, hogy megelőzze.

Szeghalom. Dr. Bujdosó Ernő.

BELFÖLDI LA PSZEM LE
O rszágos K özép iskola i T an áregyesü leti K özlöny 7. sz. Imre Sándor A közép

iskola sorsa című cikkében reméli, hogy az új törvény végre véget vet a 
bizonytalanságnak. Kiemeli, hogy az iskola értékét „tanárainak emberi és 
tanítói értéke határozza meg“. Nyugalomra van szükség, a végzett mun
káért csakis így vállalhatja a tanárság a felelősséget. Közli a lap ezután a 
miniszterhez a reform ügyében benyújtott memorandumot. Madai Pál Hat
éves tanárképzés című cikkéhez hozzászólásokat kér a szerkesztő, de egy
úttal helyesen veti fel a kérdést, hogy időszerű-e most ilyen kívánsággal fel
lépni ; ennek teljesülése révén esetleg a tanárság még hátrányosabb helyzetbe 
jut a többi egyetemet végzettekkel szemben. Az Egyesületi Élet rovat Gáldy 
Béla A munkáltató módszer alkalmazása a magyar irodalomban, és Slagl 
Artur Hatóság-e az iskola című köri előadásait ismerteti hozzászólásokkal.

M agyar K özép iskola 3., 4. sz. Kisparti János elnöki megnyitójával kezdi 
Időszerűségek és a tanár. Három szempontból foglalkozik e kérdéssel : a tanári 
személyiség tudományos vizsgálódásának kialakulását jellemzi, majd rá
mutat arra, hogy a tanári személyiség a művelőmunka nélkülözhetetlen 
tényezője, végül ez a tanuló értékérzésének legbiztosabb szítója, erősítője. 
Janson Vilmos értékes cikkét olvassuk : Nevelőiskola — nevelő tanár.

M agyar M űvelődés 1., 2. sz. Bartha József A legújabb középiskolai reform-* 
tervezet címen ismerteti s ábrázolja a tervezet alapján kialakulandó közép
iskolát. Kőszegi László Az igazi műértés katekizmusa cikke emelkedik még ki.

K ereskedelm i Szakoktatás X L I. 8. sz. Kirchner Béláné A mai társadalmi 
élet és a kereskedelmi iskola című nagy cikke után érdekes vitát közöl a felső 
kereskedelmi iskolát végzett tanulók tanulmányi versenyéről Varga István 
egyetemi m. tanár és Dengl János tollából. Előbbi éles kritikáját védi ki a 
versenyek egyik mozgatója, Dengl.

M agyar T anítóképző 3. sz. tanulságos gondolatokat hoz Németh Sándor
tól a tanítóképzőintézeti irodalomtanításról, minden tanárt érdeklőt Mihalik 
Sándortól: A tanári elfoglaltság óraszámokban. Pontos összegezések alapján 
megállapítja, hogy napi 8 óra a tanítóképzőint. tanár elfoglaltsága, tehát a 
legtöbbet dolgozó emberek közé tartozik. Ugyanez a helyzet minden iskola
faj tanárának munkájában is. Sajnos, ezt mindig csak mi, tanárok értjük 
meg, a nagyközönség csak a kéthavi szünidőt, egyéb, tanulók számára teljes 
pihenést jelentő napok alapján ítél meggondolatlanul.

A 4. sz. Mezősi Károly A történelemtanítás sajátos feladatai, Pimper 
Erzsébet a stilisztika és retorika tanításának módszere a tanítóképzőkben 
dmű cikkeket hozza, melyek alkalmazva tanulságosak lehetnek középiskolai 
szempontból is. Tanítási gyakorlatok című szakértekezleti előadáshoz hozzá
szólásokat közöl.

P olgári Isk o la i T anáregycsü leti K özlön y  7. sz. Siklaki István : A magyar 
iskolai dolgozatok előkészítése a polgári iskola I. osztályában.

N éptanítók  Lapja 5. sz. Imre Sándor A nevelői gondolkodás újabb ala
kulása. Mácsa Károly az iskola környékének nevelő hatásáról, Loczka Alajos 
Nationalismus-internationalismus, Milotai Gáthy Barnabásné A fiúk és leányok 
előkészítése az életre. 6. sz. A nemzetnevelő középiskola vezércikkében a 
középiskolai törvénytervezetről emlékezik meg. Kerék Péter a takarékosságra
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nevelés kérdését fejtegeti. — 7. sz. Drozdíj Gyula a nemrég elhunyt Móra 
Ferenc írót jellemzi, mint ifjúsági írót. Loczka Alajos a magyar iskolák szere
pét ismerteti a nemzetközi megértés körül.

Népnevelési K özlöny  1. sz. Kiss Gusztávtól Énektanítás címen közöl 
tanítási mintát, 2. sz. Topa Dezső költeménytárgyalását mutatja be az V. és 
VI. osztályban.

Sárospataki R eform átus Lapok 10. és 11. számában Dávid Zoltán a pataki 
kollégium tanításáról és neveléséről közöl főhatósági látogatással kapcsolat
ban hű képet, a 11. szám pedig a középiskolai reformtervezettel foglalkozik 
egyházi szempontból nézve.

K eresztyén Igazság 3. sz. Böhm Dezső ismerteti a középiskolai reformot 
a művelt evangélikus közönség számára. 4. sz. Rajfay Sándor a hit és tudás 
viszonyáról értekezik.

E vangélikus É let 10. sz. Számoljunk kissé címen rámutat arra, milyen 
csekély összegek rendszeres egybevetése teremthet nagyot. 12. sz. Figyelőjé
ben Nemzeti ünnep-e március 15. Gyászünnep Kossuth Lajos halálának év
fordulóján — mindkét alkalomnál a nagyközönség közömbösségére mutat rá. 
Bizony itt egyházainknak kellene a kormánynál lépéseket tenniük, hogy 
necsak a tanulóifjúság vegye a törvényben megállapított nemzeti ünnepet 
komolyan, hanem a gazdasági és kereskedelmi élet is. Itt még balkáni népek
től is lehetne tanulni.

Ilurangszó 10. sz. Magassy Sándortól ismertetést ad a soproni líceumi 
•diákotthonról. Krónikás.

H A Z A I IRO D A LO M
Loczka A lajos : A kém iai oktatás a lapelvei a középfokú iskolákban.

Didaktikai tanulmány. 1933. Budapest. Ára I P a szerzőnél.
A kémia eddig alig jutott szerephez a középiskolákban, szinte elveszett 

az ásványtan, földtan, őslénytanban. Pedig a kémia már rég megszűnt leíró 
tudomány lenni és tudományos kutatási módszerében nemcsak megközelítette 
a fizikát, hanem ugyanazon a vágányon párhuzamosan halad vele, míg az 
ásványtan, földtan és őslénytan, legalább is középiskolai vonatkozásban, még 
hosszú ideig a puszta leírással kell, hogy megelégedjék. Szerzőnk megvizsgálja 
a Tanterv-eket és Utasítás-okat, kiemeli előnyeiket és hátrányaikat. Meg
állapítja a kémia helyét a tentervben, tisztázza viszonyát a többi természet- 
tudományi tárgyakhoz. így látjuk, hogy a természettudományok tanításában 
két lépcsőfokot kell megártanunk. Az első lépés az adatgyűjtés, a tanuló szemé
nek megnyitása a természeti jelenségek meglátására és begyakorlása ezek meg
figyelésére, továbbá gondolkodásának rászoktatása az okok és okozatok kere
sésére, a megfigyelések alapján vont következtetések eszközlésére. A második 
lépés a gyűjtött adatok feldolgozása a rendszeres tudomány elveinek fel- 
használásával, a megfigyelt jelenségekből általános szabályok, törvények le
vonása, a tanuló rászoktatása arra, hogy maga is keressen és találjon problé
mákat a természetben. Végül jön azoknak az eszközöknek megismerése, 
melyekkel ezen a fokon sikeresen remélheti a tanuló a feltett kérdésre a felelet 
megtalálását. F két foknak megfelelően valamennyi természettudományi tan
tárgynak, tehát a kémiának is kétszer kell szerepelnie a tantervben : alsó és 
felső fokon.

Végigmegyünk a kémia tantervi anyagán, látjuk az anyag kiszemelését 
általános és részletes szempontok szerint. Megismerkedünk a kémia tanításá
nak módszerével : a számonkéréssel, az új anyag feldolgozásával, az össze
foglalással, az előadási kísérletezéssel, a szemléltetés, ismétlés módszeres el
járásaival. Útmutatást kapunk arra nézve, mint készíthetjük el a helyi tan
menetet, az óravázlatot. Bemutatja szerzőnk a jó tankönyv előnyeit. Meg
tudjuk azt is, mint kapcsolhatjuk be módszeres tanításunk keretébe a gyárak
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látogatását. Természetes a tanár folytonos továbbképzése, a tanulók önképzése. 
Rávilágít a kémiai gyakorlatok igazi szerepére, a munkáltató tanításra. A mun
káltató oktatás módszertani szempontból abban különbözik a többi tanítási 
eljárástól, hogy amíg ezek állandóan a tanulók összességét foglalkoztatják, 
addig a munkáltató módszer minden egyes tanuló egyéni tevékenységén épül 
fel. Lényeges eltérés van fegyelem szempontjából is a munkaóra, valamint a 
kollektív tanítás között. Amíg itt a tanár jelenléte, tekintélye, megtorlás 
rendelkezésre álló eszközei biztosítják a fegyelmet, ott az ú. n. munkafegyelem 
uralkodik.

Szerzőnk munkájának végén Német- és Franciaország, majd Anglia 
iskoláinak kémiai tanítását ismerteti. A németeknél sokkal alaposabb a 
kémiai képzés a középiskolákban, mint nálunk, még sincsenek megelégedve. 
A német ipar és mezőgazdaság követeli a kémiai ismeretek még alaposabb 
tanítását. Az angliai viszonyokkal összehasonlítva a mi viszonyainkat, azt 
látjuk, hogy a magyar tanuló sokkal több anyagot tanul, kémiai ismeretei 
sokkal rendszeresebbek, viszont az angol tanuló sokkal jobban elmélyed egy- 
egy részlet megismerésében, sokkal inkább behatol a kémiai vizsgálati és 
kutatási módszerek szellemébe.

A magyar pedagógiai -irodalom hézagpótló munkával gyarapodott, nem
csak a szakos érdekelt kollégák, hanem a rokontárgyak tanárai is mind sok 
haszonnal forgathatják szerzőnk értékes és érdekes munkáját.

l)r. Horváth Károly.
Iír. Kun Sándor : Iskolai Latin N yelv tan . Méliusz könyvkereskedés, Deb

recen. Ára 4 P.
Hogy azok a tantervi utasítások, melyek a legújabb középiskolai tör

vényt kísérni fogják, hogyan viszonylanak majd a latin nyelvi oktatás cél
kitűzéseiben a legutóbbi 1926-os utasításokhoz, még egyelőre nem tudjuk. 
De nagyon valószínű, hogy a középiskolai klasszikus tanulmányoknak — igen 
helyesen nem a nyelvi, grammatikai oldalát fogják hansúlyozni, hanem azt, 
ami bennük historikum és esztétikum. A grammatizálásnak ez a háttérbe szo
rítása azonban a múltban sem jelentette s a jövőben sem jelenti azt, hogy pl. 
„a tanulók teljesen otthonosak legyenek a trójai háború minden huncutságá
ban, de a terra-t még a harmadik osztályban sem tudják tisztességesen el- 
deklinálni“. Mert ez az eljárás teljesen figyelmen kívül hagyná a latin gram
matika hatalmas formális képzőerejét, melyhez mérhető a középiskolai tárgyak 
sorában a matematikát leszámítva egyetlen egy sincsen. Hanem úgy értelme
zendő ez a háttérbeszorílás, hogy a latin óra ne legyen pusztán csak gramma
tikai óra, másfelől pedig azt a lényegest, ami a grammatikából az iskolai 
auktorok megértéséhez elengedhetetlen, csakugyan el tudják a tanulók sajá
títani. Ezzel a latin tanítás egyrészt eredményesebbé válik, másfelől a túl
terhelésen is segítettünk.

A latin tanításnak ilyen célmegjelölése az iskolai latin nyelvtan szerkesz
tőjét arra kötelezi, hogy tankönyve rövid legyen úgy, hogy minden olyat, ami 
az auktorok megértéséhez fontos, magában foglalja, de minden ritkaságot, 
nyelvi exotikumot mellőzzön. Ennek a követelménynek dr. Kun Sándor nyelv
tana külsőleg is megfelel, mert rövidebb minden eddigi latin nyelvtanunknál, 
ami már a könyv ára szempontjából sem lényegtelen ; de ami ennél sokkal 
fontosabb, az, amit belső rövidségnek neveznék. A szó etmologiai értelmében 
vett precizitásnak. Ez a precizitás nemcsak lenyesése, lefaragása mindannak, 
ami ritkaság és betanítása csak terhelő, mint pl. az, hogy a II. declinatio 
nemi szabályainál nem veszi fel a colust és vannust, vagy a III.-nál a kivételek 
között nem találunk olyan szókat, mint pl. caulis, hanem elsősorban a szabá
lyok lapidáris megfogalmazásában nyilvánul. Olyanok ezek a szabályok a 
nyelv testén, mint egy fashionable öltöny : se nem lötyögnek rajta, se el 
nincsenek szabva. Olvasásuk a parancs attribútumait juttatja eszünkbe a 
katonai szolgálati szabályzatból : rövidek, világosak és határozottak. Ügy 
pattognak, akár a vezényszavak.

Másik erénye a könyvnek, hogy a magyar nyelv területét nem tekinti
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idegen vadászterületnek, melyre a latin óra tilalmi idejében nem szabad rá
lépni. A latin nyelvi jelenségeket lépten-nyomon találónál találóbb magyar 
analógiák kísérik, sőt ahol szükséges, mint pl. az igetan tárgyalásánál, előre
bocsátja a magyar igetan rövid, de rendszeres összefoglalását, hogy abból 
az egyezések összehasonlításával vagy az ellentétek szembeállításával a latin 
igetant levezesse és világosan megértesse. Az ilyen eljárással ez a része a könyv
nek látszólag hosszabb lett, de lényegileg rövidebb, mert a szerző az erre 
közelebb, arra hamarabb bölcs elvét vallja. így hamarabb jut a tanuló a 
teljes és alapos megértéshez, s a tanítás az eredményhez, fis a magyarral való 
ez összevetés az egész könyvön végigvonul, úgyhogy azt valóságos latin
magyar összehasonlító nyelvtannak lehetne nevezni.

De ami egészen új és legkiválóbb jótulajdonsága a könyvnek, az, hogy a 
mondatrésztanban, de különösen a mondattanban a szétszórt nyelvi jelensé
geket igyekszik és sikerrel az eddigieknél egységesebb szempontok alá 
foglalni. Ezzel elkerüli eddigi latin nyelvtanainknak azt a hibáját, hogy szét
forgácsolt szabályok tömkelegét adják a tanuló elé, aki azoknak dzsungeljé- 
ben ide-oda tévelveg. Ez a könyv elvek, princípiumok magaslatára vezeti 
föl a tanulót, ahonnan világos áttekintést nyer a jelenségekről s azokat alap
jukban megértheti. így pl. nem tárgyalja külön kategória szerint az abl. 
inopiae-t, hanem az abl. separationis fogalma alá sorolja. Az abl. copiae-t 
s dignus mellett az ablativust, mely utóbbit az eddigi nyelvtanok a legkülön
bözőbb határozónak definiáltak, igen észszerűen abl. respectivusnak minősíti. 
Nagyon szépen racionalizálja az alanyi és tárgyi mellékmondatok külső és 
belső függését a tőmondat tói ; de legkivált azt. hogy mikor kell a fő- és mellék
mondatban coniunctivusi használni. Itt a valóságos és elképzelt cselekvések
ből való kiindulás, ezek szembeállítása és példákon való szemléltetése oly 
frappáns és észszerű, hogy a középszerű tanuló is könnyen megérti és a helyett, 
hogy a mellékmondatok módjainak kötőszók szerint való alkalmazását be 
kellene emléznie, amit hamarosan el is felejtene, a generális elv megértése 
egyszerre és egyszersmindenkorra kezébe adja a rejtély kulcsát.

A példák szintén nagyon helyesen mindig megelőzik a szabályokat, 
ami hol induktív, hol összehasonlító tevékenységre készteti a tanulót. A mellett 
egyszerűek és könnyen megérthetők. Igen helyes az is, hogy az eltérések vagy 
ellentétek megvilágítására ugyanazt a példát variálja, s így a különbség, 
melyre a figyelmet fel akarja hívni, könnyen szembeötlik.

ítéletemet a szép könyvről ebben foglalom össze : ezt a precíz, lapidáris, 
racionalizált iskolai latin nyelvtant középiskolai használatra minden eddigi 
iskolai latin nyelvtanunknál alkalmasabbnak tartom és bevezetését refor
mátus középiskoláinkba a legjobb lelkiismerettel és a legmelegebben ajánl
hatom.

Pápa. Rab István.
E vva G ab rie lla : V m agyar nőnevelés két úttörője Karnes Fercnené és

K araes T eréz nőnevelési n ézetei, firtekezések a m. kir. Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem Pedagógiai Intézetéből. Üj sorozat. 4. sz. Szeged, 1933. 8°, 75 1.

Evva Gabriella munkája ékes bizonyítéka annak, hogy a protestáns 
tanárság, iskolai kötelességeinek lelkiismeretes teljesítése mellett kiveszi 
részét a tudományos munkásságból is. A nagy olvasottsággal és alapos körül
tekintéssel megírt értekezés a múlt század két igen művelt, széles látókörű 
és koruk számára sok új gondolatot termelő nőnevelővel ismertet meg ben
nünket. Karacsné (1780 -1845) elsőnek juttatja kifejezésre a Tudományos 
Gyűjteményben megjelenő cikkeiben azt a gondolatot, Rogy a korabeli magyar
ság erkölcsi, gazdasági és politikai válságán csak a nemzeti szellemű, és ma
gasabb műveltséget nyújtó nőnevelés ügyének-felkarolásával lehet segíteni. 
Hangsúlyozza (1825-ben!), hogy a nőket ugyanolyan művelődési lehetőségekhez 
kell juttatni, mint a férfiakat, mert szellemi képességek tekintetében különbség 
nincs férfi és nő között. A nő, mint asszony és anya, a családban töltheti be 
— Karacsné szerint — legtökéletesebben a maga hivatását, de e mellett 
szociálpolitikai tevékenységet is kell folytatnia, különösen a főrangú nőknek.
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Karacs Teréz (1808— 1892), akinek nevelési cikkei leginkább a Fővárosi 
Lapok-ban és a Nemzeti Nőnevelés-ben jelentek meg, mélyíti és tágítja azt 
a gondolatkört, melynek édesanyja a képviselője. Főként a leánynevelés é& 
a leánynevelő-intézetek kérdése foglalkoztatja, s mint ilyen kerül a miskolci 
református „leánytanoda“ élére. Vezéreszméje a nőnevelésben az „élet
emberré“ nevelés, azaz a nők helyes élet- és világszemléletre való nevelése 
és erkölcsi öntudatra való ébresztése. Nem a tudós nő az ideálja, hanem az 
öntudatos, erkölcsös, józanul gondolkozó, művelt, családjának s a társadalom
nak egyaránt használni tudó nő. Úttörője Karac s Teréz a „nemzetnevelés“- 
nek, mert a magyar nemzeti egység megteremtés e érdekében szükségesnek 
tartja a magyar leányoknak nemzeti öntudatra és felelősségérzetre való neve
lését. 1845-ben már azt írja, hogy a nőket kenyérkereső pályára is lehet nevelni 
de vagy csak kenyérkereső, vagy csak feleség legyen a nő. Didaktikai és mód
szertani szempontból is sok új gondolattal szolgál Karacs Teréz magyar kor
társainak, de óriási lépésekkel előzi meg őket akkor, amikor hangoztatja a 
növendék egyénisége megismerésének fontosságát éppen a nevelés érdekében,, 
továbbá akkor, amikor a nemi felvilágosítással, ezzel a ma annyira aktuális
problémával kapcsolatban, minden ízében korunk színvonalán álló felfogást 
vall.

Hálásak lehetünk a szerzőnek ezért a dolgozatáért, mert nagyban hozzá
járul a magyar nevelői gondolkozás múltjának feltárásához.

ür. P. E.
Csanády Sándor : Apró kalászok. Budapest, 1933. Az Országos Gárdonyi 

Társaság kiadása.
Csanády Sándor a múlt év karácsonyára kötetbe gyűjtötte különböző 

ifjúsági lapokban megjelent elbeszéléseit. Első kötetében az életet nyitott 
szemmel néző, mély humorú, ügyes tollú írónak mutatkozik, aki a gyermek- 
és diákéletet, a népéletet és a magyar múltat kalandozza be, hogy vidám 
helyzeteket, érdekes történeteket kutasson fel. Ezeknek a történeteknek 
egy része személyes átélésből fakad : saját gyermek- és ifjúkori emlék ; mások 
a fiatalság életét szeretettel figyelgető tanárnak és a családi kör varázsát 
élvező apának megfigyeléseiből nőttek ki ; ismét mások arról tanúskodnak, 
hogy írójuk szereti meglesni a nép egyszerű embereinek életét és meghallgatni 
a népi hiedelmeket. Stílusa közvetlen, fordulatos és magyaros. Könyvét 
— amelyben a legnemesebb pedagógiai szándék szövetkezik komoly művészi 
törekvéssel — valószínűleg nemcsak a kis és a nagy gyermeksereg fogja 
élvezettel és lelki gyarapodással forgatni, hanem örömmel fog elmerülni vele 
és általa régi ifjúkori emlékeibe nagyon sok felnőtt is. P. E

M E G JE G Y Z É SE K .
Ifjú ság i énekkarok  és a dalosszövetség. A Protestáns Tanügyi Szemle 

nagyszerű megértéssel s a kor lelki órájának finom megérzésével karolta föl 
már eddig is a középiskolai ének- és zenetanítás ügyét. Nagyon alapos cikke
ket közölt e tárgyban arra hivatottak s szakemberek tollából.

Én most nem ezzel a kérdéssel kívánok foglalkozni, de mindenesetre 
ennek a kérdésnek a velejárója, amit inkább azért vetek föl, hogy bölcs el
gondolások hozzászólásaiból tájékozást merítsek a magam számára, s e tájé
kozódás után döntsék a fö lött: érdemes, korszerű és szükséges-e lépést tennünk 
illetékes helyen a fölvetendő kérdések megoldása ügyében.

A középiskolák énekkarainak a Magyar Dalosszövetségbe léphetésére 
gondolok.

Első pillanatra lényegtelennek tűnhetik föl ez a gondolat. Mit keressen 
egy középiskolai énekkar az Országos Magyar Dalosszövetség dalosegyesü
leteinek sorában?

Nagyon helyesen, a főiskolai énekkarok tagjai a Dalosszövetségnek.
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Országos versenyeken fényes sikereket érnek el. Lehetnek az ország arany
érmes, sőt királydíjas dalárdái közt akár elsők. S mily lélekemelő, üdítő 
hatással tud lenni tömegekre azoknak a finom, fiatal, színdús hangoknak a 
kóruscsengése, mily feledhetetlen élmény egy-egy ilyen főiskolai énekkar 
harmóniás zengése, mennyire a tavasz magunkfelejteto hangulatát varázsol
hatja a magyar daloserdő tisztes, öreg fái közé a fiatal bokrok himnusz- 
zsongása ! Jól esik rágondolni a Debreceni Kollégiumi Kántus és a Sáros
pataki Főiskolai Énekkar nem egy, mondhatni bravúros pódiumi szereplése, 
hódító diadala forró percére.

S talán legmélyebbről tör föl lelkűnkből az ujjongó öröm, ha fiúvegyes- 
kar ajakán csendül föl az édes magyar dalocskák melódiája. A fiú vegyes
karban megvan a karéneklés minden szépségének lehetősége : a szoprán 
kristálycsengése, a basszus orgonája, az üdeség természetessége, a színek 
íönséges kibontakozása s édes eggyésímulása.

S miért ne rendezhetne az Országos Magyar Dalosszövetség középiskolai 
dalosversenyeket? Felekezeti vonatkozásokon fölülemelkedni tudás számára 
megadott lehetőségek mellett?

Azok az ifjúsági dalosversenyek, amikkel kísérleteztek, végképpen nem 
váltak be. Most ne gyakoroljunk kritikát. Amely középiskolai énekkarok meg
próbálták a versenyzést, minden alkalommal ugyanazzal a csalódással tér
hettek haza.

Az Országos Magyar Dalosszövetségben minden nemzeti alapon álló 
magyar dalosegyesületnek ott van a helye.

Be gyönyörű volna például a Debreceni Református Gimnázium, orszá
gunk ez egyik legkiválóbb középiskolai ifjúsági énekkarának címében ezt 
olvasni : aranyérmes ifjúsági dalárda.

Külön ifjúsági dalárdák szövetségét megalkotni nem volna szerencsés 
dolog. Még élesebb választóvonalat húznánk.

Viszont, hány kiváló dalos elsőosztályos kis gimnázista-korától fogva 
énekkari tag nyolc éven át a középiskolában, fölkerülve a főiskolára, legalább 
négy évig tagja a Kántusnak például s azután valamelyik város, vagy vidéki 
hely szövetségi dalárdájának. Tíz esztendő után oklevelet ad a Szövetség, 
húsz év után bronz, harminc év után ezüst, negyven év után aranyérmet. 
Milyen nagy idő előnyt jelentene, ha a középiskolai énekkari nyolc évi tag
ságot is be lehetne számítani a dalosmunka idejébe, közel tíz esztendőt men
tene át gyermek és ifjú korából az a karénekes. De még szívesebben lépne be 
a középiskolában is az énekkarba, ha tudná, hogy ezzel egy gyönyörű út első 
mérföldjelzőjéig jóformán az érettségivel egyidőben eljut.

Már pedig éppen a mi protestáns középiskoláink drága öröksége a diák
ság daloséletének mezőin az áldott humuszból táplálkozó magyar dal har
móniás éneklésének szeretetét ápolni, a harmonikus zsoltárénekléssel is emelni 
azt a fogékony, drága gyermek és ifjú lelket a lelki szépségek magasabb vilá
gába.

Tradíció a protestáns középiskolai énekkarok áldott munkája. Ezt a 
tradíciót ne engedjük át. Könnyen a madarak versenye ismétlődnék meg. 
Az ökörszem, mint a madarak királya I Mert a sas szárnyai alól könnyű 
volt előlibbenni.

És ne legyen protestáns középiskola a magyar hazában, melynek nótás 
diákjaiból énekkar nem alakult. S aztán elő az országos dobogóra ! Simuljon 
egy édes harmóniába a magyar ifjú dalosok drága igehirdetése. Mert ige
hirdetés ez I

Minden magyar dalosnak egy a szerelme : a magyar lélek szépsége ! Egy 
forrásból iszunk : a magyar sors könnytengere ez 1 Égy a látásunk : áttörni 
a sok, sok sötét éjszakát s fehér álmokkal köszönteni a fényes hajnalt. Egy 
a sorsunk : itt élni és meghalni 1

A mi dalunkban a történelem, a rög, a vérhullás, a lélek és szív vallja 
bűnét és rettentő bűnhödését az örök Nagyisten fönséges trónja elé.

Érlelődjék meg a dalos diák lelkében, abban a drága fogékony nemzet
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kincsben az a gondolat, hogy magyar dalos a magyar élet „Dodonai tölgye“. 
Susogjuk, zengjük, prófétáljuk, őrizzük, viharban is harsogjuk az Isten örök 
énekét, millió szívek titkát, miközben úgy belehasít lelkűnkbe a fájások 
villáma. Gyűlölet állja körül kicsi országunkat !

Mindegy ! A kétévezredes tölgy utolsó kis levelén is az örök magyar 
szív vallomása a magyar ajkon fölcsendülő ének szövege : Mi élni akarunk !

Miskolc. Balázs Győző.
Külföldi elismerés. A Casopis Matice c. cseh-morva folyóirat 1933. évi 

folyamának 398—400. lapján, A. Blaschkel brünni tanár, Rácz Lajos sáros
pataki tanárnak 1932-ben, a M. Tud. Akadémia kiadásában megjelent Come- 
nius Sárospatakon c. művéről a következőket írja :

„Rácz L. sárospataki tanár, akinek Cotnenius ottani tartózkodására 
vonatkozó előző dolgozatairól itt már referáltunk, vállalkozott arra, hogy 
Comenius életrajzát, különös tekintettel magyarországi működésére, meg
írja. E művében a magyar nyilvánosság elé adta lelkiismeretes feldolgozását 
annak a gazdag aratásnak, amit az utolsó félszázad comeniologiája gyűjtött 
össze s amit maga a szerző részlet-kutatásaival nem egy irányban gazda
gított, amennyiben ez a híres pedagógus sárospataki működését érinti. — 
A munka a sárospataki főiskola 400 éves jubileumára jelent meg s szerző 
azzal az intézet legnagyobb mesterének homlokát koszorúzza hálás hódolata 
jeléül. Rácz nem szorítkozik sem időben, sem anyagban csupán Comenius 
tanítói működésének rajzolására, hanem tömör képét nyújtja a kornak, 
a kor politikai törekvéseinek és misztikus hajlamainak (Drabik). Az előtérben 
természetesen a sárospataki iskola életének és munkájának változó időszaka 
áll. Hogy a kort és annak eszmei tartalmát lehetőleg közel vigye a modern 
olvasóhoz, gyakran idéz magyar fordításban bő részleteket Comenius levelei
ből, beszédeiből és más egykorú forrásokból. Kellő részletességgel ismerteti 
Comenius tanítói munkáját és pedagógiai műveit, s ez utóbbiak között Come
nius első népies olvasókönyvét (Orbis pictus). Rácz könyve így igen jelentős 
hivatást tölt be : a művelt olvasók szélesebb körét is érdeklődést keltő módon 
megismerteti annak a férfiúnak életművével, aki elsőnek hirdette világra 
szóló sikerrel az újkori nevelés jelszavát, mikor tankönyveinek homlokára 
írta : „Omnia sponte fluant, absit violentia rebus 1“

Az ORTE balatonboglári üdülőtelepén a tavaszi hónapokban nagy épít
kezések folynak. Az eddigi étkezőhelyiséget lebontják és helyébe egy tágas, 
nagy ebédlő-társalgót építenek. Az Alfréd-lak beosztását megváltoztatják és 
szobáit, verandáját restaurálják. A Mária-lak tetőterraszára emelet kerül négy 
új szobával. Kibővül a konyha is és felette két manzárd-szobát helyeznek ei. 
A Hosszú-lak tetőzetét kijavítják. Az összes fából készült melléképületeket 
lebontják, s a partra néhány kő-vetkőzőkabint építenek. A mólót a jég a tél 
folyamán erősen megrongálta, azt is megjavíttatja a központi igazgatóság. 
Nagy vívmány a telepnek a vízvezetéki hálózatba való bekapcsolása, ami 
lehetővé tette a mellékhelyiségek ügyének angol rendszer szerint való, teljesen 
higiénikus megoldását is. A munkálatok nagyon szépen haladnak előre és 
június 15-re be is fejeződnek. Az idén mindenesetre nagyobb kényelemben 
lesz részük gyönyörű telepünkön üdülő kartársainknak, mint az előző évek
ben. A tavalyi olcsó árak érvényesek az idei nyárra is. A jelentkezés meg
indult, már eddig is nagy számban jelentették be igénylésüket a tagok a 
gondnokságnál.

Az Evangélikus Tanáregyesület választmánya május hó 6-án, vasárnap 
d. e. 9 órakor ülést tart Budapesten az evangélikus gimnázium tanári szobájá
ban (VII. Vilma királynő-út 17—21). Tárgy : A neveltetési segély és a tanuló
járulékok ügye. Erre a választmány tagjait ezúton is meghívja az Elnökség.

EG Y H Á ZI ÉS ISK O LA I H ÍR EK .
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A z O rszágos reform átus kiállítás h írei.

A kiállítás időpontjául f. évi szept. 29—okt. 10-ig terjedő napokat álla
pították meg. Ez idő alatt lesz az Országos Református Tanáregyesület 
f. évi közgyűlése is. A kiállítás rendezősége ezúton is kéri az egyes iskolák 
tanári karait, hogy az alatt az idő alatt rendezzenek az ifjúsággal is tanul
mányi kirándulást Budapestre, hogy minél nagyobb számmal látogathassák 
a nagyszabású kiállítást.

A kiállítás az Iparművészeti Múzeum díszudvarán lesz, esetleg egy része 
a budapesti református theologia Ráday-utcai házának dísztermében.

A kiállítási anyag középiskolai részének feldolgozását és elrendezését 
budapesti kartársaink vállalták, de hogy ezt elvégezhessék, az anyagnak be
küldését legkésőbb augusztus közepére kérik. Ezért ezúton is kérjük a tanári 
karokat, hogy a vizsgák után, július hóban, állítsák össze az anyagot, úgy
hogy aug. elején a később közlendő címre Budapestre elküldhessük. Ismétel
ten megemlítem, hogy a kiállításra küldendő anyag egy részéből a Refor
mátus Múzeumot szándékoznak megalapítani, de csak azok a tárgyak marad
nak ott, amelyekre a beküldő intézet ezt kimondottan engedélyezi, a többi 
tárgyak természetesen a kiállítás befejezése után visszaküldetnek. Ezt tehát 
a kísérő jegyzékekben szíveskedjenek jelezni.

A kiállítandó tárgyak jegyzékei nagy számmal érkeztek már be, kérjük 
azokat az intézeteket is, amelyek még nem küldték be, hogy sürgősen értesít
senek, hogy milyen tárgyakkal vesznek részt.

A kiállítás középiskolai részének rendezésére kiküldött bizottság nevében
Jakucs István.

K örösi Csorna Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából nagy
szabású ünnepséget rendeztek a kolozsvári, nagyenyedi és sepsiszentgyörgyi 
református kollégiumok öregdiákjai Budapesten a Zeneakadémia nagytermé
ben. A nagyenyedi diáknak emlékét Ravasz László református püspök idézte, 
útját pedig Baktay Ervin vetítettképes előadásban ismertette. Tarkította a 
műsort a budapesti református gimnázium vegyeskarának művészi éneke : 
Faragó József tanár énekkara a legjobbak közé emelkedett utóbbi időben, 
művészi kidolgozásban adott elő székely és magyar népdalokat. Józan Miklós 
püspöki vikárius angol zárószavaival végződött az ünnepség. Tiszta jövedelme 
magyar diákok segélyezésére szolgál, a régi kollégiumokban. Az öregdiák
egyesületek e megmozdulásukkal életrevalóságuknak adták jelét. A rendezés 
munkája dr. Parádi Jenő, miniszteri osztálytanásosnak, néhai Parádi Kál
mán, kolozsvári professzor művészlelkű fiának érdeme.

Dr. J o ó  Im re ünneplése. F. évi március 11.-én szép kulturünnepély 
folyt le a nagykőrösi ref. gimnázium dísztermében. A szegedi Ferenc József 
tudományegyetem tanácsának megbízottai működésének színhelyén nyúj
tották át dr. Joó Imre ny. gimnáziumi tanárnak doktorráavatása félszáza
dos fordulójának emlékére az aranydiplomát. A város előkelő közönségétől 
zsúfolásig megtöltött díszteremben Gödé Lajos ref. lelkész, dr. Imre Sándor 
rektorhelyettes, Dezső Kázmér polgármester, Bánóczy Endre igazgató, Pap 
Károly dékán méltatták a jubilánsnak tudós és nevelői érdemeit. Az ünne
pelt meghatódott szavakkal köszönte meg a bensőséges üdvözléseket és 
beszéde végén 500 pengős takarékbetétkönyvet nyújtott át dr. Imre Sán
dornak a száműzetésben élő kolozsvári egyetem szegénysorsú bölcsészettan- 
hallgatói részére ösztöndítalapítvány gyanánt.

Sárospatak i hírek. A gimn. tanári kar márc. 24-én tartott műsoros 
tea-estélyen vendégül látta a képző s a theol. tanári karát. A theologia e hó 
folyamán fogja viszonozni a vendéglátást. - Apr. 9-én szülői értekezlet volt, 
melyen Dávid Zoltán olvasott fel az ,,Üj törvény és a szülők“ címen értekezést. 
— A gimnázium vissza fogja adni a nyíregyházi ev. gimnázium látogatását 
s május folyamán ünnepélyt rendez Kazinczy széphalmi sírjánál. Az előkészü
letek nagyban folynak. •—- A sárospataki főgimnázium első államilag kinevezett 
tanárai Bálint I. és Erdélyi László.
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N ém etországi isk o la i h írek .

A z iskolai fegye lem  kérdéséhez. Igen időszerűnek látszik az iskolai fegye
lemre vonatkozó német miniszteri rendelet egyes megállapításainak közzé
tétele a Pädagogisches Zentralblatt 13. Jahrgang 327. oldalán közzétett 
szöveg nyomán : „Az ifjúság csak akkor van kellően előkészítve arra, hogy 
az államnak és a köznek javára szolgálhasson, ha bár önállóságra és képes
ségeinek szabad kifejtésére nevelték, mégis alkalmazkodni tud iskolájának 
fegyelmi követelményeihez és engedelmesen aláveti magát a felsőbbségnek. 
Kívánom, hogy az iskolai felügyelet részéről minden megtörténjen, ami biz
tosíthatja az ifjúság nevelését ilyen szellemben. Ámde megszívlelendő, hogy 
minden tekintély tartás belső feltétele a személyes felelősség érzése. De ez 
az érzés a tanítónál csak ott válhatik hatékonnyá, ahol számára a. cselek
vésre elegendő önállóságot hagynak meg. . . Az 1928 március 29-i rendelet
nek az a célja, hogy a lehetőség szerint kirekessze az iskola nevelői mun
kásságából a testi fenyítést. Komolyan óhajtom, hogy ez megtörténjék. 
Azonban nem szándéka ennek a rendeletnek, hogy a személyes döntést és 
a felelősséget a tanító válláról levegye. A pedagógiai komolysággal és benső
séges kötelességérzéssel dolgozó tanítót se fossza meg ez a rendelet bizodalmá
tól, hogy felettes hatóságánál meg fogja találni a tekintélye megóvásához 
szükséges védelmet. . . . Még akkor is, lia kiderülne, hogy a tanító nevelői 
tevékenységével ellenkezésbe került volna a fenti rendelettel, nem felelne 
meg szándékomnak és kívánságomnak, ha az iskolai fenhatóságok a rendelet
ben említett fegyelmi intézkedések foganatosításában látnák a rendszeresen 
alkalmazható eszközt a rendelet céljának elérésére. Helytelen dolog volna, 
elsősorban a tanítók megbüntetésétől várni, hogy elkerüljük egy fegyelmi 
eszköz pedagógiai szempontból helytelen alkalmazásának a veszélyét. A tanító 
további működésére a legtöbb esetben értékesebb és maradandóbb hatású, 
ha az esetet emberi és nevelői szempontból ítéljük meg, mint hogyha ezt 
hivatalnoki és jogi szempontból tesszük.“

A ngol-ném et szü n id e i tábor leányok szá m á ra . Hildegard Bunzel közli a  
Pädagogisches Zentralblatt fent jelzett számában, hogy 1930-ban 15 berlini 
leánnyal Norvégiába, 1931-ben Kiel mellett rendezett egy tábort 50 német, 
és 10 norvég leány részvételével és 1932-ben ugyanott rendezett egy tábort 
német és angol leányok számára, 55 német és 35 angol leány részvételével. 
A 25 napi táborozás költsége : útiköltség 30 márka, ellátás 75 márka. A vezető
tanárnők költségeit megtérítették, sőt az angol tanárnők a következő évi 
nyaraltatás sikere érdekében kifejtendő propaganda céljaira is kaptak bizo
nyos összegeket. A pénzügyi rész ilyen kedvező elintézése azért vált lehet
ségessé, mert a Deutsche Pädagogische Auslandstelle és a Philologinnen- 
Verband is támogatta a táborozás ügyét. A különböző helyről jött leányok 
hamarosan egy családdá olvadtak össze a táborban. Ezt meggyorsította 
az a körülmény, hogy minden egy helyről jött leánycsapat egy vezetőt hozott 
magával, akit már előzőleg jól ismert. Énekkel és hegedűjátékkal történt 
az ébresztés ; ezt torna, reggeli, majd a szobák rendbehozása követte. A dél
előtt nyelvtanfolyammal, úszással telt el. Ebéd után két óra pihenés, majd 
rajz, festés, vagy más kézügyesítő munka, vagy kirándulás. Vacsora után 
„Tarka est“ angol, vagy német dalokkal, felváltva más és más lakótársak 
együttese által előadva. Különösen megragadta az angol leányok tetszését 
egy Lübeckbe tett kirándulás, ahol egy Diák-szállónak voltak vendégei. 
A tábor intézőbizottsága a szerzett tapasztalatai alapján a következő irány
elveket állította fel a következő táborrendezések számára : 1. Az egy táborba 
egybegyüjtött leányok száma legalább 40, legfeljebb 60 legyen, mindkét 
országból 50—50% ; 3— 3 vezetőnővel. 2. A tanuló leány csak akkor mehes
sen külföldi táborba, ha már hazai táborozásban részt vett és ha kellőleg elő
készült úgy nyelvi, mint tárgyi tekintetben, hogy az idegen országot és népet 
megérthesse. 3. A táborhely kiválasztásánál ne csak a természeti szépség 
játszón szerepet, hanem azon körülmény is, hogy közel fekszik-e történelmi, 
művészettörténeti, vagy nemzeti szempontból értékes helyekhez.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1934



Az Országos Református Tanáregyesület pénztárnoka a Tanárok 
Gyermekeinek Nevelési Alapjából kiosztandó nevelési segélyeket 
azonnal kiosztja, mihelyt az Egyetemes Konventtől a javasolt 
segélyek megerősítése megérkezik. A segélyösszegek már közölve 
vannak az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőkönyvében, 49—1934. 
szám alatt. — Az összeg kézhezvétele után a nyugtákat szívesked
jenek a kollégák sürgősen beküldeni.

Pályázati hirdetmény.

A budapesti evangélikus gimnázium felügyeleti hatósága pályá
zatot hirdet angol szakos tanári állásra, amely állami kinevezés alá 
esik. Pályázhatnak oly evangélikus tanárok, akiknek angol nyelvből 
és vele kapcsolatos más tantárgyból oklevelük van. A nagymélt. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úrhoz intézett, kellően 
felszerelt kérvényeket folyó évi május 25-ig kell a budapesti evangé
likus gimnázium igazgatóságánál (VII. Vilma királynő-út 17.) 
benyújtani.
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Az új egyházi törvények és a polgári iskola.
Az új egyházi törvények megalkotásánál a magas zsinatot 

tudvalévőén az az elv vezette, hogy az egyházi és a református iskolai 
élet egész egyetemét a mai újabb idők kívánalmai szerint átépítse 
s alkalmassá tegye arra, hogy a háború után való idők hitéleti, egy
házkormányzati és oktatásügyi követelményeinek megfeleljen. — 
Természetesen az új törvények hatásukat csak a megfelelő végrehajtás 
mellett éreztethetik úgy az egyházi, mint az iskolai életben is.

Hogy sokat nyer úgy a hitélet, mint az iskolák ügye is az új 
egyházi törvények megfelelő végrehajtása folytán, az kétségen kívül 
áll. Meg fog újhodni az egyházi élet, s az iskolák vérkeringése az 
eddiginél erősebb tempót kap.

Az iskolafajok közül talán egyikre sem lesznek olyan jelen
tékeny hatással az új törvények, mint a polgári iskolára. Énnek oka 
az, hogy erre az iskolatípusra először terjed ki hatékonyabb formában 
az egyházi törvényhozás figyelme. A polgári iskolákról a régi törvény 
önállóan nem is rendelkezett. A református polgári iskolának az egyház- 
kormányzat i hatóságokban képviselete eddig sehol nem volt. Misem 
természetesebb, hogy a református polgári iskoláknak e helyzetben nem 
is volt országosan egységes szervezete, vagy csak annyiban, ameny- 
nyiben azok az országos törvényhez alkalmazkodtak. Igazi mostoha 
gyermeke volt a múltban az egyháznak a polgári iskola és a polgári- 
iskolai tanárság. Nem is ta rto tta  fontosnak az iskolák szervezését 
sem. Ha középfokú fiúiskolának érezték szükségét valahol, az nem 
lehetett más, mint a gimnázium, s míg a katolikus zárdák polgári 
leányiskolái szinte hegemónizálták a leánynevelést, addig egyhá
zunknak csak országrészenként volt egy-egy, a szegényebb közép- 
osztály gyermekét be sem igen fogadó, felsőbb leányiskolája, vagy 
elvétve egy-egy polgári leányiskolája. E helyzet szerintem egyik oka 
annak, hogy a katolikus renaissance ma olyan tevékenységet tud 
kifejteni a családok körében is az édesanyák útján.

A múlt mulasztásait bölcs meglátással igyekezett pótolni a 
mostani zsinat akkor, amikor a polgári iskola szervezetét intézmé
nyesen megállapította és pedig önálló részben az V. te. keretében, 
s amikor helyet biztosított a polgári iskolák tanárságának az egyház
kormányzati hatóságokban. Illesse ezért a zsinaton kívül elismerés 
boldogemlékű Dóczi Imrénket, ki e sorok írójának a polgári iskolák
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ról készített s hozzájuttatott önálló törvénytervezetét és javaslatait 
a kultúrpolitikus éleslátásával mérlegelte s kívánságainkat teljes 
megértéssel képviselte.

Az új egyházi törvények tehát korszakalkotó rendelkezéseket 
tartalmaznak a polgári iskolára vonatkozólag. Ez a megállapítás 
azonban nem zárja ki azt, hogy rá ne mutassunk azokra az intéz
kedéseire is a törvénynek, amelyek a polgári iskola érdekeit nem elé
gítik ki teljesen, illetőleg amelyek a többi iskolafajjal szemben a 
polgári iskola egyenlőtlen elbánásban való részesítését igazolják. 
A törvény ilyen rendelkezései azok, melyek a polgári iskolának az 
egyházkormányzati hatóságokban való képviseletéről szólnak. Míg 
az I. te. 46. §-a kielégítően intézkedik a polgári'iskolának az egyház- 
tanácsban, valamint a 107. § is az egyházmegyén való képviseletéről, 
addig ez nem mondható el az egyházkerületi képviseletnél. Szinte 
meglátszik, hogy a zsinaton nem volt a polgári iskoláknak képviselője, 
s csak így hozathatott meg a 136. § h) pontjának az a rendelkezése, 
mely a kerület összes polgári iskolái részére egy képviselőt enge
délyezett. Ez a rendelkezés valóban méltánytalan. Különösen ki
tűnik ez, ha vizsgáljuk az előzményeket. Az egyháztanácsban a taní
tóknak annyi képviselője van, ahány a lelkészi állás, tehát egytől 
felfelé. Az elemi iskolánál magasabb minden iskolának van egy-egy 
képviselője. Az egyházmegyén a tanítók 2—10 taggal vannak kép
viselve, a magasabb iskolák pedig legalább egy-egy képviselővel. 
A képviselők száma tehát mindenütt emelkedő, s az eleminél magasabb 
fokú iskolák egyenlő elbánásban részesülnek. Nem így a kerületen. 
A tanítók száma itt is emelkedik (4—8), s az elemi iskolánál magasabb 
összes iskolák kivétel nélkül külön-külön mind kapnak képviseletet 
i t t  is, mint az egyházmegyén, de a polgári iskolák már nem ; azok 
összesen kapnak egyet. íme, a lekicsinyelt polgári iskola, melyet ki 
kellett venni a többi közép- és felsőbb iskolák közül, s lenyomni 
a képviseletben az utolsó helyre, lejjebb még az elemi iskolánál is. 
Mit jelent ez? Azt, hogy lehet a kerületben akár 20 polgári iskola is, 
s annak és 100—120 tanárának éppen úgy egy képviselője mehet 
be a kerületi közgyűlésbe, mint például az egyetlen tanítóképző 
8 - 1 0  tanárának. Hogy egészen reális számokat említsünk, tiszántúli 
kerületünknek van hat polgári iskolája, közel 50 tanárral s ezt éppen 
úgy egy tanár képviseli, mint az egyetlen női kereskedelmi iskolát 
s annak 5—6 tanárát, s ugyanakkor a két tanítónőképzőintézetet 
s annak 15—20 tanárát két tanár képviseli. Ha mint kisebb fokú 
s kevesebb osztályú iskolának nem is hagyta meg a zsinat az inté- 
zetenkénti képviseletet, legalább 1—4 képviseletet kellett volna 
biztosítani az intézetek és tanárok számának megfelelően Ez lett 
volna az egyenlő elbánás.

Még szomorúbb a polgári iskolák képviselete a zsinaton. Annyira 
szomorú, hogy szinte megjósolhatjuk, hogy amint nem volt a mostani 
zsinaton képviselete a poigári iskolának, úgy nem lesz a következőn 
sem. A törvény 158. §-a az összes felsőbb és középfokú iskolák részére
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közösen biztosít a zsinaton két-, illetőleg három helyet. Mivel pedig 
ebből egynek theologiai tanárnak kell lenni, marad a többi iskolának 
együttvéve még egy, esetleg két hely. Hát ki gondolja azt, hogy 
ennek az egy, esétleg két helynek a betöltésénél a fiú- és leánygim
názium, a tanító- és tanítónőképző, a kereskedelmi iskola, esetleg 
jogakadémia tanáraival szemben a polgáriiskolai tanárt küldik be 
a zsinatba? Dehogy küldik; sőt magunk sem tartanánk azt helyes
nek, hogy a magasabb fokú iskolák mellőzésével a polgáriiskolai 
tanárt küldjék be. Nem kell azért hozzá különösebb jóstehetség, 
hogy megállapítsa : sohasem lesz e törvény alapján a zsinaton a 
polgári iskolának képviselete. A jövő zsinat tehát szintén úgy fog 
lefolyni, hogy lesz ott képviselete az iskolák minden fajtájának, csak 
a polgári iskolának nem. Az új egyházi törvény tehát a polgári 
iskolák képviselete ügyében csak a félútig érkezett el, mert amit 
azután mond a polgári iskola képviseletéről, az a polgári iskola érde
keit nemcsak abszolúte, de még relative a többi iskolákkal való 
viszonylatban sem elégíti ki. Kérdjük, hogy vájjon szolgálja-e ez 
a helyzet anyaszentegyházunk jól felfogott érdekét? Mi azt gon
doljuk, hogy nem. A polgári iskolák .e mellőzését annál inkább fel
tűnőnek tartjuk, mert ma már mindenütt az érdekképviseleti rend
szer alapjára helyezkedik minden közület.

Rátérve az V. tc.-nek a polgári iskolákra vonatkozó szakaszára, 
megállapíthatjuk, hogy ez a rész nemcsak abban az intézkedésében, 
amelyben az országos törvényhez alkalmazkodik, hanem többi 
rendelkezéseiben is általában megnyugtatókig intézkedik a polgári 
iskoláról. Egyes intézkedései azonban itt sem kielégítők. Ilyen az 
57. § ama rendelkezése, mely a tanárválasztást az igazgatótanács 
helyett a presbitérium hatáskörébe utalja. E rendelkezés ugyan a 
többi iskolánál is hasonlóképpen van, ez azonban nem menti, ellen
kezőleg súlyosbítja a helyzetet az iskolák- szempontjából.

Polgáriiskolai sérelem, mely azonban a tanítóképzőket is érinti 
az, hogy míg a 108. § a középiskolai igazgatókra nézve kimondja azt, 
hogy az első hatévi igazgatói működés után nyert újabb igazgatói 
megbízatás mindaddig tart, míg az illető működik, tehát az végleges, 
addig az 159. § a polg. iskolai igazgatóknak csak a lehetőséget adja 
meg hatévi igazgatói működés után az életfogytiglan való meg
választásra.

Még súlyosabb, az iskola egész belső életére kiható különbség- 
tételt látunk a polgári iskola és a többi középfokú iskolák között az 
igazgatótanács Választásánál. Míg a gimnáziumi igazgatótanácsi 
tagság minősítéshez van kötve igen-igen helyesen, mert a 110. S 
kimondja, hogy igazgatótanácsi taggá legalább középiskolát végzett 
egyének választhatók meg, addig ez sem a polgári iskolára, sem a 
tanítóképzőre nincs kimondva, dacára annak, hogy a tiszántúli 
egyházkerület által a polgáriiskolai igazgatótanácsok számára ké
szített Szabályzat útmutatóul szolgálhatott volna. Ebben u. i. 
kimondatott, hogy a polgáriiskolai igazgatótanácsnak is középiskolát,
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de legalább polgári iskolát végzett egyén lehet a tagja. Igaz ugyan, 
hogy a kerületek a törvénynek e fogyatékosságát megszüntethetik, 
mert az igazgatótanács hatáskörének és tagjai választásának módját 
a 67. 5} az egyházkerület hatáskörébe utalja (a tanítóképzőnél ez a jog 
a konventé), azonban a törvénnyel szemben mégis meg lehet álla
pítani e tekintetben az egyenlő elbánás hiányát.

Feltűnő különbségtétel van a polgári iskola és a többi iskolák 
között a tanárok és az igazgatók óraszámát illetőleg is, míg u. i. a 
tanítóképzőnél és a gimnáziumnál a vonatkozó szakaszok (75., 97.) 
a tanárok és az igazgatók óraszámát az állami tanárok és igazgatók 
óraszámával egyezően állapítja meg, addig a 62. § a polgári iskolákra 
nézve számszerűleg megállapít egy kötelező óraszámot s csak a mini
mumnál hivatkozik az állami analógiára. Lehetetlen rejtett inten
ciókból született ez a rendelkezés, mely ellentétben áll még a polgári- 
iskolai országos törvénnyel, az 1927. évi XII. törvénycikkel is, mely
nek 8. §-a az igazgatók óraszámát hetenként 4—12 órában állapítja 
meg, s amely megállapítás tovább részleteződik a végrehajtási u ta
sításban, a Rendtartásban, mely szerint csak a négyosztályú iskola 
igazgatója tanít hetenként 12 órát (ez is sok, ha igazi tanulmányi 
vezetést akarnak kívánni az igazgatótól), ellenben a több osztályú 
iskoláénak óraszáma az osztályok számával fordított arányban alakul. 
Ugyan ki tudná azt helytállóan megindokolni, hogy pl. a debreceni 
Dóczi-intézeti igazgató, akinek 10 osztálya és 118 növendéke volt a 
múlt tanévben, miért tanítson hetenként épen úgy 12 órát, mint a 
berettyóújfalui igazgató, akinek az iskola négy osztályában 122 
tanuló adminisztratív és egyéb ügyeit kell mindössze végezni.

Van aztán egy másik kifogásolható rendelkezése is a törvénynek, 
mely eléggé lekicsinyli a polgári iskola tanárságát. Ez a 61. §-ban 
olvasható. Szól a következőképpen : az iskolában használható tan 
könyveket a tanári testület és az igazgatótanács javaslatára a kerület 
állapítja meg. Ez bizony kissé furcsa rendelkezés. Különös, hogy a 
polgári iskolában, ahol két elemivel igazgatótanácsi taggá lehet 
választani bárkit is, ott tankönyvet javasol az igazgatótanács. 
A főiskolai és egyetemi végzettségű polgáriiskolai tanártestület ja 
vaslata nem elég ahhoz, hogy egy tankönyvet engedélyezzen az egy
házkerület, ezt a tanárkari véleményt, mielőtt még a kerülethez 
mehetne, előbb felülbírálják (mert bírálat nélkül csak nem java
solják !) Kisbirtokos János bácsi, Kőmíves Pál uram, vagy a legjobb 
esetben Ügyvéd Sándor és Segédlelkész Imre uraság ; kik termé
szetesen éppen olyan jártassággal bírnak a methodikában, mint a 
didaktikában, s a tantervet, a tantervi utasításokat éppen olyan szak
értelemmel és buzgalommal tanulmányozgatják e javaslataik meg
tétele előtt, mint a gyermekpszichológiát, a polgáriiskolai tankönyv
irodalmat, vagy a munkaiskola és a modern nyelvtanítás elveit!?. . .

Mindezek a rendelkezések lényegesen csökkentik a polgári- 
iskolai tanárságnak azt az örömét, melyet az új törvény egyes ren
delkezései keltettek benne. Egyben igazolják e fogyatkozások, hogy
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szükség lett volna a zsinaton egy, a polgári iskolák belső életét ala
posan ismerő, s a polgári iskola és annak tanárai érdekét szíve szerint 
képviselő polgáriiskolai tanárra, aki e hiányosságokra bizonyára 
eredményesen hívta volna fel a zsinati törvényhozók figyelmét. 
Ebben az esetben a polgáriiskolai törvény a mostaninál is eredmé
nyesebben szolgálhatta volna református Sionunk oktatásügyét.

Hajdúböszörmény, H. Fekete Péter.

Tisza István, mint debreceni diák.
i .

A debreceni református Kollégium a maga négyszázéves áldásos 
élete folyamán sok nagy embert nevelt felekezetnek, társadalomnak, 
országnak. Nevelt buzgó és bölcs papokat, egyházvezető férfiakat, 
amilyenek Sinai Miklós, Szoboszlai Pap István, Révész Imre, a magyar 
tudományosság fáklyavivőit, közöttük Maróthy Györgyöt, Hatvani 
Istvánt, Lugossy Józsefet, halhatatlan nevű költőket : Csokonait, 
Kölcseyt, Aranyt, de kiváló politikus, nagy államférfiú kevés került 
ki a Kollégium falai közül ; olyan pedig, aki az ország hatalmát 
tartotta kezében, aki történelmi időkben hazája sorsát irányította 
és aki így a világtörténelem színpadára is fellépett, csak egyetlenegy 
emelkedett ki a Kollégium termőföldjéből : Tisza István. Róla szól 
ez a megemlékezés, akár abból az alkalomból, hogy néhány héttel 
ezelőtt (1931 április 22.) állították fel budapesti szobrát, akár abból, 
hogy most hatvan éve (1873—-71. isk. év) volt elsőízben a Kollégium 
nyilvános tanulója.

II.
Tisza István tulajdonkép tíz iskolai éven, nyolc gimnáziumi és 

két akadémiai éven keresztül tartozott a Kollégium kötelékébe, de 
ebből a hosszú időből (1869—1877) csak két esztendeig ült az iskola 
padjain, amikor mint nyilvános tanuló járta  a gimnázium VII. és 
VIIÍ. osztályát az 1873—74. és 1871—75. iskolai évben.

Tisza István - - tudjuk — nem született grófnak, de a Tiszák 
vagyoni helyzetüknél, politikai szereplésüknél, társadalmi állásuknál 
fogva főrangúaknak tekintettek, azok módjára éltek. Ehhez hozzá
tartozott, hogy nem jártak nyilvános iskolába, hanem magánúton, 
kiváló nevelőktől sajátították el az elemi és középiskolának megfelelő 
ismereteket. így növekedett otthon a geszti kastélyban Tisza Kál
mán, a parlamentáris Magyarországnak leghatalmasabb miniszter
elnöke, ilyen nevelési és tanulási rendszert ju tta to tt elsőszülött fiá
nak, az 1861 április 22-én született Istvánnak. A Tiszák Biharban 
laktak, politikai működésük jórészt Nagyváradon folyt le, de mint 
erős kálvinisták, Debrecenből látták el magukat nevelőkkel, taní
tókkal nemzedékeken át. Ezek közül most csak kettőt említek :
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Arany Jánost, aki a költői tehetségű, de ifjan elhunyt Tisza Domokost 
taníto tta 1850—51-ben Geszten és Géresi Kálmánt, aki Tisza István
nak volt a nevelője s tanára majdnem öt éven át (1869—1873), hol 
Geszten, hol Budapesten.

A magántanulás abban is különbözött a nyilvánostól, hogy egy- 
egy osztály nem volt egy-egy iskolai évhez kötve. így történt, hogy 
Tisza István a Géresi vezetése alatti ötödfél év folyamán elvégezte 
a gimnázium I—VI. osztályát.

A Tiszák nem lettek volna oly nagy tisztelői Debrecennek, 
a „kálvinista Rómának“, Géresi nem lett volna oly hűséges tan ít
ványa a Kollégiumnak, az ősi „alma m ater“-nek, ha fiukat, ha nö
vendékét nem Debrecenbe hozták volna magánvizsgálatra. Ezeknek 
a kitűnő eredményű magánvizsgálatoknak némi nyilvánosságot és 
ünnepiességet adott, hogy azokon mindannyiszor megjelent a gyer
mekifjúnak atyja, Tisza Kálmán, anyja, gróf Degenfeld Ilona és 
nagyatyja, gróf Degenfcld Imre, a tiszántúli református egyház- 
kerület hatalmas főgondnoka és mint ilyen, a Kollégiumnak egyik 
főhatósága.

A VI. osztály elvégzése után válság állott be Tisza István tanulói 
pályájában. Géresi Kálmán, aki legalább oly mértékben megnyerte 
magának kis növendéke szeretetét, mint a nagyúri szülők becsülését, 
megvált a családtól, hogy egy esztendőt külföldi tanulmányúton 
töltsön. A család ekkor arra határozta magát, hogy a gimnázium két 
felső osztályát nyilvánosan végezteti Istvánnal, mégpedig Debrecen
ben, a Kollégiumban ; hiszen Tisza István Debrecenbe, ahol dús
gazdag nagyatyjának két nagy háza is volt, szinte hazajött. A nagy
apa csakugyan a maga házában rendezett be unokája részére lakást ; 
Tisza István a Széchenyi-utca 1. számú ház, a mai Podmaniczky- 
ház emeletén lakott új nevelőjével, a Géresi helyét betöltő Nagy 
Ferenccel, aki mellette maradt felsőbb tanulmányainak a befejeztéig; 
ugyané házban lakott önkéntessége idején, az 1880—81. évben. III.

III.
A tizenharmadik évében járó Tisza István tehát bekerült a gim

názium VII. osztályába, ahol ma is feltűnést keltene, hát még akkor, 
mikor napirenden volt, hogy VII. osztályosok : a bajszos, szakállas 
bagoly-diákok sor alá is állottak. A gyermekifjú Tisza mégis jól találta 
magát e felnőtt fiúk körében, bár még a legfiatalabbat is legalább 
három életév választotta el tőle, beletalálta magát ő, a volt magán
tanuló, a tanulótársak nagy tömegébe, pedig tudnunk kell, hogy 
a VII. osztályt 83-ad, a VIII. osztályt 82-ed magával végezte.

Hozzá hasonló előkelő fiú nem já rt más az osztályba ; a jobb 
társadalmi állásúak is csak köznemesek, papok, állami és városi 
tisztviselők gyermekei voltak. Természetes, hogy elsősorban ezekhez 
vonzódott, bár nem annyira úri, mint jó tanuló voltukat nézte. 
Egy még most is élő tanulótárs, dr. Csenged János ny. egyetemi
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tanár, akadémiai tag tanúsága szerint, heten alkottak egy szőkébb 
baráti kört, amelynek külön nevet, Vörösmarty-kör nevet is adtak 
és amelynek tagjai voltak : Budaházy Zoltán, Csengeri (akkor még 
Czenger) János, Halmágyi Oszkár, Poroszlay Gyula, Szaplonczay 
Manó, Tisza István és Tóth István, majdnem mindannyian kitörő 
tanulók. Ezek közül szívben-lélekben a legegyszerűbb családbelivel, 
egy asztalosnak a fiával : Tóth Istvánnal, későbbi építész-mérnökkel 
forrott össze.

Csak aki a vesékbe lát, vagy aki majd a friendship-appeal elmé
letét felállítja, az fogja teljes világossággal megmagyarázni, hogy 
miért fonódott éppen a miniszterelnök és a mesterember fia között 
olyan lelki kötelék, amelyet életkor folyása, társadalmi állás, közéleti 
hivatás, szellemi tehetség különbözősége nem változtatott, nem 
lazított, amelyet a halál is csak félig szakított ketté, mert a Tisza 
Istvánt nyolc évvel túlélő Tóth Istvánban, mint rajongó kegyelet élt 
tovább.

IV.
Tisza István a Debrecenben nyilvános tanulókép eltöltött két 

évet élete legszebb szakaszai közé sorozza. Ezt a nyilatkozatot éppen 
Tóth Istvánhoz intézett levelében teszi, de kétségtelen, hogy iskolai 
életének ehhez a megszépítéséhez tanárai is hozzájárultak, akiknek 
legtöbbjét bizonyára tisztelte, becsülte, szerette. A VII. és VIII. 
osztályban — a szakrendszernek megfelelően — sok tanár tanított. 
Így tanította Lengyel Zsigmond a latint, görögöt, Nagy Elek a tör
ténelmet, földrajzot, Nagy Pál a fizikát, Oszterlamm Ernő a németet, 
bölcseletet, Tóth József a mennyiségtant, dr. Török József a földtant, 
élettant, hogy a segédtanárokat ne is említsem. Ezeknek a sorát 
egészítette ki a VIII. osztályban, mint az irodalomtörténet tanára, 
Géresi Kálmán. (Megjegyzem, hogy mindezek nekem is tanáraim 
voltak.)

Géresit aztán Tisza annyira kiemelte a tanári karból, mint Tóth 
Istvánt a tanulótársak közül. A volt nevelő iránti szeretethez most 
tanítványi tisztelet járult, hogy ezek az érzések az évtizedek folyamán 
egymás megértésévé s megbecsülésévé, egymáshoz való ragaszkodássá 
és vonzalommá, férfiak közti eszményi barátsággá emelkedjenek. 
Apa nem lehetett fiára büszkébb, mint Géresi volt Tisza Istvánra, 
mikor politikai sikert a ra to t t ; Tisza hatalma tetőpontján, örvénylő 
gondjai között is keresett alkalmat, hogy nevelőjével, tanárával, 
atyai barátjával bizalmasan érintkezzék. De ennek a bemutatása 
már túlterjed a debreceni diákévek történetén.

V.
Tisza István nemcsak az osztályteremben találta magát jól, 

hanem a Kollégiumnak azon kívül folyó életében is. Aki abban az 
időben elérte a VII. osztályt, tanulói pályájának új, változatosabb 
és főkép szabadabb szakaszához ju to tt ; többek közt megnyílt előtte
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az ifjúsági egyesületekben való élet. A VII. osztályos ugyanis tagja 
lehetett a magyar irodalmi önképző-társulatnak, az ifjúsági olvasó- 
egyletnek, a főiskolai tűzoltó-testületnek, a kollégiumi Kántusnak 
és sok más egyesületnek. Tisza István ezek közül csak az irodalmi 
önképző-társulatba lépett be, de abban oly odaadással vett részt, 
hogy kollégiumi legkedvesebb emlékei közé sorozza önképző-társulati 
működését, amelyet utólag is hasznosnak és fejlődésére nézve ked
vezőnek nyilvánít. Itteni működésének csak VIII. osztályos korából 
maradtak fenn írott adatai, amelyek szerint négyszer végzett írás
beli bírálatot, főkép versekről, egyszer pedig maga nyújtott be köl
teményt megbírálás végett. Amint látjuk, a józannak, ridegnek 
ta rto tt Tisza István sem zárkózott el a múzsa csókjától, de_ ettől 
nem szerelmi ömlengésre, hanem hazafias szózatra buzdult. „Ébredj 
magyar !“ címet visel ez az önfeláldozó hazaszeretetet követelő és 
a pártviszály dühét kárhoztató vers, amely — érdekes — nem Petőfi 
és Arany, hanem Bajza, Czuczor stílusában van írva s amelyet némely 
fogyatkozásai mellett is elfogadott a bíráló és vele együtt az irodalmi 
társulat. De Tisza kiérezhette a bírálatból is, a társulat magatartá
sából is, hogy ez csak félsiker és szakított a múzsával.

A társulatban Tisza szóval is szerepelt ; vitákban is gyakran részt 
vett. Éppen egy ilyen felszólalásához fűződik rávonatkozó személyes 
emlékem. Tisza csak 8 hónappal volt idősebb nálam, de öt osztállyal 
járt feljebb, mint én. Személyes ismeretségről már csak ezért sem 
lehetett szó köztünk diákkorunkban. I)e az irodalmi társulatba mi 
alsó osztályosok is besompolyogtunk, főkép a szavalókat ámulva 
hallgatni. Égy ilyen alkalommal történt, hogy felállott egy rend
kívül csinos arcú, sugár termetű fiú, aki nagyon határozottan s élesen 
fejezte ki a maga véleményét, s ekkor a körülöttem levők azt sut
togták : Ez a Tisza Kálmán fia !

Tisza Istvánnak testi-lelki fejlődésben oly kedvező (tanulási 
sikerekben, iskolai élményekben, ismeretségek és barátságok szerzé
sében gazdag) nyilvános tanulói pályája az érettségi vizsgálattal 
ért véget ; ennek írásbeli része július 5. és 6., szóbeli része 12. és 13. 
napjára esett, az eredményt pedig csak 14.-én hirdették ki, a követ
kezőkép : kitűnő lett 9, jeles 16, elégséges 42, elégtelen 11, ezenkívül 
3 jelentkezőt nem is bocsátottak érettségire. Tisza tehát 14 éves és 
2 hónapos korában érettnek, mégpedig kitűnően érettnek nyilvánít
tato tt.

VI.
Tisza István a kitűnő érettségi bizonyítvánnyal jogásznak ira t

kozott be a debreceni református akadémiának éppen az 1875—76. 
iskolai évbén teljessé vált jog- és államtudományi karára, de csak 
magánjogásznak. Ezen nem mezei jogászt vagy távhallgatót kell érteni, 
amilyen most százával található minden egyetemen, hanem szabály- 
szerű magánjoghallgatót, aki — püspöki engedéllyel ■— nem tartozott 
az előadásokra járni, még lakni sem volt köteles Debrecenben.
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Tisza István tehát visszatért a magántanulósághoz, a jogi tár
gyakra könyvekből és magántanítóktól készült Budapesten és csak 
vizsgálatra jö tt le Debrecenbe. Nehéz megmagyarázni, hogy Tisza 
miért hagyta félbe a nyilvános tanulói pályát, amelyet annyira 
szeretett. Talán belejátszott, hogy szülei 1875 őszétől kezdve végleg 
Budapestre költöztek a miniszterelnökségi palotába, talán Debrecen
nek a vonzóereje is csökkent azzal, bogy legjobb barátja, Tóth 
István, Bécsbe ment technikusnak, de lehet, hogy a nagyon is szabad 
jogászélet nem mutatkozott eléggé megfelelőnek a mégis csak gyermek
ifjúra nézve.

VII.
Tisza Istvánnak a két jogi alapvizsgálat letétele után meg

szűnik a református Kollégiummal való tanulói kapcsolata. Azonban 
mégis megfordult Debrecenben, mint diák, még kétszer. Eljött, mint 
alig végzett egyetemi hallgató, arra az ötéves érettségi találkozóra, 
amelyet szőkébb baráti körével, vagyis hetedmagával ta rto tt 1880 
szeptember 26-án és amely után egy pár nap múlva bevonult a deb
receni közös huszárokhoz önkéntesi szolgálatra.

De eljött férfikora delén arra a harmincéves érettségi találko
zóra, amelyet az egész osztály rendezett 1905 nyarán és amelyen 
őszinte szeretet és meleg ünneplés vette körül, bár akkor már bukott 
miniszterelnök voll.

*

Tisza Istvánnak, a történelmi nagyságú államférfiúnak az emlé
két méltó módon őrizi a Kollégiumból kinőtt, a magát Tisza István 
nevével ékesítő állami egyetem, valamint az egyetemi klinika előtt 
álló, öt híven ábrázoló szobormű ; Tisza Istvánnak, a debreceni 
diáknak is illendő volna emlékét megörökíteni, ha mással nem, egy 
egyszerű márványtáblával abban a kollégiumi teremben, amelybe 
mint nyilvános tanuló járt, vagy azon a Széchenyi-utcai házon, 
amelyben ifjúságának legzavartalanabb boldogságú éveit töltötte.

Debrecen. Kardos Albert.

„Opera nazionale balille“ szervezet ismertetése.
Nyáron Olaszországban voltam, hogy az ottani Balilla-szervezetet 

tanulmányozzam. Balilla volt a neve annak a genovai fiúnak, aki 
1716-ban megadta a jelt arra, hogy az osztrákokat Genovából ki
űzzék. Róla, mint a hazafiasság követendő példájáról nevezték el 
az olasz ifjúsági szervezetet „Opera nazionale balille“-nak, mely 
szervezet főjellemvonása a haza megvédése minden téren. A szervezet 
tulajdonképpen még fiatal, mindössze hatéves, sőt a leányoké most 
van kialakulóban, mégis igen sok tagot számlál, kb. 3% milliót. 
A balilla-név pontosan a 6— 14 éves fiúkat illeti, a 14—18 éves
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fiúknak külön nevük van : avanguardista. A leányok 6—14-ig „pic- 
cole italiane“ és a 14—18 évesek „giovani italiane“ (magyarul „kis 
olasz leányok“ illetőleg „fiatal olasz leányok“ . Az összes korosztály
ban az önkéntes jelentkezés és szülői hozzájárulás alapja a toborzás
nak. A buzgalom olyan nagy, hogy be sem várják az előírt korhatárt 
és már négyéves gyerekek is jelentkeznek nagy számban. Az így 
toborzott ifjúság tulajdonképpen Mussolini ifjúsági hadserege, amely 
majdan teszi az olasz nemzetet. Erre a szerepre jól előkészülni, ez 
a Balilla-intézmény programmja ; mégpedig előkészülni épség, erő 
és szellem dolgában és célkitűzés dolgában. Felkészülés erőre és 
épségre : jól felszerelt tornatermekben játszanak, tornáznak ; nyáron 
úsznak, atletizálnak, eveznek ; télen síelnek már a legkisebbek is. 
Fegyver- és vívógyakorlatokat már a legkisebbek iŝ  végeznek nagy
ságuknak megfelelő méretű puskákkal, tőrökkel. Állandóan orvosi 
felügyelet alatt állanak és nyáron a gyengébb szervezetűeket a szük
séghez képest a tenger mellé vagy a hegyek közé viszik részükre 
fenntartott telepekre. Meglátogattam egy ilyen telepet, ez a római 
caio dalia volt (tengerész balillák telepe). Ä telep kapujában 8—9 
éves fiú állt őrt kis szuronyos puskával, nagyon komolyan és csak 
engedélyem felmutatása után engedett be, közben bocsánatot kért* 
hogy nem kísérhet a parancsnokhoz, de mint őr nem távozhatik 
helyéről, de odahívta társát, hogy kísérjen. Egy nagy térre, értünk, 
ahol a szárazföldön árbocok és ezekhez kifeszített kötéllétrák voltak, 
hogy a balillák a tengerészeihez szükséges gyakorlatokat elvégezhes
sék. Miután a parancsnok éppen távol volt, két avanguardista, akik 
rajparancsnokok voltak, m utatták meg a telepet. A telep a Tibet is 
partján fekszik. Az épületek a lehető legmodernebbek. Gyönyörűen 
felszerelt tornaterem, mellette öltözők, hideg-meleg zuhannyal. 
Nagyszerűen felszerelt orvosi rendelő. A fegyverraktárban kisméretű 
puskák, hogy kezelését már a legkisebbek is elsajátíthassák, és a 
telep balilláinak büszkesége : négy kis tengerész ágyú. A gyakorlótér 
mellett sátrak voltak felállítva, minden raj részére egy, ahol egymás 
fölött elhelyezett függőágyakban a balilláknak délután két órát kell 
pihenniük. A balillák nyáron reggeltől estig vannak a telepen, ahol 
ellátást is kapnak. A kis rajparancsnokok mindjárt kis gyakorlatozást 
is rendeztek tiszteletemre, amit nagyon szépen és precízen végeztek. 
Már a kis négyévesek is tudnak menetelni és tudják a római köszönést. 
A sátrak mögött uszoda volt és csónakház a Tiberisen. Éppen ebédre 
hívták a trombitások a balillákat, akiknek az éppen sorosak a szabad
ban terítettek. Miután megkapta mindegyik a maga makaróniját, 
hús és gyümölcs részét, igen jókedvűen fogyasztották el. A közben 
megérkező parancsnokot nagy tisztelettel, de egyúttal nagy örömmel 
üdvözölték. Habár a fegyelem egészen katonás, a közvetlen viszony 
azért megvan a parancsnok és a balillák között. A nagyobbak nagy 
szeretettel foglalkoznak a kicsikkel és gondjukat viselik. Néhány kis 
négyéves balillát láttam, akiket rajparancsnokaik, 14—18 éves fiúk 
a vállukon vittek az ebédhez, és mielőtt lefényképeztem, gondosan



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 227

megfésülték a kicsiket. A látottak (pl. mászás árbocokon, kötél
létrákon slb.) azt az igyekezetét árulják el, mintha ezen a telepen az 
ifjúságot a tenger szerelmére akarnák nevelni. Vannak telepek, ahol 
műhelyek vannak, vannak ahol földműveléssel, kertészkedéssel fog
lalkoznak, de ezeken már főleg avanguardisták vannak.

Külön látványosság a Foro Mussolini, az olasz jövő testnevelésé
nek nagyszerű hajléka, mely nagyságával és szépségével erőteljesen 
aláhúzza azt, hogy a mai Olaszország mekkora súlyt helyez az épségre 
és erőre. A Foro Mussolini a városon kívül a hegyek lábánál van. 
I tt van a teljesen modern Accademia Fascista (testnevelési főiskola 
férfiak számára). Egy hatalmas, fehér carrarai márványból épült 
stadion, amely fehér márványszobrokkal van díszítve. A márvány
stadion kizárólag csak a balilla-szervezetek számára van. Most fejez
nek be a márványstadion mellett egy másik stadiont, mely 100,000 
ember befogadására lesz alkalmas és a versenyuszodát. Itt van a 
Dux-tábor is, már az erdőben, a hegy oldalában, egy hatalmas sátor
tábor, ahol nyáron a vidéki és külföldön élő avanguardistákat gyűjtik 
össze.

A Balilla-nevelés szelleme tulajdonképpen két szóval foglalható 
össze: fegyelem és engedelmesség. Minden balilla egy-egy rajba 
tartozik, a rajban ki-ki önkéntesen alárendeli magát a rajparancsnok
nak ; így tehát megtanul szótfogadni és parancsolni. Ambícióját 
találja abban, hogy megbízható szerve legyen a rajnak. A fegyelem 
nem csak felfelé, hanem önmagával szemben is izmosodik ilyen
formán. Az engedelmesség egy feltétlen valami, és a jó balilla ebben 
magának az egész Balilla-intézménynek az erejét látja, amiből nem 
lehet lealkudni; ez köti a parancsnokot is, ha egy felsőbb egység 
parancsnokával áll szemben. A Balilla-nevelés célkitűzésében a mon
dottakon kívül és ezek fölött áll az a célkitűzés, hogy mindenki 
majdan közremunkálója legyen Olaszország nagyságának, hatalmá
nak és nemzetközi presztízsének. A nevelés e részének szolgálatában 
állanak a különböző utazások, hogy az ország minden részét és a 
gyarmatokat megismerjék. A vidéki és külföldön élő olaszok gyer
mekeinek időről-időre Rómába való összegyűjtése, hogy ott lássák 
mindazt, ami az olaszok szempontjából nagyszerű (hadsereg, tenge
részet, utak, vasutak, épületek és a nagyszerű múltnak emlékei stb.) 
és ezáltal büszkék legyenek az ő olasz mivoltukra.

/I Balilla-intézmény szervezetében a legkisebb egység a squadra, 
amely magábafoglal 11 személyt. Három squadra egy manipolo, 
három manipolo egy centuria, három centuria cohort és három cohort 
egy légió. Minden egység élén egy parancsnok áll, aki egyúttal ki
képző is. A squadraban az érettebb társ a vezető. Amint a balillából 
automatikusan bizonyos korhatárnál avanguardista lesz, ép úgy az 
avanguardista, ha a szükséges kort eléri, önkéntesen átmegy a 
miliziába. A milizia azonban már a hadsereg kötelékébe tartozik. 
A leányoknál a szervezet ugyanolyan, mint a fiúknál, csak a cohorto- 
kat gruppo-nak nevezik.



2 2 8 P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E

A piccole és giovani italiane program injának célkitűzése négy 
feladatot ölel fel. 1. Az állampolgárságra való nevelés ; 2. a házias
ságra való nevelés ; 3. a fizikai nevelés; 4. a fascista-kultúra meg
ismerése. »-

Az állampolgárságra való nevelésnél elsősorban megismertetik a 
leányokkal a háború és forradalom történetét, kiemelve a nők szerepét 
a háborúban, kórházakban, kórházvonatokon, iskolákban, vasútnál 
stb. A Duce életének megismerésekor elsősorban gyermekkora és 
anyjának Rosa Maltoni Mussolininek hatását a későbbi nagyságának 
kifejlődésére. Megismerkednek a fascista törvényekkel és refor
mokkal. Egyik főtörekvésük az, hogy a szervezetben levő leányok 
mélyen vallásosak legyenek.

A háziasságra való neveléssel kapcsolatban megtanulják, mik a 
nők kötelességei és jogai az otthonban a családdal szemben; meg
ismerkednek az általános higiéniával, külön az étkezés higiéniájával. 
Megtanulják a csecsemő-ápolást, foglalkoznak gyermekneveléssel és 
hogyan kell az első segélyt nyújtani.

A fizikai nevelésnél talán legnagyobb az eltérés a fiúk és leányok 
között. Míg a fiúknál rendszeresítve vannak az egyéni és csapatver
senyek, a leányoknál soha sincsenek nemcsak egyéni, de csapat- 
versenyek sem ; csak ünnepélyeket rendeznek évente, melyeknek 
anyaga elő van írva. A leányoknál a fősúlyt menetelésre, táncra és 
gimnasztikára fektetik. Játszanak is, de mindig arra törekednek, 
hogy azok nőiesek legyenek, miért is sok olyan mozgást kiküszöböl
nek, amelyek a test egyenletes fejlődésére igen hasznosak, de szerintük 
nem elég nőiesek. Viszont a menetelés teljesen olyan, mint a fiúknál, 
tehát katonai. A fizikai fejlődés elősegítésére a leányokat is, mint a 
fiúkat, nyáron telepekre viszik, melyek azonban a fiúktól mindig el 
vannak különítve.

A fascista-kultúrának ismertetése szintén megegyezik a fiúkéval. 
Könyvtárakat, középületeket, közintézményeket látogatnak. Úgy 
a fiúknál, mint a leányoknál nagy súlyt helyeznek az éneklésre. 
A piccole és giovani italiane vezetőit az Orvietto-i Accademia Fas- 
cista-n, a női testnevelési főiskolán képezik ki, melyből a nyáron 
kerültek ki az első testnevelő-tanárnők. Addig is, míg innét meg
felelő számú vezető nem kerül ki, a tanítónőket rendelik be nyáron 
egy hónapos tanfolyamra Rómába, ahol elsősorban fizikailag képezik 
ki (torna, tánc, játék). A kurzus végén nagy ünnepélyt rendeztek a 
Foro Mussolinin 2000 tanítónő részvételével, hogy készségeikről elöl
járóik és a nagyközönség is meggyőződhessék. Ezek az ünnepélyek, 
mint általában az összesek, amelyeket a márványstadionban rendez
nek, ingyenesek és bárki látogathatja.

Ha mi, nem olaszok, észrevesszük is, hogy az olasz fiatalságot 
úgy nevelik, hogy ők a maguk teljesítményeit és nemzetközi jelentő
ségüket erősen túlértékelik, meg kell állapítani, hogy ha az így 
nevelt ifjúságot később az élet tapasztalatai vissza is fogják terelni 
az objektív meglátásra, sohasem történhetik az, hogy olasz önérzetük
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és büszkeségük a régi nagy elődökre feledésbe menjen, és hogy az 
utolsó évtizedben te tt kétségtelen és sok területen elért haladásuk 
elhomályosuljon.

Ez az olasz példa nagyon értékes reánknézve is, mert utánzandó 
példának kell elismernünk a mindkét nembeli fiatalságnak a gyermek
kortól a felnőttekig való gondos és céltudatos kinevelését, mond
hatnám kitenyésztését az élet küzdelmeiben való helytállásra és arra, 
hogy a hazának minél hasznosabb és minél megbízhatóbb tagjai 
legyenek. Példa arranézve is, hogy a magunk értékeit tudjuk többre 
becsülni, mint a külföld értékeit, bár ezeket sem szabad lekicsinyelni.

Budapest. Kovács Ilona.

Gondolatok az iskola és a család szorosabb
kapcsolatáról.

Napjainkban általános az a kívánság, hogy az iskola ne csak 
oktasson, hanem nagyobb mértékben neveljen, mint eddig. Ez az 
óhajtás elhangzott a legilletékesebb faktorok ajkáról is és ezáltal 
iránymutatássá vált. A mostani középiskolában a tanításon van a 
hangsúly, a jövő középiskolájában a nevelésen kell lennie és igv 
nemcsak a csiszolt főre és a kiművelt lélekre, hanem elsősorban a 
nemes szív, vagyis a jó ember és az erős jellem kialakítására kell 
törekednie.

A nevelés feladatát azonban nemcsak az iskola végzi. A jellem 
kialakításában résztvesz a család és a környezet is. Hiszen tanulóink 
a napnak csak a kisebbik részét töltik az iskola falai között, tanáraik 
hatása alatt, a nagyobbik rész otthon, a család és a barátok társa
ságában telik el. Eredményes nevelés éppen ezért csak a nevelő ténye
zők céltudatos munkája útján remélhető, vagyis ügy, ha az iskola 
és a szülői ház szövetséget köt a nevelés érdekében.

Ezalatt azt értem, hogy az egyik nem keresztezheti és nem 
veszélyeztetheti a másik munkáját, mint gyakran történt a múltban, 
amikor nemcsak a barátok társasága, de sokszor maga a szülői ház 
lerontotta azt, amit az iskola épített. A jövőben a két nevelő tényező
nek vállvetve, azonos terv és irányítás mellett kell dolgoznia. Nem 
lehet kétes, hogy az irányítást az iskolának, vagy helyesebben a 
hivatásos pedagógusoknak kell kézben tartaniok.

Az összefogás és tervszerű munka egyetlen, de elengedhetetlen 
feltétele a kölcsönös bizalom. Amint az iskola semmit sem rejthet 
el a szülők elől, ami a gyermek fejlődésére tartozik, ügy a szülők 
sem titkolhatnak semmit az iskolától, még akkor sem, ha a gyermek 
otthoni viselkedése rossz színben tüntetné fel őt tanárai előtt. Hiszen 
csak így remélhető a hibák javítása, a kinövések és ferdeségek le- 
nyesegetése.
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Sajnos, a szükséges bizalom az iskolával szemben a szülők 
többségében nincs meg. A tanárban legtöbben a kérlelhetetlen és 
rideg bírót látják és nem a munkatársat. Ebből következik, hogy 
gyermekeiket sokszor úgy megbízhatóság, mint szorgalom szem
pontjából jobbnak igyekeznek feltüntetni, a tanár irányító mun
káját nem veszik kellőképpen figyelembe, és ha a várt eredmény 
elmarad, általános szokás szerint a tanárt hibáztatják. A bizalom 
hiánya okozza a jelenlegi egyoldalú és éppen ezért ferde viszonyt, 
amelyben az iskola a családdal van. Mindig csak az iskola informál 
és referál a gyermek előmeneteléről és igen ritkán a szülő. A szülők 
legtöbbször felvilágosításért jönnek az iskolához. Esetleg fiaikat 
mentegetni. Vagy nem ritkán könyörögni. Leginkább az intések, 
vagy osztályozások közeledtekor. De igen kivételesen kérnek nevelői 
tanácsot a fiú hibáinak leküzdésére.

Az a kérdés most már, hogy mi tette a szülőt bizalmatlanná? 
Kétségtelen, hogy egyrészt maga az élet, amely egyre többet kíván 
a szülőtől és a gyermektől, de másrészt — be kell vallanunk — , 
hogy maga az iskola, mert nem kapcsolta eléggé a családot magához 
és nem vette eléggé igénybe az otthon segítségét a céltudatos nevelő 
munkához. Ha pedig ez így áll, akkor felvetődik a másik kérdés : 
miképpen lehet a helyzeten javítani? Nézetem szerint a javulást 
az osztályfőnöki munkakör és a szülői értekezletek reformjától, 
valamint a módszeres osztályértekezletek bevezetésétől remélhetjük.

Az osztályfőnöki munkakörnek az eredményesebb nevelés érdeké
ben való kibővítésére egyik irányításra hivatott, kiváló pedagógusunk 
nemrégiben hívta fel a tanári karok figyelmét. Fejtegetései gondolat- 
menetének kiindulópontja az a megállapítás, hogy az osztályfőnök 
ténykedése a mai gyakorlat szerint jórészt adminisztratív teendőkből 
és apró-cseprő fegyelmi ügyek elintézéséből áll. Ezek lebonyolítására 
is saját óráiból kénytelen időt szakítani, de semmikép nem ju t 
ideje a növendékekkel való egyéni foglalkozásra és nevelői irányí
tásra. Szükséges ezért az osztályfőnöki óra beiktatása és ezzel kap
csolatban az osztályfőnökök óraszámainak csökkentése, viszont 
kívánatos, hogy az osztályfőnökök az osztályukban minél nagyobb 
óraszámmal tanítsanak még a szakszerűség követelményének rész
leges feláldozása árán is. Azt hiszem, ez a fejtegetés és az abból levont 
következtetés minden pedagógus helyeslésével találkozik.

De a keretek tartalommal való megtöltése az osztályfőnököktől 
függ. Attól, hogy az egyénisége megfelel-e ennek a munkakörnek 
és szívesen végzi-e azt? Nagyon fontos tehát az osztályfőnökök 
gondos megválogatása, mert kétségtelen, hogy az a munkakör, ami 
az egyik tanárnak öröm, kedvtelés és szinte üdülésszámba megy, 
a másiknál súlyos probléma, amit legjobb szándéka ellenére sem tud 
kellő sikerrel megoldani.

Ügy képzelem, hogy az ideális osztályfőnöknek mintegy családfő
nek kell lennie az osztályában. Ismernie kell a fiait nemcsak külsőleg, 
de érzés- és gondolatvilágukban is. Tisztában kell lennie a fiú baráti
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körével, a családi viszonyokkal és minden körülménnyel, ami a 
nevelés szempontjából fontos. Szemét a szemekbe kell mélyesztenie 
és olvasni kell tudni azokból, kezét pedig az ütőereken kell tartania. 
Észre kell vennie a fiú kedélyhullámzását és ki kell kutatnia az öröm 
és bánat okát. Csakis így remélhető, hogy eredményesen fogja á t
vezetni a pubertás korának lelki válságán és az adoleszcencia ábrán
dozó, terveket szövögető, majd érzéki örömök után sóvárgó veszélyes 
idején.

A fiúk lelkének megközelítése nem történhetik pusztán az órán. 
A négyszemközti beszélgetések lélekformáló erejét nem pótolhatja 
semmi. Szükséges tehát a szorosabb kapcsolat tanár és tanítvány 
között. Nem kell attól tartani, hogy ez a tekintély rovására megy, 
mert a rettegés, vagy a büntető szigorúságtól való félelem csak 
meghunyászkodást okoz, az igazi tekintélyt a tanárnak egyfelől a 
biztos tudás, másfelől a szeretetből fakadó tisztelet adja meg.

Ügy gondolom, hogy minden osztályban szinte familiáris hangu
latnak kellene kialakulnia, mert csakis így válthatja fel a félelmet 
a tanár iránti bizalom. Ez pedig magával hozza, hogy megnyílik az 
osztályfőnök előtt a gyermeki lélek és önként adja át magát a veze
tésnek, éppen úgy, mint a cserkészetben a vezetőnek. Az pedig 
önként következik, hogy a növendékeknek a tanárhoz való ragasz
kodása a szülőt is közelebb hozza az iskolához. Nagyobb bizalommal 
fordul a tanárokhoz, nemcsak a jobb kalkulus érdekében, hanem 
a nevelés kérdéseiben is. Elsősorban pedig az osztályfőnökhöz, 
akinek kezére fia lelkének formálása van bízva.

A másik lánc, amely a szülőt jobban az iskolához kapcsolhatja, 
a szülői értekezletek tartása. Ennek szükségességét először hazánkban 
Waldapfel János hirdette és valósította meg a budapesti gyakorló 
gimnáziumban. Kezdeményezése után az újítás állandósult, mivel 
célszerűségét maga a közoktatásügyi kormány is belátta.

Ügy érzem azonban, hogy az a mód, ahogy általában az ilyen 
értekezleteket tartják, céljának nem egészen megfelelő. Idegenkedik 
tőle gyakran a tanár, és csalódik benne nem egyszer a szülő. Az a 
pedagógiai — sokszor módszertani •— fejtegetés, mellyel a vitát 
bevezetni szokásos, igen elméleti. Éppen ezért távol áll a szülők 
érdeklődési körétől és különösen kisebb intelligenciájú szülők részére 
nem elég tanulságos. A vita pedig, amely a felvetett kérdés körül 
indul meg, rögtönzöttségénél fogva sokszor felesleges szószaporításra, 
sőt nézeteltérésre vezet és a helyett, hogy valami gyakorlatilag meg
valósítható eredményt hozna, olykor inkább árt, mint használ az 
iskolának.

Azt hiszem, a szülők érdeklődésének homlokterében kivétel 
nélkül a gyermek és pedig a saját gyermekük áll. Ennek kellene 
lennie éppen ezért az értekezlet gerincében is. Ám jöhet e mellett 
bevezető előadás — inkább az ünnepélyesség kedvéért —, de a 
megbeszélésnek a főkérdés körül kell mozognia. Mérlegre kell tenni 
a megjelent szülők gyermekeit összes jó és rossz tulajdonságaikkal
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együtt. Hadd lássa a szülő, hogy ismerik a fiának nemcsak előhala- 
dását, de jellembeli fejlődését is, hadd hallja a tanári kar és az egyes 
tanárok véleményét és tehesse meg ezekre az észrevételeit, hadd 
érezze meg, hogy az iskola törődik az ő gyermekével, mert az nem
csak az ő számára kincs, hanem a sorsa nem közömbös az iskola előtt 
sem. Meg vagyok győződve arról, hogy az így meginduló eszmecseré
nek lesz gyakorlati eredménye, ami egyrészt a nevelésnél alkalma
zandó módszerben, másrészt a szülőknek adható tanácsban fog meg
nyilvánulni.

Magától értetődik, hogy ilyen értekezletet egyszerre csakis egy 
osztály szülőivel lehet tartani. Át kell térni tehát a félévenként 
egyszer — lehetőleg az intések után tartandó — szülői osztályérte
kezletek rendszerére, amelyen az előadói tisztet az osztály legjobb 
ismerőjének, az osztályfőnöknek kell betöltenie.

Gondolom, hogy az ilyen értekezleten való megjelenésre nem 
kellene nagyon rábeszélni a szülőket : jönnének önként és szívesen, 
hiszen éreznék, hogy ott minden a fiú érdekében történik és legtöbben 
szívesen elfogadnák irányadóul a családi nevelésben is az iskola 
nevelési tanácsait.

Ezzel a kérdéssel összefügg a módszeres osztályértekezletek beveze
tése. A rendes módszeres tanácskozásokon kívül, amelyek az intézet 
egységes pedagógiai irányítását vannak hivatva szolgálni, szükséges
nek látom félévenként legalább kétszer — intés előtt és a szülői 
értekezlet után •— módszeres osztálytanácskozás tartását is. Nem 
gondolok én itt formális gyűlésre, hanem inkább baráti beszélgetésre, 
amely akár az óraközi szünetek alatt is lebonyolítható. A fontos 
csak az, hogy az osztályban tanító valamennyi tanár jelen legyen 
és résztvegyen az eszmecserében. A cél nem lehet más, mint meg
állapodás az egyes fiúknál alkalmazandó közös módszer kérdésében.

Az ilyen beszélgetések szükségszerűségét az igazolja, hogy a 
tanár a maga óráin szerzett tapasztalatok alapján egyoldalú véle
ményt alkot a növendékekről, amely sok esetben eltér a többi kartárs 
véleményétől. Szükséges ezért a különböző észrevételek összefogása, 
hogy teljes képet kaphassunk. Erre különösen az osztályfőnöknek 
van nagy szüksége, mert ebből látja, hogy az egyes tanítványaiban 
mi a jó, mi a rossz és hol és miképpen kell segíteni. Az eszmecsere 
megváltoztatná a fiúról alkotott véleményünk csalhatatlanságába 
vetett hitünket. Gondoljunk csak arra, hogy kirándulások, vagy 
óralátogatások alkalmával, más tanár vezetése mellett, más helyzet
ben és más ismeretkörben sokszor milyen meglepően új színben 
mutatkozik be az a fiú, akiről azt hittük, hogy tökéletesen ismerjük. 
A vélemények kicserélése és összhangba hozása lassanként leszoktatna 
arról, hogy kizárólag saját óráinkon nyert tapasztalatok alapján, 
saját tantárgyunkon keresztül, annak talán túlbecsülése útján meg
ingathatatlan ítéletet alkossunk.

De jó volna az értekezlet arra is, hogy, ha a fiú hibái tisztázódtak, 
mindnyájan törekedhessünk azok leküzdésére, és ebben egymásnak.
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segítséget nyújthassunk. Végül pedig : nem éppen utolsó nevelő és 
fegyelmező eszköz az, ha a tanuló érzi, hogy semmit sem tehet úgy, 
hogy arról az összes tanárai ne értesülnének. Ennek tudata sok csíny- 
tevéstől, ballépéstől és hanyagságtól mentheti meg a fiút.
*  *  *

Az. elmondottakban inkább a szülők és a jobb eredmény vágyá
nak szemszögéből vizsgáltam a kérdést. Lássuk most, mit jelentenek 
a felvetett gondolatok megvalósításuk esetén a tanár szempontjából.

Kétségtelenül munkatöbbletet. A módszeres osztályértekezletek 
ugyan nem, vagy alig, de a szülői értekezletek javasolt módja igen. 
Hiszen a több — esetleg mind a nyolc — osztályban tanító kartársak
nál félévenként elég sok délután feláldozását kívánja. Áldozat -— talán 
nem is helyes szó. Mert az iskolájának élő tanár előtt nem áldozat 
az, ha a rábízott ifjúság eredményesebb nevelése érdekében szol
gálatot tehet.

Azt hiszem, a tanárok többsége szívesen vállalná a kívánt mér
tékű munkatöbbletet minden olyan célért, melynek szükségéről és 
eredményességéről meg van győződve.

Karcag. Dr. Csinády Gerö.

Beteg társadalom — beteg nevelés!
Kétségtelen, hogy a mai iskolai nevelés sorvasztó betegségben 

sínylődik világszerte. Erre vallanak a szinte egymást érő reformok is, 
amelyek azonban jórészt csak a fájós részek érzéstelenítésével kuru- 
zsolják a nagy beteget, de arra nem alkalmasak, hogy komolyan 
gyógyítsanak. Hiszen még arról sincs egyöntetű vélemény, hogy 
miféle baktériumok okozzák a kórt.

A mai világ zűrzavaros lelki élete minden fekélyével kiütközik 
az iskola falai között is. Eeteg a társadalom, tehát fertőzött a szülő is, 
a nevelő is. E két nevelési tényező között soha nagyobb űr nem tá
tongott, mint ma. Összeegyeztethetetlennek látszó vélemények 
állanak egymással szemben a tanítási anyag, nevelési módszerek és 
eszközök kérdésében egyaránt. A ma emberének kiegyensúlyozatlan 
lelke serh a katedrán nem talál biztos talajt a lába alatt, sem a padok
ban nem érzi egy második otthon melegét. Hol lehet itt a baj?

Mindennapi tanúi vagyunk annak, hogy a legtöbb kifogás első
sorban a középiskola ellen hangzik el szakkörökben épúgy, mint 
laikusok részéről. A leghangzatosabb vádak ilyenfélék :

a) nem az életre nevel a mai iskola;
b) az egyéni akarat elsorvasztása főbűne a mai nevelésnek;
c) túlsókat tanítanak és sokszor olyan dolgokon van a  hang

súly, amelyek távol esnek a mai kor leikétől ;
(l) a növendékek fejlődése egyoldalú ;
e) a faji értékek átszármaztatása nem szívügye eléggé a neve

lésnek.
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Lehetnek ezek a kifogások túlzottak s itt-ott helyt nem állóak is, 
de alapos meggondolás után egyetlen nagy vád hangzik felénk ezek
ből a kifogásokból : a harmonikus nevelés elhanyagolása. Nem csupán 
a testi és lelki nevelés mostoha-testvérségére gondolok én itt, hanem 
a gyermek fejlődéséhez szükséges értelmi, érzelmi és akarati ráhatások 
aránytalanságára.

Bárhogyan fogalmazzák is szakemberek a nevelés célját, az két
ségtelen, hogy a nevelés, a maga értéktermelő folyamatával bizonyos 
kívánatos világnézet kialakítását célozza. S hogy ez nem könnyű dolog, 
azt nemcsak a kétes eredmény, hanem az a meggondolás is mutatja, 
hogy a lehető legnehezebb munkára vállalkozik a nevelés : össz
hangba hozni az ösztönös emberi önérvényesítő hajlamokat a való 
élet összes korlátozó tényezőivel. Más szóval : kifejleszteni a lehe
tőségig az egyéni értékeket a szabadakarat eszményének hódolatá
ban, de egyúttal engedelmes eszközzökké is tenni ezeket az élet nagy 
szuverénje : a köz szolgálatában. Van-e annál nehezebb, mint egyéni 
vágyakat kergetni születéstől hordott diszpozíciók csalogatására, 
de aTsors ostorsuhogására önmegtagadással állani be rögtön a sorba, 
a faji közösség parancsszavára? Ez a folytonos alkalmazkodás teszi 
nehézzé az életet s a nevelés ezt az alkalmazkodást akarja minél 
gazdaságosabbá tenni. Értelmi, érzelmi és akarati kiműveléssel olyan 
önuralom birtokába ju ttatn i az embert, hogy ne fogcsikorgató le
mondással, hanem derűs megnyugvással álljuk az életet. Ez az ön
uralom adja meg azt a lelki egyensúlyt, amelynek megszerzéséért 
folyik a nevelés harca.

A világnézeti kérdés tehát a lelki egyensúly kérdése. Az antik 
görögség derűs világnézete azért olyan irigyelt a XX. század emberé
nek, mert épp az bomlott meg az utolsó két évtized történelmi ziva
taraiban, ami az élet legnagyobb értéke : a kiegyensúlyozott lélek.

Hatalmas történelmi átalakulások napjait éljük ma. A megboly
gatott világrend helyreállítására soha nem képzelt erejű nemzeti 
forradalmak vállalkoznak, amelyek gazdasági téren a helyes vagyon- 
megoszlás, erkölcsi téren a fajközösség legszentebb eszméit hirdetik 
az egyéni megújhodás alapelemeiként. Az új nemzedék világnézeté
nek kialakításáért ennek jegyében folyik a társadalmi és iskolai 
nevelés, a technikai haladás minden elképzelhető fegyverével. Ter
mészetes dolog, hogy a modern civilizáció szédületes technikai vív
mányai túlságosan intellektuális irányba terelik a nevelés munkáját, 
s amilyen előnyök kínálkoznak ennek következtében a tanítás 
mechanikája javára, époly aggasztóan meddő marad a lelkiélet az 
erkölcsi eszmények szolgálatában, az egyoldalú befolyásolás hatás- 
özönében. Lehetetlen el nem ismernünk, hogy ma az értelem kimű
velése beteges méretekig szívügye a pedagógusnak s hogy a sokat 
emlegetett túlterhelés sem más, mint túlhajtott értelmi nevelés.

Ma, amikor majd minden faluban hangosfilmet vetítenek, s a 
gulyáslegény is rádiót hallgat, nem különös dolog-e, hogy vissza
sírjuk a régi jó időket, pedig talán akkor még három napig ta rto tt



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 235

az út Pestről Debrecenbe s egy kerékpár megcsodálására félfalu 
összesereglett. Mindenhez értő, okos embereket akarunk ma nevelni; 
felvértezzük fiainkat az élet küzdelmeire a tudomány minden paj
zsával, csak épp a lelki életüket hanyagoljuk el. A megértésre és be
látásra appellálunk, pedig hát a gondolatok is csak annyiban moz
gatják a világot, amennyiben érzelmekre támaszkodnak.

Nem okos emberekre van szüksége elsősorban a társadalomnak, 
hanem jó emberekre. A népek vezetésére sokkal erőtlenebbeknek 
bizonyulnak a tiszta gondolatok, mint az érzelmek. Igaz viszont, 
hogy érzelmi gazdagsághoz sokkal körülményesebben juthatunk, 
mint értelmi belátáshoz. S talán ez lehet a magyarázata annak, hogy 
a mai rohanó, gépekkel dolgozó, agyon-intellektualizált ember gyor
sabb sikerre vágyik a felvilágosítás munkájával, amelynek ered
ményében vakon hisz. Hiszen, ha ennek az álláspontnak volna igaza, 
akkor olyan államban, ahol nincs analfabéta és sok az egyetem- 
végzett polgár, aránytalanul sokkal kevesebb bűnözési esetnek kel
lene előfordulnia. Már pedig a statisztikai adatok mást mondanak.

Nyilvánvaló tehát az eddigiekből, hogy az értelmi és érzelmi 
nevelés nagy aránytalansága egyik főmagyarázata a mai nevelés 
legtöbb defektusának. Az észmunka értékeit azonban egyáltalában 
nem akarjuk kisebbíteni azzal, hogy az érzelmi élet kifínomításának 
fontosságát hangsúlyozzuk. Egyszerűen letagadhatatlan tény, hogy 
az érzelmi és akarati hatások háttérbe kerülésével ju to tt a mai 
nevelés zsákutcába. Érzik ezt napjaink nevelésújítói s éppen ezért 
kivétel nélkül mindegyikük vezérelve az érzelmi és akarati motí
vumok szóhozjuttatása. Maga a cserkészet is ezzel az elgondolással 
épít, s jelentősége abban a mértékben fog nőni, amilyen mértékben 
sikerül megteremtenie az érzelmi, értelmi és akarati hatások har
móniáját nevelési módszerében.

A reformiskolák nagyon jellemzően m utatják az emberi ideáliz
mus és indusztriálizmus : a szépért és hasznosért folytatott örök küz
delem nagyszerű erőfeszítéseit. Érzik valamennyien, hogy az emberi 
lélek kívánalmai sok tekintetben kielégítetlenül maradnak a mai 
iskolában. Ez a magyarázata jórészt annak a sok, főként pedagógu
soktól hangoztatott panasznak, hogy a mai ifjúságot nem érdekli 
semmi szép és nemes ; semmi emelkedettség benne, az iskolából ki
kerülők többnyire borzadva gondolnak vissza az iskolapadok közt 
töltött rabéletre, a szülői hála pedig ritka fehér holló. Bizony így van 
ez az utolsó szóig, de vajjoil várható-e más eredmény az ismert 
viszonyok közt? Hibáztatható-e a diák — a társadalom egy sejtje — 
olyan negatívumokért, amelyek az egész társadalom sajátos lelki
betegségei? Az egyén sokkal inkább áll minden korban a társa
dalom, mint az iskola nevelő hatása alatt, mert amaz sokkal állan
dóbb, sokoldalúbb és többféle tényező uralmát jelenti az egyénre 
nézve.

A közszellem kialakulása azonban mégis csak függvénye az 
iskolákból kikerülő új nemzedék világnézetének, épp ezért nem mond

2*
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hat le a nevelés társadalomirányító szerepéről. A mai nevelés azon
ban sem irányelveivel, sem eszközeivel nem képes ellensúlyozni ma, 
a legnagyobb anyagi világkrízis idején, a közszellem sok rontó 
hatását. Hogy nem tanítunk eleget, arról — azt hiszem — nem 
lehet szó. A hiba o tt lehet, hogy nem azt tanítjuk, amit kellene, s 
nem úgy, ahogy kellene. A tanítanivalók nagy halmazában nem 
tudunk fontosságuk szerint arányt, sorrendet tartani. Nem tudjuk 
helyesen kiválasztani azt a minimális anyagot, amelynek értelmi 
megismertetésére szüksége van a mai nevelésnek. Hangsúlyozva 
tanítunk sok olyan dolgot, amely nem fontos a XX. század szem
szögéből. Gondoljunk csak utána, mennyi minden lim-lomot tuk
málunk a mai középiskolás növendék agyára ! A pún katonák fegy
verzetéről, a gót királyok házassági terveiről, az alaszkai népszoká
sokról és a sok, egyetemre való matematikai agy-gyönyörűségről 
oly élvezettel elcsevegjük azt a drága időt, mintha fajunk ezer 
problémája nem meredezne idegenül a jövő nemzedék elé. Mit tud  
a mai „ére tt“ diák népművészeti értékeinkről, ethnográfiai sajátsá
gairól, a niagyar falu sok megoldatlan kérdéséről ; vagy tud-e annyit 
Feszty Árpádról, Munkácsi Mihályról, Erkel Ferencről, Bartók 
Béláról, vagy akár Beethovenről is, mint Menenius Agrippáról, vagy 
Decebálról?

Hogy a közelmúlt társadalombomlasztó kísérletei elég jó talajra 
találtak nálunk, ma már mindenki a gazdasági és szellemi leion- 
gyolódottságában lelki iránytűjét vesztett társadalom elgyengülé
sének tudja be. Vájjon érzi-e nevelésünk felelősségtudatában a mu
lasztás ráeső részét? Flogy a mai fiatalság inkább boxmérkőzésre 
megy, mint színházba, vagy hangversenyre, az szintén nem a mellett 
szól, mintha képes volna a mai nevelés ellensúlyozni az egyoldalú 
hatásokat. Napjaink sportkilengéseit szinte ösztönös reakciónak 
érezhetni a túlintellektualizált tömeg életigénylésével.

A testi, értelmi és érzelmi nevelés sokkal arányosabb munka
felosztása hozhatja meg az új nemzedék lelkiéletének kialakításában 
azt a kívánatos harmóniát, amely feltétlenül gyógyulás útjára viszi 
századunk beteg társadalmát.

Szeghalom. Nagy József.

Azt hiszem, hogy dr. Tankó Béla debreceni egyetemi tanár
nak a filozófia intenzívebb tanítása érdekében kiadott memoran
dumát felesleges részletesebben ismertetnünk. A Debreceni K ör 
kinyomatta s hozzászólás, illetve az abban megfogalmazott javaslat

1 Részlet az Országos Középiskolai Tanáregyesület Miskolci Körében 
1934 ápr. 14-én elmondott előadásból.

A  filozófia tanításának szerepe és jelentősége 
középiskoláinkban.1
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hoz leendő csatlakozás végett nekünk is megküldötte. De megjelent 
a Protestáns Tanügyi Szemlében is és így mindenki számára könnyen 
hozzáférhető. Azt sem tartom kétségesnek, hogy a gondolat, mely 
e memorandumban kifejezésre jut, ma már talán a legelzárkózottabb 
és a legszűkebb látókörű szakembernél sem találhat ellenzésre, — 
ha ugyan mindenkinél igazi megértést nem vált ki.

Mellőzve tehát Tankó Béla memorandumának ismertetését és 
mellőzve azokat az észrevételeket, amiket a hely és idő szűk volta 
itt nem engednek meg, de amiket egy más helyen részletesen kifej
tettünk, elsősorban kell, hogy kiemeljük a régibb középiskolai filo
zófiai oktatásnak azt a hibáját, hogy a filozófiát középiskoláinkban 
nem igen tekintették egyébnek, mint puszta filozófiai propedeutiká- 
nak a nélkül azonban, hogy szorosabb kapcsolatot teremtettek 
volna a filozófia és azon tudományágak tanai között, amelyeket a 
filozófia előtanának szokás tekinteni : nevezetesen a pszichológiát 
és logikát.

De vájjon helyes-e ma már a középiskolai lélektant és gondol
kodástant puszta bölcseleti előtannak tekinteni, s ha mégsem tekin- 
tenők egyébnek, vájjon megelégedhetünk-e a pszichológia és logika 
tanainak egyszerű ismertetése mellett, néhány közöttük és a filozófia 
között fennálló kapcsolat felemlítésével, vagy a többé-kevésbbé laza 
reáutalással? !

Mintha a régiek nem ta rto tták  volna alkalmasnak a filozófiát 
arra, hogy belőle komoly következtetéseket vonhassunk le ! Mi nem 
így vagyunk a filozófiával. Mi a filozófiát a lehető legkomolyabb 
tudományok egyikének tartjuk, mert megállapításait, melyek eddig- 
elé, de különösen Kant előtt, kevés kivétellel alig voltak egyebeknek 
tekinthetők, mint részben a tapasztalati tudományok elméletének, 
részben többé-kevésbbé sikerült vagy nem sikerült metafizikai 
spekulációiknak, ma már a Kant által megindított kritikai szellem
ben lélektani alapokra fekteti, s ha e mellett a tapasztalat talajától 
el nem szakad, következtetéseiben a gondolkodás törvényeit szi
gorúan megtartja és nem akar továbbmenni, mint amiket a tudo
mányok mai álláspontján pozitívumok gyanánt elfogadhatunk, 
bizonyítani is tudja. Komoly filozófiának ugyanis nem tudunk mást 
tekinteni, mint olyan tudományt, amely nemcsak a tapasztalat 
talaját nem hagyja el egyetlen pillanatra sem, mikor megállapí
tásait a tapasztalat adataival s az ismerés és ismeret természetére 
vonatkozó lélektani kutatások eredményeivel állandóan összeveti 
és velük ellenőrzi, hanem egyenesen a lélektanból, a lelki élet tanul
mányozásából indul ki.

De maga a lélektan sem oly sovány tudomány ma már, mint 
volt csak 20—30, vagy 10 évvel ezelőtt is, s a filozófiával való kap
csolata is sokkal jobban kimélyült, mint régen, ügyannyira, hogy 
szerény véleményünk szerint a filozófia helyesen felfogva ma nem 
tekinthető egyébnek, mint a tapasztalati tudományok függvényé
nek s a lélektan egyik legnagyobbszerű fejezetének, mert míg szá-
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inunkra csak a tapasztalat adatai vannak adva és ismereteinkben 
transzcendens elemeket kimutatni nem tudunk, másrészt minden 
megállapítás, amit a filozófia területén tehetünk, a mi lelki életünk 
egyik megnyilvánulása szintén és eredője azon tényezők működésé
nek, melyek egyúttal lelki életünk keletkezésének és további alaku
lásának is tényezői, nevezetesen :

a) transzcendens világ, mint ismerésünk legfőbb tárgya ;
b) az immanens világ, mint megismerő alany, melynek lényegét 

nem ismerjük ugyan, de megnyilatkozásait észleljük és kimutat
hatjuk ;

c) a fiziológiai tényezők, mint az immanens valóság és a transz
cendens világ, az ismerő alany és az ismerés transzcendens tárgyának 
közvetítő közegei ; végül

d) a lelki élet már meglevő tartalma.
Egyébként a lélektan a maga analitikus módszerével ma már 

annyira kibővítette anyagát, hogy annak pozitív tömegéből két 
kézzel meríthet akár a filozófus, akár a pedagógus, akár a szociológus, 
a bíró, az orvos, a nevelő stb.

Ezért be kell vinnünk a lélektan tanításába ezen tudomány 
legújabb gyakorlati vívmányait is, pl. a pszichoanalizis ismertetését, 
— nem domborítva ki természetesen ennek egyik irányzatát sem 
különösebben : sem a freudit, melynek a szekszuális tényezőkre 
vonatkozó kizárólagossága mindenképpen elvetendő szerintünk is, 
sem stekelit, sem az Adler-féle individuálpszichologiát, de meg
maradva a középuton, meg kell tanítanunk belőle mindazt, ami már 
végleges megállapításként könyvelhető el a lélektanban. Be kell 
vezetnünk ifjúságunkat legalább nagy vonásaiba ennek az új tudo
mánynak s rá kell irányítanunk figyelmét óriási jelentőségére 
nemcsak az orvostudományban, melynek létét köszönheti s amely 
gyógyításra használja és máris jelentős sikerekre m utathat vele, 
hanem talán még ennél is fontosabb szerepére a pedagógiában, a 
családi életben s az ember életének csaknem minden vonatkozásá
ban, mert míg az orvostudomány legtöbbnyire a már meglevő bajo
kat orvosolja, a pedagógiában preventív módszer a lélekelemzés. 
Meg kell ismertetnünk ifjúságunkkal a pszichoanalízisen keresztül 
hatalmas szerepét életünk legapróbb és leghatalmasabb mozzanataiban 
azon erőknek, melyek lelki életünkben a lélekelemzéssel kimutat
hatóan működnek és élnek. Tudatossá kell tennünk az immár életbe 
lépni készülő s egyébként kiművelt ifjú lelkében a lélek két hatalmas 
ösztönét, mint a szabadakarat lehetőségének csiráit : a két egy
mással küzdő, de végeredményében mindenkor az Én szolgálatában 
álló hajtóerejét tetteinknek, amelyeket mi legszívesebben szociális 
és egoista ösztönöknek nevezünk. A mi korunk művelt emberének 
tudni lehet és tudnia kell, hogy e két ösztön harcából születik a Reális 
Én : az az Én, amik vagyunk, aminőknek látnak és tudnak bennün
ket mások, s aminőknek érezzük mi magunk is magunkat, mert 
tudatossá lévén megfelelő nevelés által e bennünk működő erők
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szerepe, mi magunk is szabályozhatjuk őket, hogy nem kívánatos 
Énünkön változtassunk, vagy nevelés állal a kezünkre bízott ifjú
ságot irányítsuk, amelyen keresztül a jövő emberét, a jövő társadal
mát bizonyára jobbá és tökéletesebbé tehetjük, s így számtalan bajt, 
félreértést, tragédiát küszöbölhetünk ki a társadalomból, melyek ma 
lidércnyomásként nehezednek a társadalom tagjaira, mert nincs 
meg a kellő harmónia a kétféle erő, a kétféle ösztön között. A Reális 
Én s rajta keresztül a társadalom nyugodt élete és boldogsága 
ugyanis nagy mértékben ezeknek az erőknek természetes és egész
séges egyensúlyától, természetes és egészséges harmóniájától függ.

De ugyancsak a pszichoanalízis ismertetésével tesszük tudatossá 
az altudatban élő lelki tartalmak különböző aktivitásának szerepét 
is lelki életünkben, közöttük elsősorban azét az aktivitásét, melyet 
megfelelőbben reproduktív aktivitásnak nevezhetünk. Szerintünk ez 
az úgynevezett reproduktív aktivitás tekinthető a legkülönbözőbb 
lelki zavarok és tragédiák kórokozójának. Mi hisszük, sőt a tudo
mányos meggyőződés bizonyosságával állítjuk, hogy mindezen lelki 
zavaroknak (neurózisok vagy parapatiák) és tragédiáknak okozói az 
éber tudatot kísérő tudatos vagy kevésbbé tudatos szabályozó erő : 
a figyelem által az altudatba szorított lelki tartalmak, melyek sze
rinte nem illenek a folyamatban lévő világrendbe, amellyel normális 
állapotban mindenkor párhuzamban igyekszik tartani az éber tuda
tot. A tudat alá szorított lelki tartalmaknak mindegyike ugyanis 
arra törekszik, hogy magát a tudat fókuszán keresztül a benne élő 
reproduktív aktivitás hatására megfelelően kiélje. Amennyiben ezek 
az elnyomott lelki tartalmak önmagukat kellően ki nem élhetik, 
a bennük élő reproduktív aktivitás, mint állandó feszítő erő, állandó 
nyugtalanságot, állandó zavart teremt, amely csak akkor enyhül, 
vagy akkor szűnik meg, ha ezen aktivitás magát kellően kiéli. Meg 
vagyunk győződve, hogy a pszichoanalízis gyógyító ereje is ebben 
leli magyarázatát. S mi a pszichoanalisták azon csoportjával ta r
tunk, mely szerint minden művelt ember, akinek a kellő lélektani 
ismeretei megvannak s ezenkívül magát bizonyos lélekelemzési 
gyakorlatnak veti alá, kevés gyakorlattal maga is alkalmassá válik 
arra, hogy nemcsak a saját lelki életét analizálja, hanem másokét 
is — természetesen kivéve azokat az eseteket, amelyekben orvosi 
tudást kívánó fiziológiai tényezők is közreműködnek —, ami rend
kívüli jelentőséggel bírna a családban a családtagokkal, a peda
gógiában a növendékekkel, a joggyakorlatban a felekkel, a hivatalok
ban az alárendeltekkel szemben stb.

Azonban nem kevésbbé fontos ezen gyakorlati célok és előnyök 
mellett a filozófia magasabb problémáinak az eddiginél szélesebb 
mederben való ismertetése sem, hogy az ember metafizikai ösztöné
nek is eleget téve, az ifjú egyéniségét, gondolkodását és jellemét s 
különösen világnézetét a megfelelő és a szociológia által is egyedül 
helyesnek minősíthető irányba tereljük, mert erre a középiskola 
magasabb fokán a vallás, különösen a keresztyén vallás tanain kívül
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éppen a filozófia mutatkozik a legalkalmasabbnak, amely a vallás 
nem egy irracionálisnak mutatkozó tanát képes ma már pszichológiai 
alapokra fektetett módszereivel igazolni.

Egyébként a filozófia legfőbb problémáinak ismertetésére közép
iskoláinkban nem csupán a tudományok összefoglaló áttekintése és 
egységbe foglalása céljából van szükségünk, hanem elsősorban 
szociális, szociológiái és ez utóbbiból eredő ethikai érdekek azok, 
melyek a filozófia tanainak az eddiginél alaposabb ismertetésére kell, 
hogy kényszerítsenek a középiskolában.

Nem győzzük ugyanis elégszer hangsúlyozni, hogy a középisko
lának elsősorban nevelnie kell, s még a tanítás anyagát is nagyobb 
részében az kell, hogy meghatározza : mennyiben és miként nevel, 
mert a középiskola legfőbb feladata, szemben a különböző szakisko
lákkal, főiskolákkal és egyetemekkel, amelyek ma már szintén vala
mennyien szakiskoláknak tekinthetők, •— kivéve talán az egyetlen filo
zófiai fakultást -—, hogy előkészítsen egy magasabb rendű társadalmi 
életre, amihez elsősorban az kell, hogy az ebben a magasabb rendű 
társadalomban való elhelyezkedésre és beilleszkedésre föltétlen 
szükséges és elengedhetetlen ismeretek mellett egész emberré neveljen 
az iskola testben és lélekben, szellemben és erkölcsben : azaz a tá r 
sadalomban való tájékozódásra föltétlenül szükséges ismeretek 
mellett bizonyos testi, szellemi és erkölcsi diszpozíciókkal lásson el 
bennünket. Ezzel a neveléssel pedig az egyén céljait is szolgáljuk, 
amikor alkalmassá tesszük arra, hogy egy olyan magasabb rendű 
társadalom tagja legyen, aminő társadalomba a középiskolát végzett 
ifjú akar lépni.

Azonban nem pusztán az egyént, a társadalom egyes tagját szol
gálja a középiskola, amikor az embert a magasabb rendű társadalmi 
életre készíti elő, mert erre a társadalomra nézve sem lehet közöm
bös, hogy kik és milyenek lesznek tagjai. Mert igaz ugyan, hogy a 
társadalom az ember szociális ösztönén keresztül a benne élők javára 
és boldogítására keletkezett, mindamellett a társadalom mégsem 
puszta közössége a benne élőknek, mert tekinthetjük úgy is, mint 
tagjainak szellemi eredőjét, mely egyben-másban az egyesek természe
tes vágyaitól és törekvéseitől eltérő törvényeket mutat, s ezeknek a tá r
sadalom tagjai engedelmeskedni kénytelenek, hogy a társadalom léte 
és fejlődése biztosíttassák. A neveléssel tehát a társadalom érdekeit is 
szolgáljuk. Ezért annyira fontos a társadalmi egyén ethikája is, ami 
elsősorban világnézetétől függ. Helyes világnézetre is nevelnünk kell 
tehát az ifjúi, vagy legalább is ú tjá t kell egyengetnünk egy olyan 
világnézet kialakulásának, amely a lélekben élő természetes, de 
normálisan egoisztikus ösztönök, vagy hajlamok mellett szabad 
folyást enged és biztosít a lélekben szintén természetszerűen élő, 
azzal együtt született altruisztikus, vagy szociális hajlamoknak, 
illetve ösztönöknek is, aminők a társadalmi és vallásos ösztönök, a 
szeretet, a lelkiismeret stb. Az így nevelt világnézet állandóan ébren- 
tartja  a tudatot, hogy a társadalom tagja nemcsak joggal várhat el
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annyi mindent a társadalomtól, de ő maga is állandó adósa annak a 
társadalomnak, amely az ő kultúréletét, élet- és vagyonbiztonságát, 
összes testi, szellemi és erkölcsi javait őrzi és biztosítja. Az ilyen 
magasabb rendű világnézet kialakítására azonban nem elegendőek 
a középiskola összes tárgyai sem, ha még oly tökéletesen végzik is 
feladatukat és fejtik ki a filozófiai kapcsolatokat, ha a külön, egységes 
és tervszerű filozófiai oktatás hiányzik közülök. Ez adja a keresztyén 
vallás mellett a társadalom útvesztőjében szükséges ismereteken kívül 
azt az egyedül helyes világnézetet, amely a társadalom értékes 
tagjává avatja az embert a nélkül, hogy a társadalom rabjának 
'érezné magát.

A filozófia tanításának tehát mindenek fölött álló legfőbb fel
adata a helyes világnézet kialakítása, vagy legalább is az ilyen világ
nézet kialakulásának előkészítése és irányítása. Szükséges ez nemcsak 
azért, bogy vallásunk tanait igazolva lássuk általa s a különböző 
vallások tanai közül a vágyainknak leginkább megfelelőt helyesen 
kiválasszuk, hanem mert a középiskolában taníto tt, vagy később 
megismert egyes résztudományok nem egyszer vezetnek a maguk 
elszigeteltségében olyan helytelen világnézetre, pl. az abszolút mate- 
riálizmusra, mely megbontója lehet nemcsak az egyén boldogságá
nak, mert általa hitét veszti s küzdelmei közepette nem tud a túlvilág 
boldogító tudatának álláspontjára helyezkedni, hanem megbontója 
lehet, mint sajnosán volt alkalmunk tapasztalni, a társadalom 
nyugodt életének és szabad fejlődésének is, hacsak arra az. álláspontra 
nem helyezkedünk, hogy ez a világnézet is csak a fejlődés törvé
nyének egyik mozzanata, mely az általa terem tett helyzet révén az 
akció-reakció törvényénél fogva, egy újabb és hatalmasabb evolutív 
fejlődés előidézője lesz.

Azonban, hogy a kívánt célt elérjük, nem mindegy az, hogy 
hogyan tanítjuk a filozófiát, nem elég például, hogy akár a pszicho
lógia, akár a logika megfelelő helyén egyszerűen utaljunk a kapcso
latos filozófiai problémákra, de nem elég az sem, hogy egyszerűen 
ismertessük a problémákra időnként fölmerült magyarázatokat, 
álláspontokat és azok képviselőit, mert lehet, hogy ez lesz éppen 
egyik oka annak, hogy az ifjú kellő útmutatás híján véletlenül a 
legrosszabb és leghelytelenebb állásfoglalásoknak lesz a híve, 
a szerint, hogy minő környezetben él, minő hatások érik lelkét és 
melyik tudományágnak minő tanai ragadták meg leginkább. Nekünk 
bizonyos öntevékenységre kell gondolkozásában nevelnünk az ifjút, 
mert különben bármily tökéletes, bármily nagyszerű legyen is az a 
világnézet, melyet hirdetünk, ez a világnézet még ezerszer és ezerszer 
lesz az életben támadásnak kitéve és könnyen ju t a még teljesen ki 
nem forrott ifjú abba a sajnálatos helyzetbe, hogy önmagával hason- 
lik meg, ha a középiskolában belénevelt világnézetet önmaga is meg 
nem tudja indokolni és védeni, ami csak abban az esetben lesz lehet
séges, ha világnézetét a mi vezetésünk és útmutatásaink szerint első
sorban önmaga alakítja ki, olymódon, hogy végigvezetjük azokon a
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gondolatsorokon, amelyek a mi helyes világnézetünket igazolják,, 
az ellenkezőt pedig cáfolják. S a középiskolás ifjú ezen öntevékeny
sége s az általa kialakítandó világnézet kérdése nem is oly nehéz 
dolog, amint immár csaknem másfél évtizedes tapasztalataim iga
zolják a filozófia tanításában. Helyes világnézet mellett különösen 
a Vili. osztályban még a legnehezebb ismeretelméleti, logikai vagy 
metafizikai problémákba is lelkesedéssel és haszonnal merül az ifjú, 
ami különösen azért fontos, mert hiszen a filozófia problémái közül 
éppen az ismeretelméleti, logikai és metafizikai problémák a leg
értékesebbek, mert minden aksziologiai, tehát a legfontosabb ethikai 
megállapítások is csak ezeknek lehetnek szerény véleményünk 
szerint a függvényei.

Vájjon helyezkedhetik-e a materiálizmus és szenzuálizmus sze
rintünk ma már túlhaladott álláspontjára az az ifjú, vagy felnőtt, 
akinek az ismeretelméleten keresztül bebizonyítottuk, hogy bár
mennyire otthon érezzük is magunkat ebben a világban, bármennyire 
valószínűnek tűnik is fel az az illúzió, melyben e földi létformában 
élünk, ez a világ mégis csak látszatvilág és semmiképpen sem az 
igazi, az abszolút, megismerésünk módjától és tényezőitől független 
valóság, melynek — rendszeres bár — de csak torzított képe lehet?! 
Vájjon hiheti-e az ilyen világnézettel rendelkező ember, hogy a lét
formával, amelyet földi életnek nevezünk, bezárul minden s csak 
annyi a mienk, amit itt megeszünk és megiszunk?! Nem érezzük-e, 
nem tudjuk-e, hogy felelősségünk folytatódik és nem várhatjuk-e 
tetteink jutalmát, vagy büntetését, ha nem tapasztaljuk e világban a 
kiegyenlítődést, az abszolút nyugalmi állapotot lelkűnkben, amelyre 
minden küzdelem és harc törekszik akár az anyagi, akár a szellemi 
világban?!

És ha már az ismeretelméletről, mint világnézetünk kialakítá
sának egyik segédeszközéről szólottunk, emlékezzünk meg a logiká
ról is s mondjuk el róla mindazt, amit tárgyunkhoz tartozónak, s azzal 
szorosabban kapcsolatban állónak gondolunk, mert bár közvetve, 
de gondolkodásunk menete és mikéntje is fontos tényezője annak, 
hogy gondolkodásunkban minő eredményekre jutunk. Ugyanazok 
az okok, miket fentebb vázoltunk, ösztönöznek a gondolatra, hogy a 
logika hagyományos iskolai anyagával és tanítása módjával is sza
kítanunk kell. A logika anyaga ugyanis ma középiskoláinkban alig 
terjed többre, mint a formális logika tanítására, melyben a legfőbb 
helyet az ú. n. elemi és módszeres formák foglalják el, a nélkül, hogy 
az idő rövidsége és módszertani nehézségek miatt szorosabb kapcso
latba hozva e formákat az eleven gondolkodással s a gondolkodás, 
— főként a tudományos gondolkodás végső céljaival élénkebb érdek
lődést tudnánk iránta ifjúságunk lelkében kiváltani, noha a legki
válóbb példákat alkalmazzuk tanításukban. A logika hagyományos 
tanítása csak szakadozott részletismereteket nyújt, amelyek elsősor
ban a szaktudósnak valók, a középiskolában pedig legfeljebb arra 
jók, hogy a logika szárazzá és unalmassá váljék az ifjúság előtt.
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A formális logika tanainak van ugyan gyakorlati értéke annyiban, 
hogy a logikus gondolkodás egyes részleteit, vagy mozzanatait, a 
fogalmak és ítéletek különböző viszonyait tudatossá teszik, de ehhez 
a szokottnál rövidebb tárgyalása is elegendő e formáknak. Mi sokkal 
értékesebbnek tartanók ezen formák lehető rövid ismertetése mellett, 
ha kiindulva a megismerésből és az ismeretből, mint minden gondol
kodás végső céljából, a tudományos gondolkodás menetét mutatnék 
be, melynek az említett logikai formák csak egyes mozzanatai. 
Rá kellene mutatnunk, hogy minden logikus Én végső célja az isme
ret, melynek alkotórészei a fogalmak és ítéletek s ezeknek összessége : 
a rendszer. Ezeknek megalkotására törekszik minden gondolkodás 
és ezért kell a hozzájuk vezető utat ismertetnünk : kiindulva a közön
séges szemléletből, a megfigyelést, kísérletet, azután a hipotézis, 
az elmélet és a törvény alkotását, amelyeknek a következtetés és 
bizonyítás is csak eszközei.

Tapasztalatból merem állítani, hogy ily módon vezetett logikai 
oktatás mellett a logika sem lesz oly száraz tudomány, hatása pedig 
gyümölcsözőbb a gondolkozó lélekben, mint a szillogisztikus alak
zatoknak akár a legszigorúbb ismertetése és a legklasszikusabb pél
dákkal történt megspékelése is. Mert mit teszünk tulajdonképpen 
egyebet, mint a megfigyelés és kísérlet érdekességével és izgató erejé
vel vezetjük végig tanítványainkat az egyszerű szemléletből kiindulva 
a megfigyelésen, kísérleten, hipotézisen, elméleten és törvényen 
keresztül egészen az emberi gondolkodás legnagyobbszerű alkotá
sáig : a rendszerig, mellyel a mindenség fenséges rendszerét igyekszik 
lelkében is megalkotni?! Ily irányú vezetés mellett élénk érdeklődés
sel kapcsolódik a tanuló tanára gondolatmenetébe, akinek magya
rázataiba nem egyszer szövi a maga talpraesett gondolatait is s a 
tanárral közös munkában ellenőrzi és biztosítja a helyes gondolat
menetet, a helyes megállapításokat, a tanár gondolatmenetének pedig 
élénkebb ütemet kölcsönöz.

Ami végül a metafizikát illeti, benne szintén kitűnő eszközt 
látunk a helyes világnézet^ kialakítására különösen ma, az annyira 
fejlett természettudományok és oly csodálatos technikai eredmények 
világában, amikor metafizikai fejtegetéseink során már az elektron- 
elméletre mutathatunk reá, amelynek alapján az anyag és erő határai 
ma már valahogyan elmosódni látszanak, s ha még sikerül esetleg vala
mikor kimutatni ezen alapon az anyag és erő egységét, a lélek létének 
igazolása ehhez már csak egy, bár még igen hosszú lépésnek tekint
hető. De ha akár az elektronelméletet, akár a lélek létének igazol
hatóságát csak puszta feltevéseknek minősítjük is, s a lélek önálló 
létét konkrété, a négy főtényező által meghatározott ismerési mód 
szerint bizonyítani nem tudjuk is, de megmaradnak mint bizonyos
ságok a léleknek, ezen immanens valaminek tulajdonai, közöttük 
a társadalom szempontjából annyira fontos szociális ösztönök : 
főként a szeretet és a lelkiismeret, melyek feltétlenül messzebbre 
utalnak, mint ameddig a földi lét határai terjednek.
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Ahhoz azonban, hogy a filozófiának mindazon szép és praktikus 
feladatát teljesíthessük, amiket róla elmondottunk, semmiképpen 
sem elegendő a VIII. osztály heti két órája. Mi szükségesnek tartanánk 
ehhez a filozófia tanításának nemcsak a VII—VIII. osztályra való k iter
jesztését, hanem e mellett a heti két órának három órára való feleme
lését is, vagy pedig ha ez keresztülvihető nem volna, esetleg heti két- 
két órával már a VI. osztályba való bevitelét is. Mindazonáltal, 
tudva azt, hogy ily valóban gyökeres újítások, bármennyire célszerűek
nek látszanak is, egyszerre keresztül nem vihetők, a siker minél 
nagyobb biztosítása érdekében mi sem mehetünk és nem is megyünk 
túl Tankó Béla indítványán, amelynek ezennel teljes mértékben való 
elfogadását tisztelettel indítványozom.

Miskolc. Soós Mihály.

A  középiskolai reform és a német nyelvtanítás.
A német nyelv tanítása a középiskolai reform szerint ezentúl 

a harmadik osztályban fog kezdődni s nem hét, illetve nyolc, hanem 
csak hat éven keresztül fog folyni. Nem foglalkozunk avval a kér
déssel, helyes-e a német nyelv háttérbe szorítása és a latin n}relv 
előtérbenyomulása az egész vonalon, összhangban van-e ez a 
változtatás a korszerűséggel, elszigeteltségünkből folyó nemzeti köte
lességeinkkel, hanem egyszerűen számolunk az egyelőre megváltoz
hatatlan ténnyel. Le kell azonban vonnunk ennek a ténynek követ
kezményeit a német tanítás célkitűzése szempontjából. Mert egy 
dolog bizonyos : a német nyelvtanítás eredménye ezentúl kisebb 
lesz, mint eddig volt. Bár ez a megállapítás magától értetődőnek 
látszik, mégis megvilágításra szorul. Egyes nyilatkozatok szerint 
ugyanis a német nyelvtanítás grammatikai megalapozását ezentúl 
a latin tanítás oly kitűnően fogja elvégezni, hogy evvel a német 
tanítás nemhogy veszíteni, hanem inkább még nyerni fog. Igazi, 
megbízható nyelvtani alapot eszerint csak a latin nyelv tud adni. 
Nagyon félő, hogy ez a végzetesen téves felfogás a német nyelv- 
tanítás eddigi délibábos célját a szivárvány irrealitásába helyezi.

A latin és a német nyelv, mint minden nyelv, elsősorban nem 
logikai, hanem pszichikai termék, de a leíró nyelvtan — és a nyelv- 
tanításnál csak ez kerül számításba — logikai rendszerezés. A rend
szeres német nyelvtan épp oly logikus, mint a latin nyelvtan, mely
nek példáján felépült. Formális képzőereje egy szemernyivel sem 
kisebb. Ha mégis ebbeli eredményében a latin nyelvvel nem verse
nyezhetett, abban az alkalmazott módszer volt csak a hibás. A ki
induló pontot a Tantervben és az Utasításokban találjuk. A Tanterv 
szerint a német nyelvtanítás célja : ,,a) az újabb német írók biztos 
nyelvtani ismereteken alapuló megértése és ennek alapján tájé
kozottság a német szellemi élet ismeretében, b) gyakorlottság a



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 245

német nyelvnek írásbeli és szóbeli használatában“ . Az Utasítások 
pedig figyelmeztetnek arra, hogy „a kezdők tanításában főleg a beszéd- 
gyakorlatok módszeréi alkalmazzuk“ .

De tovább is mennek. „Nagyon visszás eljárás volna élő idegen 
nyelvet úgy tanítani, mint holt nyelvet. A főkülönbség a klasszikus 
és a modern nyelvek tanítása között éppen az élőszó gyakori és cél
tudatos használatában, a beszélőkészség fejlesztésében rejlik.“ 
„A középső és felsőbb osztályokban lehetőleg a német legyen a tanítás 
nyelve."

Ezek az utasítások ha nem is írták elő, ha nem is ajánlották, 
mégis elősegítették a direkt módszer alkalmazását. Ha nem úgy 
kell tanítani a német nyelvet, mint a latint, akkor a direkt módszer 
látszott legalkalmasabbnak. Nem foglalkozom evvel a módszerrel 
bővebben, mert ennek az iskolában való sikertelensége már rég 
bebizonyosodott és uralma a múlté. De kudarca az iskolában a német 
nyelvtanítás kudarca is volt és ez vezetett vissza a latin nyelv elő
térbe nyomulásához is, mert ennek módszere évszázadok fejlődésében 
megállapodva, biztos nyelvtani alapot kínált továbbra is. A latint 
a direkt nyelvtanítás módszere csak rövid ideig befolyásolta és mér
gező hatása nem érintette oly súlyosan. A biztos nyelvtani alap 
hiányát leginkább a reáliskolai tanulókon lehetett tapasztalni, kik 
csak modern nyelveket tanultak és pedig direkt módszerrel. Evvel 
aztán a reáliskola maga is rossz hírbe került s alighanem jórészben 
ennek köszönheti bukását.

A direkt módszer a múlté, mondottuk, s ha csak a közel múlté 
is, vájjon nem lehet-e a német nyelvtanítás formális képzőerejét az 
újabban alkalmazott keverő vagy egyeztető módszerrel érvényre 
juttatni? Ez megadja a nyelvtani alapot is, beszéltet is. De hát a 
direkt módszer sem akarta a nyelvtant kiküszöbölni, csak nem arra 
alapította a nyelvtanítást és nem ért rá a nyelvtant alaposan meg-: 
tanítani. Az új módszer nyelvtani alapon akarja a nyelvtanítást fel
építeni, de ott lebeg előtte az utasítás : az alsóbb osztályokban a 
beszédből kell kiindulni, a középső és felső osztályokban lehetőleg 
németül folyjon a tanítás. Evvel ismét háttérbe szorul a nyelvtanulás, 
mert a tanítás kifogy az időből. Marad minden a régiben.

H át hiszen erre jó majd a latin nyelvtan, hangzik a felelet. 
Elismerjük, hogy a latin nyelvtan valamit fog segíteni. A magyar 
nyelvtől eltérő néhány indogermán nyelvi jelenséget már ismerni 
fog a diák, mikor németül kezd tanulni, de világos, hogyha ezekkel 
a német nyelvtanítás ismerteti meg, előbbre jutna. A német név-, 
szó- és igeragozást, a német praepositiókat, a német szórendet csak 
német nyelvtanból lehet megtanulni és a két év a la tt előforduló, 
körülbelül 1500 német szó tanulását a latin szókincs nem könnyíti 
meg. Aki mégis a mellett az állítás mellett marad meg, hogy a latin 
jobban megalapozza a német nyelvtanítást, mint maga a német 
nyelvtanítás, a végső célt tehát épp oly magasra lehet kitűzni, mint 
eddig, az a délibáb és a szivárvány irrealitásába fogódzik.
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Az adott helyzetben mi volna tehát a teendő? Mindenekelőtt le 
kell számolni avval a balhiedelemmel, hogy a középiskolában az 
idegen nyelven való beszédkészséget el lehet sajátítani. A szülők, 
kiváló elméleti pedagógusok ezt a tényt már régen megállapították, 
számolnak vele és más utón keresik a megoldást. Az iskola azonban 
még mindig irreális célok után fut, és ez okozza a tanárok és tan ít
ványok kínos, sikertelen fáradságát. I la az ember a reális tények 
beismerésétől nem retten vissza és positivista mer lenni az iskolai 
nyelvtanítás kérdésében, a következőket kell megállapítania : A fel
nőtteknek rendezett nyelvi kurzusok sikere a középiskolára nézve 
csak negatív tanulsággal jár : nem lehet ránézve irányadó. Nyelv
kurzusokra olyanok iratkoznak be, akik magukban nyelvtehetséget 
éreznek és nyelvet meg akarnak tanulni. Sokan csalódva a maguk 
tehetségében vagy akaraterejében, a nehézségek növekedésével 
kilépnek a tanfolyamból. Folytatják a többiek, akik azután ráfeküsz- 
nek erre a többnyire már egyetlen tanulmányukra, otthon szorgal
masan készülnek az órákra, olvasgatnak az idegen nyelven s meg is 
tanulják. Az iskolában nem így van. Az Utasítások maguk beismerik : 
„A beszédgyakorlatok főnehézsége abban rejlik, bogy a beszéd egyéni 
ügyesség, az iskola pedig egyéni kiképzésre nem igen ér rá, mert a 
tanár a beszédgyakorlatok alkalmával csak kevés időt ju tta t egy- 
egy tanulónak.“ (Nyolc év alatt körülbelül egy órát beszélhet egy 
tanuló !) Az Utasítások azonban ebből nem azt a következtetést 
vonják le, amit mi, hanem így folytatják : „Annál inkább kell arra 
törekedni, hogy fokozzuk a tanulók érdeklődését a beszédgyakor
latok iránt s felkeltsük beszélőkedvüket s az egész osztályt bevonjuk 
a beszélgetésbe.“

A mi következtetésünk az, hogy a beszédgyakorlatok a közép
iskolai nyelvtanításban csak alárendelt szerepet játszhatnak. A beszéd- 
készség megindítása lehet csupán cél a és nem több. Az iskolában 
más a helyzet, mint a felnőtteknek rendezett nyelvi tanfolyamokon. 
Akiknek nincs nyelvtehetségük, nem lépnek ki az iskolából. A diákok 
jó része nem is akarja a nyelvet megtanulni s még jó, ha megtanulja 
a leckét. A tanár pedig folyton módszereskedik, dolgozik az óráján, 
folyton beszél és próbál beszéltetni, míg belefárad a munkájába. 
Ha véletlenül latint is tanít, sóhajtva gondol arra a szintén nehéz 
és mégis sokkal könnyebb munkára, mibe a latin tanítás kerül. 
A német órákon a diákok egy része passzíve viselkedik s gúnyos 
szánalommal nézi a tanár szélmalomharcát, a jobbérzésűek pedig 
maguk is a latin felé sóhajtanak. A latinra úgy tudnak készülni, 
hogy az eredmény biztos. Ha megtanulják a szavakat, a nyelvtant, 
tudnak fordítani, jelest kapnak. Ha mulasztani kénytelenek, a maguk 
erejéből pótolhatják a mulasztottakat. Evvel szemben a németben 
folyton beszédkészséget követelnek tőlük, mit az iskola nekik meg
adni nem tud. Állandó bizonytalanságban érzik magukat, s ez éppen
séggel nem fokozza tanulási kedvüket.

Mi volna tehát a teendő? Bármily reakciósnak (tulajdonképpen
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az is !) és vakmerőnek tűnik is fel a felfogásom, nem habozom kijelen
teni, hogy a német tanítás célja lényegében véve azonos a latinéval; 
a középiskolában nagy német szókincset kell szerezni, erős nyelvtani 
alapon megtanulni németből magyarra és magyarból németre fordí
tani. A beszédkészséget csak meg kell indítani. Ez azt jelenti, hogy 
a tanár gyakran előforduló felszólításait az osztályhoz (táblához 
kihívás, könyv fellapozása stb.) mondja németül, és ha az órára 
kitűzött anyagot elvégezte, ebből gyakrabban beszédgyakorlatokat 
is tartson. A tanítás tehát ne németül folyjék, mint az Utasítások 
előírják, az élőbeszéd gyakorlása inkább csak ösztönző legyen annak 
más utón való elsajátítására. Még sohasem találkoztam az életben 
olyan emberrel, aki a középiskolában megtanult volna németül 
beszélni. Olyannal azonban már találkoztam — s az illető tanár 
volt —, aki elmondotta, hogy a németből legtöbbet latin tanárától 
tanult, aki kénytelen volt németet tanítani, bár magamagának sem 
volt valami nagy beszédkészsége. A latin nyelv módszerével kitűnően 
tanított. Magamnak már nem egy tanítványom volt, aki jó német 
nyelvtani alappal, bő szókinccsel, fordítókészséggel elvégezvén a 
középiskolát, egyévi német főiskolázás után — jó lélekkel mond
hatom — hibátlanul megtanult németül. Evvel szemben találkozik 
az ember nem egy német környezetben élő magyar emberrel, aki 
évtizedek alatt sem tanult meg helyesen németül beszélni és évtize
dekig élnek közöttünk idegenek, kik ugyancsak törik a magyar 
nyelvet. Direkte tanulták a nyelvet, de nincs nyelvtani alapjuk és 
megfigyelő képességük, amivel az elméleti képzést esetleg helyette
síthetik. A gyermekkorban két-három nyelvet párhuzamosan meg 
lehet tanulni, mikor azonban az anyanyelv nyelvformái bevésődtek az 
öntudatba, az egyik nyelv formáiból a másikba csak a nyelvtan tud 
átsegíteni. Mikor a gyermekből középiskolai tanuló lesz, anya- 
nyelvének formái már annyira megmerevedtek, hogy nyelvtan nélkül 
az iskolában idegen nyelvet nem tud megtanulni. A magyar szó is 
annyira hozzánőtt nála a fogalomhoz, hogy a direktmódszeres kezdők 
hiába igyekeznek ezt negligálni. A fogalom és a német szó között 
akadálynak hiszik a magyar szót és német szókból gordiusi csomót 
kötnek, mit pedig a magyar szó egyszerre kettévág.

De egyéb okok is ajánlják, hogy egy kis beszédkészség elsajátításá
nak reményében ne hanyagoljuk el a minél nagyobb szókincs és for
dítókészség megszerzését s vele az irodalmi műveltséget. A német 
beszédkészségre a legtöbb magyar embernek nincs is szüksége. Magam 
a fővárosban élek, de eltelik sokszor egy iskolai év is anélkül, hogy 
németül beszélni alkalmam volna s német beszédet hallani is csak 
rádión keresztül vagy moziban van módom. Evvel szemben német 
újságokra, folyóiratokra, könyvekre a tudományokkal foglalkozó 
embereken kívül a kereskedelmi és ipari pályákon működő szélesebb 
látókörre törekvőknek annál inkább van szüksége, elsősorban tehát 
az írott, a nyomtatott szöveg megértése válik fontossá. Másodsorban 
kerül a sor arra, hogy a német kapcsolatok megteremtésére az ember
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németül való fogalmazás készségét megszerezze. Az iskolában mindez 
megszerezhető. A beszédkészséget azonban annak, kinek szüksége 
van rá, német környezetben kell elsajátítania. Ez természetesen 
hamarabb fog sikerülni, ha már az iskolában a német társalgási külön
órákon vagy privát nyelvi tanfolyamokon előkészül rá. A rendes iskolai 
órákon a sok teendő mellett a társalgás kényszere csak időfecsérlést 
jelent és igen silány eredményre vezet a nyelvtanítás egyéb céljai
ban is.

A német nyelv iskolai tanításának menetét az a nyelvtani foko
zatosság határozza meg, mely a magyar anyanyelvű ember számára 
a legbiztosabb út a magyar nyelv formáiból a német nyelv formáihoz. 
Ez a menet ki van dolgozva, tankönyvekben meg van valósítva. 
Épp oly biztos ez az út, akár a latin nyelvé, formális képzőereje tehát 
semmivel sem kisebb. Félő azonban, hogyha a német nyelvtanítás 
elindítását a harmadik osztályra teszik, a célt pedig épp oly magasra 
tűzik ki, mint eddig, az utón tehát nagyobb gyorsasággal kell végig
haladni, akkor a tanítás eredménye az eddiginél is zavarosabb és 
silányabb lesz.

Tantervűnk az V. és VI. osztály számára már oly magas szín
vonalú irodalmi olvasmányokat jelöl ki (Dichtung und Wahrheit, 
Das Lied von der Glocke, Hermann u. Dorothea, balladák), hogy a 
nyelvtant tulajdonképpen már a negyedi osztályban teljes egészében 
el kell végezni s csak részletekben lehet egyet-mást későbbre halasz
tani. Minden németszakos tanár ismeri a nehézségeket, aki pedig 
tankönyveket úgy írt, hogy nyelvtani alapon építette fel s olvas
mányaiban nem fordul elő feldolgozatlan nyelvtani jelenség, két
szeresen küszködött velük. A tankönyvírónak egy-egy gyakorlatba 
vagy olvasmányba két új nyelvi jelenséget is fel kell vennie, mert 
különben kifogy az időből. Több nyelvi jelenség, mint tanóra ! Már 
most, ha az új törvényt végrehajtó új tanterv és új utasítások ugyan
azokat az olvasmányokat fogják előírni, mint eddig, akkor az eddigi 
négy, illetve három év helyett két év alatt kellene a nyelvtani anyagot 
elvégezni és egy Schillerre, Goethére előkészülni. Ez a nyelv- és iro
dalomtanítás cső d j ét-fele ntené.

Talán felveti valaki a kérdést, miért foglalkozom föltevésekkel 
s nem várom be a kerettörvényt végrehajtó tantervet és utasításokat. 
Feleletem az, hogy ezeknek előkészítéséhez szeretnék tapasztala
taimmal hozzájárulni. Félő, hogy sokak előtt még mindig a nagy
magyarországi gimnázium példája lebeg, amikor a német tanítás 
szintén a III.-ban kezdődött és a VlII-ban ugyanaz a cél állt előtte, 
mint ma. De figyelmeztetni kell arra, hogy azt a törvényt LS83-ban 
alkották, amikor legmagyarabb városainkba-n is sok német szót 
lehetett hallani, városaink más része pedig a megmagyarosodásban 
még nem ju to tt el végső céljához. A Bach-korszak tanítástervét a 
németnyelvi tanítás még nem tudta teljesen lerázni. A nyolcvanas 
évek végéről a magam tapasztalatából tudom, hogy a német nyelv 
tudását egyszerűen feltételezték. Itt, Budapesten, ausztriai német
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iskolák számára írt német nyelvtan gyakorlatait voltam kénytelen 
megoldani s a gimnáziumban sem kezdték elölről a német nyelvet. 
Tankönyvünk az elsőtől a hetedikig egy anthologia volt. Das Lied 
von der Glocke-t elejétől végig könyvnélkül tanultuk. Aki nem 
tudott németül, valahogyan utánunk sántikált. Nem törődtek velük 
sokat, érdemes volt csak a többivel foglalkozni, akik elég szép számmal 
•gyümölcsöztették tudásukat a magyar népművelődés számára. Mikor 
aztán művelt középosztályunk megmagyarosodott, s a német beszéd 
mindinkább ritkult az országban, német tánításunk is fokozatosan 
veszített realitásából. Ha a tanár németül magyarázott, mindinkább 
kevesebben értették, végül is magyarra fordította a beszédet és Tan
terv és Utasítások olyan ideális irrealitásoknak tűntek fel, hogy alig 
pillantott beléjük.

A Tantervnek és az Utasításoknak számolniok kell az adott 
helyzettel, mely szerint a német nyelv a mai Magyarország városai
ban alig élő nyelv, másrészt avval, hogy a német nyelvet ezentúl 
csak a harmadik osztálytól fogják tanítani. Bármennyire fognak is 
igyekezni a német tanítást sok órához ju ttatn i (ugyan erről nem 
vagyok meggyőződve), a tantárgyak szaporítása folytán alig fog egy 
osztályban is heti öt órához jutni. Kevesebb óraszámmal fog rendel
kezni, mint a latin, kevesebb évig fogják tanítani, mint a latint, ne 
követeljék tehát, hogy ugyanazt a már eddig is túlságosan magas 
és sokféle célt igyekezzék elérni, mint eddig. Mindenekelőtt a beszéd- 
készséget kell a célok közül törölni, mert több joggal lehetne latin 
beszédkészséget követelni, mint németet. A német nyelv diákjaink 
előtt oly idegen nyelv, mint a latin. Közkeletű latin-görög szókból 
sokszor nagyobb szókincset hoznak az iskolába, mint németet és 
saját német nevük jelentését sem ismerik.

Ha a német nyelv heti öt órához jutna a III —IV. osztályban, 
a reáliskola és reálgimnázium eddigi négyévi tanulmányait eről
te te tt menetben három évben kellene az új gimnázium számára meg
állapítani, vagyis az ötödik osztályban befejezni, ha pedig annyi 
órához nem jutna, csak a hatodikban. A következő osztályokból az 
irodalomtörténetet egészen el kellene hagyni es csak irodalmi képeket 
adni, jeles írókat, klasszikusokat olvastatni. Hivatkozhatom a német 
iskolákra, melyek maguk sem tanítanak irodalomtörténetet, de óva 
intenék attól, hogy a magyar irodalom tanításában tőlük vegyük a 
példát. Magyar tanulók számára sokkal fontosabb, hogy mentül 
több német írót olvassanak az iskolában, mintsem sok fáradsággal 
irodalomtörténetet tanuljanak be német nyelven. Az irodalomtörté
neti kapcsolatokat, életrajzokat inkább magyarul olvassák. Ma az 
a helyzet, hogy az V VI. osztályban, sok értékes olvasmányt olva
sunk, a VII—VIII. osztályban a leckekikérdezés után lefordítjuk az 
irodalomtörténeti szöveget, kijelöljük belőle a megtanulandó részeket, 
egy keveset magyarázunk — és ránkcsengetnek.

Havi nyolc órában, melyből kettő gyakorlatírásra és javításra 
esik, többet nem vagyunk képesek 50—60 tanulóval elvégezni. Ezt
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egyszer már becsületesen és őszintén be kell vallani. A kislétszámú 
osztályok pedig egyelőre csak jámbor óhajtások és nem valóság. 
Kis óraszámra, nagy osztályokra ezentúl is kell számítani és az óhajok 
és sóhajok, a délibáb és szivárvány világára nem lehet sem tantervet, 
sem utasításokat építeni. Reméljük, hogy ezek az új középiskolában 
szilárd talajra találnak.

Budapest. Dr. Kardeván Károly.

Az ásvány-földtan és az új tanterv.
A Protestáns Tanügyi Szemlében két évvel ezelőtt (1932, 2. sz.) 

,,Gondolatok a gimnáziumi természetrajz és vegytantanítás reformjához“ 
címen egy kis elmefuttatásom jelent meg. Ennek bevezető soraiban 
ezt írtam : ,,Az iskolánkívüliek régen mondják s végre mi, iskolán- 
belüliek is kénytelenek vagyunk elismerni, hogy az élet elhaladt a 
gimnázium mai formája felett. Kapuján egész sereg reform dörömböl. 
A struccpolitika itt többé nem segít ! S jól vigyázzunk, mert ha mi 
magunk nem készülünk fel a befogadásukra, nem tárunk magunk 
ajtót nekik, elsöpörhetik az egész elavult, javarészben fossilissá vált 
alkotmányt.“

Azóta tehát csak két év telt el s íme, itt az új középiskolai tö r
vény. A nagyközönség általában örömmel fogadta. Mi, tanárok, még 
többet akarunk látni a keretnél. Ennek a részletes tervezettel való 
kitöltése most folyik. Meg kell állapítanunk, hogy ami erről a mun
káról, eddig kiszivárgott, általában jól átgondoltnak, egészségesnek 
és a múlthoz képest értékes haladásnak látszik. Mintha egy bátor 
kéz feltépte volna az ódon gimnáziumi építménynek legalábbis egy 
ablakszárnyát, s azon át most friss levegő csapna be hozzánk. Bár úgy 
lenne, hogy végre ebben a tantervváltoztatásban ne csalódnánk ! 
Ne, különösen mi természetrajzszakosok, illetve a kis táborunk által 
képviselt tárgyak, amelyeknek a régótavárás címén is legtöbb joguk 
van arra, hogy . a tantervkészítők végre az ő kívánságaikat is, a mi 
érveinket is méltányolják !

Fentemlített cikkemben szégyenletesnek mondottam azt, liogy a 
gimnáziumokban a vegytan még mindig nem önálló tárgy. Amint 
hírlik, az új tanterv a réginek ezt a súlyos szervi hibáját orvosolja. 
Igv hát az ásványtan és a vegytan sok évtizedes szerencsétlen együtt- 
tengődés után elválnak egymástól, hogy az új középiskolában rang
jukhoz és hivatásukhoz méltó és egészséges életet éljenek. Ez a két 
tudomány így valósággal új tantárgyként jelenik meg a reálgipmá- 
ziumi és gimnáziumi tagozatok tantervében. Éppen ezért lehet is 
és kell is, úgy az ismeretanyag, mint a közlés oktatás- és módszertana 
szempontjából különös gondosságban részesíteni őket.

Az Országos Közoktatási Tanácsban a vegytannak olyan kiváló 
képviselője van, aki ismeri e tárgy középiskolai tanításának is

w
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minden csínját-binját. Különbenis a vegytannak már világszerte 
olyan hatalmas és fejlett, érett didaktikája van, hogy ilt talán rosszat 
alkotni nem is lehet. Azért erről itt nem szólok. Annál több megfon- 
tolandót, kiérlelést és erősebb elhatározást kíván az új ásványtan. 
Ez, a vegytannal ellentétben, világszerte mostohagyermeke volt a 
középiskolákban a természettudományoknak. A XIX. század máso
dik felének s a jelen század elejének nagy biológiai harcaiban való
sággal félretolták. Elfelejtkeztek róla ; ősi, kezdetleges állapotában 
hagyták. Ezért van az, hogy iskoláinkban ennek a tárgynak van leg
több ásatag bélyege. Úgy is él minden művelt laikus emlékezetében, 
mint a kristályalakok és ásványok lélektelen leírása. És valóban 
többé-kevésbbé az is.

Szerény nézetem szerint a z  á s v á n y -  ő s l é n y - f ö l d t a n i  
t u d o m á n y o k  új  k ö z é p i s k o l a i  i s m e r e t a n y g á -  
b a n  a F ö l d  é l e t é n e k  k e l l  u r a l k o d n i a .  A Föld, 
mint örökké változó, élő egész legyen a lényeg. A szervezetlen és 
szerves világ földformáló életfolyamatai és ezeknek a folyamatoknak 
a története. Ezért is fogadjuk örömmel az új tantervnek azt a jóvá- 
tevő részét, hogy az ásvány-földtant ismét felviszi a VI. osztályba. 
Mert — amint ezt a már említett más alkalommal is kifejtettem — 
ez a tantárgy a természetrajzi tudományoknak összefoglalását, 
mintegy filozófiai magaslatból való áttekintését adja, amikor nem
csak a szervetlen, de a növény- és állatvilág fejlődéstörténetét is 
tanítja. De hogyan tehetné, illetve tehette volna ezt megelőző növény
tani és állattani ismeretek nélkül?

Ha a fenti elvet magunkévá tesszük, akkor az eddigi ásványtani 
anyagnak terjedelméből veszítenie kell a földtani rész javára. — 
A magam részéről hajlandó is volnék ennek a tantárgynak inkább a 
F  ö 1 d t a n nevet adni ; de a lényegen nem változtat, ha a hagyo
mány s az ásványtan nagy tudományos múltja alapján Á s v á n y 
t a n  és  f ö l d t a n  lesz is a neve.

Elgondolásom szerint néhány közönséges és gyakorlatilag is 
fontos ásvány, pl. kősó, gipsz, kén, mészpát megismerése után ez a 
tudomány foglalkozna nagyon röviden az ásványok alaki tulajdon
ságaival. Sokévi tapasztalatból tudom, hogy ha valahol, itt teljes 
mértékben helytálló az az elv, hogy minél kevesebbet, minél inkább 
csak a lényeget akarjuk megismertetni, annál nagyobb és tartósabb 
eredményt érünk el. Körülbelül ugyanez áll az ásványok fizikai és 
vegytani tulajdonságaira is. Ezek után csak a legközönségesebb és 
gyakorlatilag, illetve kőzetalkotás szempontjából fontos ásványok 
megismerése következnék. Az ásványi rész a legfontosabb magyar- 
országi ásványlelőhelyek megismertetésével végződnék. Természe
tesen amennyire csak lehet, már az ásványtani részben is ki kellene 
emelni a földtani vonatkozásokat, pl. az ásványok képződési, elvál- 
tozási viszonyainak ismertetésekor stb.

A k ő z e t  t  a n i anyagot is a Föld felépítése szempontjából 
legfontosabb kőzetekre redukálandónak vélem. Itt még erősebben
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előtérbe lépne a Föld, mint örökké változó és így folyton új meg új 
kőzettömegeket létrehozó nagy egység.

Már január is, de mindenesetre az egész második félév a f ö l d 
t a n é  lenne. Anyagában az általános (a belső és külső erők, kéreg
szerkezet) és a történeti rész egyensúlyt tartana. Hiszen az eddig 
érthetetlen módon annyira elhanyagolt történeti rész adja a Föld 
szervetlen és szerves világának fejlődéstörténetét. A földtani részt Magyar- 
ország rövid földtörténete zárná be.

Azt talán mondanom sem kell, hogy a szemléltetésnek és az 
öntevékenységnek minden fokát és lehetőségét ki kellene használnunk. 
Erről egy más alkalommal bővebben óhajtom elveimet kifejteni. I tt 
csak néhány főbb szempontot emelek ki. Pl. hogy az ismeretanyag 
kristálymintáinak, ásványainak, kőzeteinek, kövületeinek egy soro
zata kell, hogy állandóan közkézen foroghasson. Az ásványfizikai 
és vegytani megfigyelések legnagyobb része, de részben az üledék
képződés is munkaoktatással végezhető. Nagy súlyt helyeznék az 
általános földtani jelenségeknek a természetben való szemléltetésére. 
Itt feladatok kitűzésével fejleszthetnénk a tanulók megfigyelő kész
ségét. A történeti részben igen fontos a fossilis alakoknak a recen
sekkel való összehasonlítása, fokozatos átalakulásának szemléltetése, 
szóval a fajkeletkezés elméletének őslénytani illusztrálása. Magyar- 
ország földtanának ismertetésekor a növendékeknek utazásokkal, 
nyaralásokkal kapcsolatos ilyen irányú tapasztalatait a legnagyobb 
mértékben kihasználandónak tartom.

A gróf Klebelsberg-féle tanterv az ásványtant és kémiát bizonyára 
azzal a megfontolással tette le a Vl-ból a IV. osztályba, hogy azok 
a növendékek is tanuljanak valamit az ásvány-földtani és vegytani 
tudományokból, akik a IV. osztályból hagyják el a gimnáziumokat. 
Hír szerint az ilyenek ezután a III. osztály fizikájával kapcsolatosan 
részesülnek elemi vegytani oktatásban. De hol szerezzenek elemi 
ásvány-földtani ismeretekei ? Ez az aktuálitás teszi indokolttá, hogy 
megismételjem az említett cikkemben már egyszer te tt javaslatomat, 
hogy ezeket az I. és II. osztályos Kis Természetrajzokba kell be
illeszteni. Azok egyébként is csak így lesznek teljes természetrajzokká. 
Ott ezt írtam : ,,Az I. osztályos anyagba, annak teljessége végett, 
felvenném még a legfontosabb ásványok (ércek) és kőzetek megis
mertetését is. Ezekre egyébként az u. a. osztálybeli anyag : Magyar- 
ország megértetéséhez is szükség van. A II. osztály Kis Természet
rajzába pedig elemi földtant illesztenék be. Európa és Ázsia nagy 
hegyrendszereinek, általában geológiai kialakulásának megértése 
végett is szükség volna erre.“ Az elemi földtan természetesen csak 
az általános rész anyagára terjeszkednék ki. Megjegyzem, hogy 
e célból a Kis Természetrajzok jelenleg használatban levő tankönyveit 
egyszerűen csak a megfelelő függelékkel kellene pótlólag ellátni.

A VI. osztály ásvány-földtani tankönyvét már a munkáltató 
oktatás igényeinek figyelembevételével kellene megírni. A szöveg 
lehetőleg rövid legyen, de annál gazdagabban és gondos megváloga-
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tással legyen illusztrálva. Ezt illetőleg a P. Wagner : Lehrbuch der 
Geologie und Mineralogie, für Realgymnasien und Oberrealschulen 
pompás kis könyve adhat sok tanácsot, útbaigazítást és ötletet.

Azon növendékek számára, akik az ásvány-földtannal behatób
ban akarnak foglalkozni, külön ásvány-földtani gyakorlatok tartásával 
lehetőséget kell nyújtanunk a magasabb képzésre. Ezeknek az órák
nak az anyagát tenné : Kristálytan kristályméréssel, esetleg számí
tással. Ásványfizikai gyakorlatok, köztük a rendes tanórákon nem 
tárgyalható elemi kristályoptika. Az ásvány-vegytan elemei; ásvány
határozás. Rendszeres ásványtan, az intézet ilyen célra felállított 
nagyobb gyűjteményének felhasználásával. Alaposabb, de csak 
makroszkópos kőzetismeret. A talajtan elemei. Általános földtani 
és tektonikai gyakorlatok modellekkel; kísérletek az üledékképző
dés köréből. Részletesebb bevezetés a Föld történetébe. Őslénytani 
gyakorlatok. A földtani térkép és térképezés elemeinek megismer
tetése, a természetben is.

Természetesen módot kell adni a növendékeknek arra, hogy 
különös hajlama szerint a gyakorlati anyag egyik vagy másik részének 
előnyt adhasson és hogy ásvány-földtani ismereteit — a gyakorlatokon 
való további részvétellel — a VI. osztályon túl is, tehát a VII. és VIII. 
osztályban is gyara pit hassa.

Az ásvány-földtani gyakorlatokról mondottak talán, így szinte 
meglepetésszerűen idevetve, utópiának látszanak, ha azonban meg
gondoljuk, hogy iskoláink nem térhetnek ki soká a munkáltató mód
szerre való berendezkedés elől (az eddigi kísérletekből kiderült, hogy 
csak a munkatermek berendezése jelent nagyobb, de csak átmeneti 
kiadást, a kísérleti eszközök beszerzése nem), ezeknek a gyakorlatok
nak a munkateremben való megvalósítása úgyszólván csak a szak
tanár részére adott lehetőség és tanári ambíció kérdése lesz.

Ezeket óhajtottam elmondani most, az új középiskolai tanterv 
részletes kidolgozása idején, mint talán megszívlelést érdemlő gon
dolatokat.

Debrecen.. Iloffer András.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI IRODALOM.
I>r. k o v á ls  .1. István  : A keresztyénséjj és a  társadalm i kérdések. Budapest, 

1933. VII +020 I. (Református Egyházi Könyvtár XVII. kötete.)
Szorosan vett iskolai szempontból e hatalmas adatismerettel megírt kötet 

kevés anyagot tartalmaz. Annál nagyobb azonban az értéke általánosan nevelő 
szempontból: főleg ifjúságunk öntudatos református hitre nevelésében vehet
jük igen nagy hasznát, mint segédeszköznek. A Parochiális Könyvtár Kovács 
j .  István művét — úgy látszik — azoknak a kifogásoknak az elhallgattatására 
is szánta, melyek a könyvtár túlságosan elméleti, elvont tudományos iránya 
ellen emelkedtek. íMert ez a mű nem lép fel önálló tudományos rendszerezés 
igényével. Az előszó szerényen megjegyzi : ,,A munka homlokára azt kellett 
volna (szerzőnek) írnia : összeállította, nem pedig, hogy írta.“ Az egész kötetben 
túlsúlyban van a leíró, ismertető elem : szerzőnek óriási olvasottsága és gya
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korlati tájékozottsága kitűnően érvényesül. A szociális törekvések történeti 
ismertetését különösen történettanáraink ügyeimébe ajánljuk, mert mozgal
mak és jelenségek (kolostorok, Bresciai Arnold, husziták, utópisták, francia 
forradalom, Owen Bobért, a marxizmus, kommunizmus stb.) református 
szempontú alapos bírálatát kaphatják itt meg a vonatkozó irodalom részletes 
ismertetésével együtt. Általában a könyvnek igen nagy érdeme, hogy a ma 
divatos problémákkal (munkáskérdés, bolsevizmus, íascizmus, hitlerizmus, 
munka, mértéktelenség, család, nőkérdés, egyke stb.) elmélyedve foglalkozik, 
megadja a Biblián alapuló felvilágosító értékelést, tehát öntudatos református 
vélemenykialakításban nagy segítséget jelent. Statisztikai adatai rendkívül 
hasznosak lesznek iskolákban és parókiákon egyformán. Kovács J. István 
közvetlen, könnyen gördülő stílusa élvezetes olvasmánnyá is teszi a vastag 
kötetet, amit a szerző és a Parochiáüs Könyvtár részéről református irodal
munk számára adott hézagpótló ajándéknak érzünk.

Debrecen. Soós Béla.
YValdtr iiume. Mohr Győzőnek a Szepesi Szövetség kiadásában megjelent 

kétszázoldalas verskötete egy példája az újabban mind sűrűbben megjelenő 
szepesi német dialektusban irt Költői műveknek, melyekkel a tót áradat ellen 
küzdő szülőföldük németségében igyekeznek a szülőföld nyelvéhez való 
ragaszkodást ébrentartani e hazafias nép jórészben Budapesten lakó, írói 
készséggel rendelkező fiai. Mohr Győző, folyóiratunk munkatársa magyarul 
is értékes írói és költői munkásságot folytat. „Méccsel a kezemben“ című 
verses kötete megérdemelt szíves fogadtatásra talált. Ebben a kötetben a 
gölnitzbánya-vidéki úgynevezett Gründler-dialektusban írt balladák, dalok, 
életképek vannak. A költemények alaphangja általában borús, de vannak 
derűsebbek is. Igen szépek természeti képei : a zúgó fenyvesek és pisztrángos 
patakok világába varázsolnak bennünket. A nehéz munkát folytató hegy
vidéki lakosság zordon élete, az elemekkel való harcai, de az üdülés derűs órái 
is megelevenednek e versekben, melyeknek ritmusa, zeneisége, rímelése egy
aránt pompás. A magyar poétának a német dialektus-költészet terére való 
kirándulását érdeklődő örömmel láthatjuk. Minden, ami e kis hazafias nép
töredéknek az eltótosodás ellen való védelmére szolgál, nekünk magyaroknak 
hálás elismerésünkre méltó. Dr. Szigethy Lajos.

Gárdonyi Géza evangélikus ősei. Payr Sándor, aki megírta a sopronmegyei 
nemeskéri evangélikus artikuláris gyülekezet történetét, kutatásai közben sok 
érdekes adatot talált a Németországból bevándorolt ősi evangélikus Zieglerekre, 
Gárdonyi Gézának, a költőnek őseire vonatkozólag. Ezeket az adatokat 46 
oldalas érdekes füzetben adta ki (Gárdonyi apja és a Ziegler-család stb. cím 
alatt). Gárdonyi nagyapja, Z. János Kristóf, Sopronból költözött Nemeskérre. 
Itt tisztes lakatosmester volt. Fiának, a költő apjának keresztapaságát a 
lelkész fogadta el. Z. Sándor jó evangélikus és tüzes magyar ember volt. 48-ban 
vitéz honvédhadnagy. A szabadságharc után fogságot is szenvedett. Uí óbb 
több helyen volt uradalmi gépész. Somogy megye katolikus vidékén katolikus 
leánnyal lépett házasságra és „alkalmi zsarolásnak“ engedve, reverzálist adott, 
így lett a költő katolikus. De az apa sok jelét adta, hogy protestáns a lelke. 
Fiát a sárospataki, majd a budapesti református gimnáziumba járatta. Az apa 
halála után erősebb lett a katolikus befolyás a költő lelkületére. így lett római 
katolikus kántortanító. Rajongott a katolikus vallás romantikájáért, de a 
protestáns gondolkodás sokszor erősen kitűnt életében és írói műveiben. 
Mikor a kántortanítói pályát elhagyta, Győrben lett Pereszlényi János refor
mátus lelkész lapjainak munkatársa, házának lakója, mintegy családjának 
tagja. Payr mint győri káplán szemtanúként is szólhat a költő első — bizony 
a jövőt nem is sejtető írói kísérleteiről. Sziklák között nőtt növény volt Gár
donyi lelke, és csak lassan indult csodálatosan szép virágzásnak.

Dr. Szigethy Lajos.
Kiss József : A magyar tanítóképzés rcformgondolatai. Különnyomat a 

„Magyar Tanítóképző“ 1933. évfolyamából. A tanítóképzés reformja. Külön
nyomat a „Magyar Tanítóképző“ 1933. évfolyamából.
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E két füzet a magyar tanítóképzés problémáit tárja fel : az első a múltét, 
a második a jelenét. Az első a magyar tanítóképzés fontosabb történeti moz
zanataihoz fűzi a magyar tanítóképzés múltban felmerült problémáit, reform- 
gondolatait, reámutatván arra, hogy e problémák közül melyek fakadtak 
a szükségből és mely reformgondolatok voltak valóban életképesek. Az első 
füzet adja a történeti, egyszersmind logikai előzményeket, amelyekre építi a 
szerző a második füzetben azt az iskolaszervezetet, amely szerinte és a magyar 
tanítóképzőintézeti tanárság többségének véleménye szerint leginkább volna 
alkalmas a magyar tanítóképzés mai feladatainak korszerű megoldására. 
Ez az iskolaszervezet kettős tagozódású, alsó tagozata a középfokú iskola 
négy osztályára épülő tanítóképző középiskola, hasonló a német nemzeti 
középiskolához (Deutsche Oberschule), a tulajdonképpeni szakképzésre ren
delt felső tagozatában pedig főiskola. „A magyar tanítóképzés reformgondo
latai“ történeti munka, a magyar tanítóképzés belső története. Kiss József 
páratlan lelkiismeretességgel gyűjtötte össze a magyar tanítóképzés történeti 
anyagát és éles szemmel emelte ki azokat a gondolatokat, eszméket, amelyek 
a történelem folyamán életképeseknek bizonyultak és amelyek köré szilárdult 
a magyar tanítóképzés mindenkort szervezete, fejlődésének egyes fokozatai,

,,A tanítóképzés reformja“ programmirat. Ez iratban megkonstruált 
szervezet a tanítóképzés fejlődésének következő és a közel jövőben a történeti 
előzmények szükségszerű, a kor mai igényeit kielégítő, nemzetünk mai hely
zetét, de hivatását is szemmel tartó fokozata, amelynek célszerűségét a szerző 
súlyos érvekkel igazolja és fényes dialektikával védelmezi.

A két füzet igen alapos tájékozódást ad a magyar tanítóképzés múltja 
és jelen állása felől, jövője alakulására pedig irányt jelöl, közelesen várható 
reformját előkészíti. P. F.

Felvidéki evangélikus tanárok szerepe a KárpátegyesUlet hatvanéves 
munkásságában.

Megjelent a Kárpátegyesület hatvanéves fennállásának tavaly lélekemelő 
módon megünnepelt fordulójára ez egyesület nagy munkásságának kimerítő 
rajza „60 Jahre Karpatenverein“ c. alatt Hefty Gyula Andor kézsmárki tanár 
avatott tollából. Bevezető gondolatokat írt hozzá a'múlt évi augusztus hóban 
oly váratlanul és tragikus módon elhunyt dr. Gúhr Mihály, a tátrai turisztiká
nak, gyógytudománynak és klimatológiának ez a nagyhírű ápolója, fejlesztője 
és terjesztője, a Tátrakultusz ismert nagy apostola és mecénása, kinek az volt 
a vezérgondolata, hogy a sziklák világa az ő működési köre („der Telsen Welt, 
mein Arbeitsfeld“).

A Kárpátegyesület áldásos, ma világszerte ismert munkásságának egyik 
elsőrangú tényezője volt a felvidéki evangélikus tanárság, amelynek szerepe, 
valóságos dicshimnusza az ő szorosabb értelemben vett pedagógiai és didak
tikai működésén kívül a Tátrakultusz terén irodalmilag is kifejtett mun
kásságának.

Már 1596-ban fordult Bocatius János nagyhírű eperjesi kollégiumi tanár 
Klinisch Ádám késmárki gimnáziumi igazgató-tanárhoz azzal a kérelemmel, 
hogy az eperjesi tanulóifjúsággal aug. havában tervezett magastátrai kirán
dulásában legyen a vezetője. Majd Fröhlich Dávid a nagyhírű késmárki 
mathematika-prolessor a „Viatorium“, Ulm 1644. c. első Útikalauz szerzője 
említi, hogy két tanártársával megmászta a máig is nehezebb lomnici, a 
„Magyar Simplicissimus“ pedig 1655-ben a késmárki, s Buchholtz tanár 
1703-ban a nagyszalóki csúcsot. Sőt a késmárki evang. líceum 1703-ban 
kiadott iskolatörvénye egyenesen elrendelte a tanulóifjúságnak tanárai veze
tése és felügyelete mellett a rendszeres tátrai kirándulásokat. Bredeczky 
Sámuel soproni polg. leányiskolái tanár, a későbbi kiváló lembergi szuper
intendens, nagy hazánkfia is említi e kirándulásokat a maga közismert Tátra- 
rajzaiban.

A Kárpátegyesületnek 1873-ban Ótátrafüreden való megalakulásával a 
Tátrakultusz és turisztikájának szolgálatába lépett a késmárki mellett a lőcsei, 
iglói, Selmecbányái, rimaszombat i, rozsnyói és eperjesi kollégiumi tanári kar is.
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Nincs a Tátrakultúsznak az az ága, amelyen a tanulóifjúsággal együtt ne 
jeleskedett volna annak ápolásában, fejlesztésében és gyakorlásában. Kés
márkon többi között Klein P., Grósz A. (aki az összes tátrai csúcsokat járta be), 
Bruckner K., Hejly Gy. A. és Gréb Gy., — Iglón Fischer M., Bruckner Gy., 
főleg pedig Róth M„ Hajts A., Karoliny M., Lőcsén irodalmilag és gyakor
latilag Róth S. és Dénes F., — Eperjesen dr. Szitunk M., Szutórisz F., Vörös S., 
Frenyó L. és Flórián K., — Selmecbányán Jezsovics K. és Király E., — Rima
szombatban Lojsch ö . és Horváth Z., — végül Rozsnyón Hazslinszky R. tanárok 
voltak a főbb mozgatóerők. Közelebbről dr. Szlávik évtizedes tátrai és gömör- 
szepesi érchegységi turistáskodása mellett 1912-ben kiadta magyar, német 
és lengyel szöveggel Divald illustrált ,,Tátra-alburnát“, — Szutórisz pedig ugyan
csak 1912-ben Eperjes és 1914-ben Sáros vármegye turista-albumát.

Hatvanéves eredményes munkásságában a Kárpátegyesületnek négy 
székhelye is volt. 187.4—1883-ig Késmárkon, 1881- 1891-ig Csáky Albin kul
tuszminiszter elnöklete alatt Lőcsén, 1891 1914-ig Teleky S. gróf és Fischer M.
iglói igazgatótanár elnöklete alatt Iglón székelt, s 1920-tól, az összeomlás óta 
Gúhr K. elnöklete alatt újból Késmárk a székhelye, ahol mellette, s halála 
után is Nitsch A. nemzetgyűlési képviselő elnöklete alatt He Ily Gy. A. és 
Grósz A. a legtevékenyebb vezérembere. Utóbbiak mellett Hajts B. iglói tanár 
volt a cseh megszállás és az összeomlás után az Egyesületnek valóságos meg- 
mentője és a késmárki „Karpatenpost“ hasábjain is „propagátora“. A cseh 
hatóságok részéről kimondhatatlan sok akadállyal és nehézségekkel volt 
kénytelen megküzdeni. Ma német nyelven folytatja áldásos működését. 
Hosszú iglói vezetése mellett Fischer h. elnöklete alatt kissé megmerevült. 
Jól mondja Hefty rajza, hogy Fischer igazgatótanár inkább irodaember („ein 
Schreibtischmensch“) volt, aki az egyesületnek a magyar kormány előtti 
képviseletében és számos emlékirat szerkesztésében merítette ki erejét.

Nagygyűléseit a Kárpátegyesület á tanárok nagy részvételével legtöbbször 
a tátrai fürdőhelyeken, főleg Tátrafüreden, s Iglón, Lőcse, Poprád és Kassa 
városában tartotta. Tiszteletbeli elnökei között gróf Csáky-n kívül Fischer M. 
és Dénes F. tanár szerepel. Tiszteletbeli tagjai között tizennégy tanár foglal 
helyet.

A Tátrára,Gümörszepesi érchegységre, a felvidéki magaslatokra s általában 
az egész történeti Magyarország vadregényes vidékeire kiterjedő turista és 
alpinista alkotásainak részletes rajza nem folyóiratunkba való. Évkönyvei 
1874 óta azoknak hű tükörképei. Az összeomlás óta a „Turistik und Alpinistik“ 
folyóirattal együtt már csak német nyelven jelennek meg. Utóbbinak magyar 
kiadását Kassán szerkesztik.

A Tátra és a Felvidék természeti kincseinek feltárásában, megközelítésé
ben és feldolgozásában is a felvidéki evang. tanárság megtette a maga hazafias 
kötelességét. A poprádi Tátramúzeum is, Strauch, Scher jel, főleg Danhauser 
poprádi tanító buzgólkodása óta annak ékesen szószólója.

Exegit monumentum...! Áldassék érte!
Rákosszentmihály. Dr. Szlávik Mátyás.
Die Quelle im Geschichtsunterricht. Herausgegeben von Dr. E. Wilmanns. 

Leipzig. B. G. Teubner 1932. 318 lap.
A németországi történettanítás e források alapos feldolgozásán épül fel. 

Az előttünk fekvő módszertani munka tanárok számára készült útmutató 
a Teubner-eég forrásgyűjteményéhez, melyben eddig már közel száz füzet 
jelent meg.

Az első fejezetben a szerző ismerteti azt a kérdést, mióta szerepelnek a 
források a történelemtanításban, majd ezt követi a kérdésnek alapos mód
szertani feldolgozása a második fejezetben.

A következő fejezetekben azokat a lehetőségeket tárgyalja, melyek a 
források felhasználásakor a tanításban előfordulhatnak.

Igen érdekes fejezete a könyvnek, amelyben a történeti problematikára 
nyújt példát, mikor a középkori császárság politikáját mutatja be az újkori 
történetírás tükrében.
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Reánk nézve talán a legtanulságosabb az a fejezete, melyben bemutat ja 
Ranket és Pastort egymással szembeállítva, hogy a világnézetnek milyen 
óriási jelentősége van a történetíróra.

A történeti tényekben a legapróbb részletekig menően megegyeznek, 
de a személyek értékelésében már igen nagy a különbség köztük. A tanuló 
történeti kritikájának felébresztésére rendkívül hatással van, mikor látja egy 
történeti kérdésben (pl. A reformáció, Luther Wormsban, VI. Sándor pápa) 
az ellentétes világnézeti szerzők más-más beállítását.

Majd ajánlja az újság kérdésének beillesztését a történettanításba. A leg
különbözőbb pártálláséi lapokat olvastassuk, hiszen az iskola kötelességének 
tartja a tanulók politikai nevelésének kézbevételét.

A történelem és költészet kérdésében a történetíró objektivitása itt szem
ben áll a költő szubjektivitásával. Schiller szerint, ha nem is a tényeknek, 
de a jellemeknek történetieknek kell lenniük, hiszen a történeti igazság nem 
egyenlő a történeti valósággal.

A tárgyalt tanítási példákból megláthatjuk azt, hogy milyen kiváló 
eszközt nyújtanak a források a tanuló kritikai gondolkodásának kialakítására.

Ezért a munkát, melyről bírálója, Friedrich lipcsei professzor nagy 
elismeréssel nyilatkozik, a források tanítása iránt érdeklődő szaktársaimnak 
a legmelegebben ajánlhatom.

Nyíregyháza. Dr. Kiss László.

M E G JE G Y Z É SE K .

Néhány szó ejjy pályázati hirdetményhez.
A Hivatalos Közlöny május 1-i számában jelent meg ez a hirdetés a 

pápai tanítóképzőintézetnél megüresedő magyar-német szakos rendes tanári 
állásra. Egyik mondata így hangzik : „Amennyiben az állásra női tanerő 
választatnék meg, szükség esetén köteles a bentlakói nevelőnői tisztséget is 
ellátni, amely esetben azonban a bentlakásnak és ellátásnak költségvetési leg meg
állapított díja illetményeiből levonásba kerül."

Mint internátusbán élő és dolgozó tanár, nem hagyhatom szó nélkül 
azt a kettős igaztalanságot, amit ez a hirdetés magában foglal. Először is 
különbséget tesz a férfi- és nőtanár munkájának értékelésében, mert ugyan
azért a fizetésért többet kíván a nőtől, mint a férfi tanártól. Megkívánja, 
hogy benn lakjék az intézetben és ott felügyelői tisztséget töltsön be. Tehát 
míg a tanár órái elvégzése után nyugodtan haza megy, addig a tanárnő 
adja oda délutánjait is, sőt ha lelkiismeretesen végzi munkáját, estéit is 
növendékeinek.

Mert igaz ugyan, hogy a képzős bennlakóktól már nem kell leckét ki
kérdezni, mint a kicsinyektől, de a felügyelet közben mégis csak segítségét 
kérik tanítványai, ha tanulásukban megakadtak, s ha nem kérnek is támo
gatást, maga a felügyelet elfoglalja a tanárnő idejét, neirr rendelkezhet vele. 
A délelőtti órák fáradalmait nem pihenheti ki, másnapi előadásaira nem 
készülhet, mert a növendékek között kell tartózkodnia. Nem engedheti meg 
magának, hogy idegei elernyedjenek a jótékony pihenés egy-két órájára és 
új erőt szerezzenek a másnapi munkához. Nem teheti kényelembe magát, 
nem mehet sétálni, társaságba, mert „felügyel". Szolgálja az intézet érdekeit, 
helyettesíti a külön nevelőnői személyzetet. Délelőtt tanár, délután nevelőnő.

Ez jól van eddig. Azt gondolja az olvasó, hogy ha többletmunkát ír elő 
a szervezet, meg is fizeti. Itt van a másik nagy igazságtalansága ennek az 
általánossá váló elgondolásnak. Mert amint a hirdetés világosan mondja, 
„ . . . a  bentlakásnak és ellátásnak költségvetésileg megállapított díja illet
ményeiből levonásba kerül“.

Bármilyen kedvező mértékkel mérje is a „költségvetés“ ezt a díjazást,
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lényegében mégis bántó igazságtalanság az egész elgondolás. Kötelez munka- 
többletre, elveszi a tanárnő idejét, erejét, előírja életrendjét, és meg is fizetteti.

Bocsássanak meg a hirdetést fogalmazó, nagyon tisztelt Gondnok urak, 
és az egész fenntartótestület, de akár bibliai alapon nézzük, , , . . . a munkás 
méltó az ő bérére. . . “, akár világi szemüvegen át, mindenképpen az a lényeg, 
hogy munkára kötelez valakit a rendszer, de azt nem megfizeti, hanem úgy 
fizetteti meg a munkással, mintha kitüntetés volna, hogy benn lakhatik, 
felügyelhet.

Ha csak egy napot töltenek el egy komolyan dolgozó internátusbán azok, 
kik ezt a felfogást természetesnek tartják, be fogják látni, hogy a felügyelő
tanárok vállán a nevelői munkának óriási felelőssége nyugszik, amit ha az 
illető lelkiismeretesen teljesít — voltaképpen megfizetni nem is lehet, hiszen 
az anyai gondot, szeretetet jelenti, ami földi értékkel föl sem mérhető. De meg
fizettetni azzal, aki adja, ugy-e hogy nem igazság?

Kérem tehát minden internátusbán dolgozó kartársam nevében és 
helyett is, hogy ezt a bizonyára tévedésen alapuló elgondolást küszöböljék 
ki a felfogásból, és higyjék el végre, hogy az internátusi szolgálat semmivel 
sem könnyebb, mint a tanári. S ő t!

Nyíregyháza. Dobai Sdndornd,
a leánykálvineum igazgatója.

Találkozók. Mindig öröm a tanár részére, az, ha volt tanítványai össze
jönnek és felkeresik öt-tíz év múlva a régi iskolát, hogy visszagondoljanak, 
az ott eltöltött időkre. Az utóbbi időben azonban a leányiskolákba visszatérő 
volt növendékek szomorúságot is okoznak volt tanáraiknak : olyan modern 
külsőben jönnek vissza, hogy meg sem ismeri bennük az iskola azokat a sze
rény, szelíd leánykákat, kiket nevelt, s kiket öt-tíz év előtt szárnyra bocsátott. 
Kifestett arcú és kifestett ajkú hölgyek jönnek a szerénységre oktatott növen
dékek helyében. Igazán lesújtja az embert az, hogy az élet mint nevelő meny
nyire másra nevel, mint az iskola. Lett légyen akármilyen jó az iskola nevelése, 
tíz év múlva már a családi környezet mutatja meg hatását, már az a társadalmi 
kör üti rá bélyegét az ifjú leányra, melyben él. S bizony ma hol nem festik 
magukat még a mi asszonyaink is, hol nem tartják azt lealacsonyítónak, ha 
ajkukat ki nem pirosítják, igazán nehéz az iskola munkája a külvilág romboló 
hatása ellen. S ha e sorokkal csak fájdalmas tapasztalatunknak kívántunk 
kifejezést adni, az orvosságról alig tudunk gondoskodni. Orvosolni ezt mi, 
iskola, nem tudjuk, mert a kikerült növendékek már nem növendékek, már 
nem a mi gyermekeink. S ha szerető mosolygással jönnek is ide, nem lelki 
kapocs hozza őket az iskolához, hanem valamely megbeszélés, egy határidő 
megállapítása. Hiábavaló az iskola munkája, ha a szülői ház, ha a társadalom 
nem támogatja, s ma ezek a faktorok nem támogatnak bennünket mun
kánkban. B. D.

E G Y H Á ZI ÉS ISK O LA I HÍREK.
Az Országos Református Tanáregyesület halatouboglári Üdülőtelepére

való felvételről, tagjainknak az egyes turnusokba való beutalásáról az Intéző 
Bizottság í. évi június 5.-én határoz. A ki nem osztott szobák igényléséért 
későbben is lehet folyamodni. (Cím: Dr. Kun Sándor ref. gimn. tanár, 
Debrecen, június 21 után : Balatonboglár.)

Névmagyarosítás. Lapunk főszerkesztője, dr. Bőhm Dezső, a budapesti 
ág. ev. leánygimnázium igazgatója nevét Bánkúti-ra magyarosította.

A Református Kiállítás hírei.
Nagyban folynak a református kiállítás előkészítésének munkálatai. 

Dr. Csikesz Sándor debreceni egyetemi tanár úr minden hét első lelet Buda
pesten tölti s tíz-tizenkét segítőtársával dolgozik a nagyszabású kiállítás meg-
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rendezésén. Már megállapították a kiállítás időpontját és az ünnepségek sor
rendjét. Az ő közlése alapján és a református tanáregyesület központi igaz
gatóságának május 11-i gyűlése értelmében közlöm azokat a híreket, amelyek 
a tanártestületeket érdeklik.

A kiállítás megnyitása 1934 szept. 30-án, vasárnap délelőtt lesz. 9 órakor 
az „Emlékezet templomának“ íelszenlelésével kezdődik, 12 órakor a kiállítás 
egyházművészeti részének megnyitása az Iparművészeti Múzeum díszudvarán, 
%1 órakor a történeti rész megnyitása a Nemzeti Múzeumban az Ernszt- 
Múzeumi részben, 1 órakor a tanügyi rész megnyitása a református teológia 
épületének (Ráday-u. 28.) dísztermében és szükség esetén más tantermekben is. 
Mindezen felszentelési és megnyitási ünnepségeken a Kormányzó úr Öfőméltó- 
sága is jelen lesz.

Ugyanaznap este y2(\ órakor orgonahangverseny a zeneművészeti főiskolá
ban külföldi és hazai egyházi szerzők műveiből.

Másnap, október 1-én az Országos Református Tanítóegylet és Ének
vezérek Egyesületének közgyűlése.

Október 1-én és 2-án az Országos Református Tanáregyesület közgyűlése 
éspedig október 1-én délután a szakosztályok gyűlése és választmányi gyűlés 
a I.ónyay-utcai református gimnázium kijelölendő termeiben. Október 2-án 
délelőtt 9 órakor a közgyűlés.

Okt. 2-án este ö órakor a Magyar Erőt. Irodalmi Társaság közgyűlése az 
új városháza dísztermében.

Október 3—5. az ORLE konferenciája és 6-án a közgyűlése.
Október 7-én vasárnap 9 órakor istentisztelet a Szilágyi Dezső-téri refor

mátus templomban, utána Országos Református Presbiteri Szövetség kon
ferenciája. Este nagy vallásos-estély.

Október 8-án hajókirándulás Visegrádra.
A középiskolák kirándulásainak megrendezését szintén ezekre a napokra, 

főleg október 3—7. közt kéri a rendezőség. Lesznek filléres gyorsvonatok is 
október 6—7-én, esetleg szeptember 30-án.

Gondoskodás történik aktuális színházi darabok (pl. Az ember tragédiájá
nak) színrehozásáról s esetleg film-előadásokról. Kör-gépkocsizás a református 
intézmények megtekintésére.

A kiállítás rendezősége számára már irodahelyiség is rendeztetett be. 
Az iroda címe : Budapest, IX., Kálvin-tér 8. II., udvar, II. em. fi. Telefon :
850—33.

A Prot. Tanügyi Szemlében november hóban közzétett felhívásunkra 
már húsz intézet beküldte a kiállítandó tárgyakról jegyzékét.

Most már sürgősen kérjük a többi iskolák tanári karát is, szíveskedjék 
összeállítani a kiállítandó tárgyakat s azok jegyzékét címemre elküldeni. 
A Szemle májusi számában közöltem, hogy augusztus közepére kéri a rende
zőség a tárgyak felküldését.

Az egyes levelekben előforduló kérdésekre, mivel azok másokat is érde
kelhetnek, a következőkben válaszolok :

1. Az értékes dolgok biztosítva lesznek az irodában átadás pillanatától 
kezdve, a kiállítás tartama alatt és a hazaszállításig. Ritkaságokat célszerű 
személyesen felvinni s az irodában átadni.

2. Az egyes iskolákból küldött anyag természetesen lehetőleg együtt 
lesz kiállítva, de az egyházművészeti dolgok s az egyháztörténeti emlékek 
kiválasztatnak s azok, amint előbb említettük, az Iparművészeti Múzeumban, 
illetve a Nemzeti Múzeumban állíttatnak ki az oda összegyüjlendő anyaggal 
együtt.

3. A kiállításon úgynevezett térfoglalási díj nincs. A felszállításról azon
ban minden iskola a saját költségén kell, hogy gondoskodjék, a visszaküldés 
módozatairól még tárgyalni fognak. Természetesen az alapítandó református 
múzeum céljaira küldött anyag fent fog maradni.

I. Hogy egv-egy iskolának mennyi hely jut, azt előre nem'lehet meg
mondani. Előbb említettük, hogy szükség esetén a Ráday-utca 28. szám
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alatt tantermek is állanak rendelkezésre. Mindenesetre jó lenne, ha az iskolák 
július elején, amikor már az anyagot összegyűjtik s becsomagolásra készítik 
elő, a nagyobb tárgyakról s a beküldendő anyagról a helyfoglalás szem
pontjából a központi irodának részletesebb jegyzéket küldenének, amelyben 
a nagyobb tárgyaknál azok nagyságára, súlyára, anyagára ; vagy kényesebb 
tárgyaknál azok elhelyezésére (pl. üveg alá, naptól védett helyre) tájékoztatást 
nyújtanának.

Az eddigi jegyzékek már sok érdekes dolgot közölnek. Egv-két példát 
hadd soroljak fel :

Nagykőrös : Arany János emlékeket ígér, Arany László növénygyűjte
ményét. Csurgó : régi harangot, s a csurgói Kódexről és Kálmáncsei Kódexről 
fényképeket. (Érdekesebb lenne az eredetit kiállítani !) Pápa : két kis harangot, 
az egyiken 1531 felirattal, amelyre alapították az iskola 400 éves fennállásának 
bizonyságát. Debreceni leánygimnázium : egy teljes úrasztali felszerelést 
(tanulók munkáját). Debreceni fiúgimnázium : a régi Kollégium történetéből 
összeállított képeket.

Csurgó : Csokonai képét. Debreceni leánygimnázium Kalocsa Róza képét 
(Barabás festménye), Dóczy Gedeon képét (Dienes János festménye).

Művészi képeket, tanári munkákat nagy számmal jelentettek be. Kísérleti 
eszközöket szintén több helyről, pl. Nagykőrös : Kísérleti lélektani ábrák. 
Pápa : Tarczy-féle regisztráló esőmérő. Csurgó : földrajzi taneszközök. Deb
receni gimnázium : egész 1703-ig visszamenő időkből s Hatvani idejéből való 
régi fizikai eszközöket.

Ismételten kérjük az összes intézeteket, hogy a kiállításra minden érdekes 
anyagot szedjenek össze, hogy református tanügyünk méltóképpen legyen 
képviselve.

A kiküldött bizottság nevében Jctkucs István.
E gyh ázzen ei hangversenyt rendezett a debreceni Dóczi református tanító- 

képzőin'tézet énekkara május hó 15-én. Ez a rendkívül magasszinvonalú elő
adás a második kísérlet arra nézve, hogy a debreceni gyülekezet figyelmét a 
nagyon elhanyagolt református egyházi zenére felhívja. A kitűnően össze
állított műsoron egy Schütz-dialog, Beethoven, Gebhardi és Silcher kánonok, 
három Mendelssohn-motetta, B. Szűcs Ferenc Magyar Kantatá-jából rész
letek és négy eredeti ritmikus formában (az 1756-os énekeskönyv szerint) 
énekelt zsoltár szerepelt. B. Szűcs Ferenc zenetanár szaktudását már a műsor 
is a legkedvezőbb világításba helyezi, de a kidolgozás az intézet énekkarára 
fordított munkát is kiváló értékűnek bizonyítja. Komoly, képzett egyházi 
énekkarokat várhatunk az ilyen munka nyomán, s az pedagógiai szem
pontból is, egyházunk érdekeit tekintve is rendkívül örvendetes jelenség. 
Az énekkar egy Mendelssohn-motettát a június 3-án Debrecenből rádión köz
vetítendő istentisztelet alkalmával is elő fog adni. A hangversenyen elő
adóként dr. Papp Ferenc igazgató szerepelt : alapos felkészültséggel, élvezetes 
feldolgozásban mutatta be a magyar egyházi zene, illetve templomi éneklés 
fejlődésének fontosabb mozzanatait. A hangversenynek lényegesen kevesebb 
közönsége volt, mint megérdemelte volna, s mint amennyi egy táncos iskolai 
színielőadásra össze szokott gyűlni. S. B.

Sárospatak — Nyíregyháza. A múlt év május 14-én látogatta meg a nyír
egyházi evangélikus Kossuth Lajos-reálgimnázium a sárospataki református 
főgimnáziumot és bemutatta ott zenekarát, önképzőkörét és énekkarát. Az 
idén április 29-én viszonozták a patakiak a nyíregyháziak látogatását és a 
nyíregyházi evangélikus reálgimnázium dísztermében rendezett matinén ők 
mutatkoztak be a nyíregyházi nagyközönségnek. Meleg testvéri fogadtatás
ban, előadásukért megérdemelt, őszinte elismerésben volt részük a pataki 
fiúknak és leányoknak, tanároknak és tanárasszonyoknak. Sok ilyen kölcsönös 
látogatás közelebb hozná és összetartóbbakká tudná tenni a tanári lelkeket 
és a magyar ifjakat !

Z enekari körút. A  nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos-reálgimnázium 
szimfonikus zenekara, mely az elmúlt iskolai évben Debrecenben és Sáros-
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patakon aratott méltó elismerést, május 26 29-ig ismét három középiskolában
mutatta be zenei felkészültségét. Május 26-án a békéscsabai evangélikus 
Rudolf-reálgimnázium vendégei voltak a nyíregyháziak és a városi vigadóban 
rendeztek a csabaiak önképzőkörének közreműködésével nagysikerű hang
versenyt. Május 27-én a szolnoki állami leánylíceum szereplése egészítette ki 
a zenekar hangversenyét a vármegyeháza nagytermében és május 28-án a 
budapesti evangélikus főgimnázium szavalókórusának és Dr. Remport lilék 
főgimnáziumi tanár közreműködésével a fasori evangélikus főgimnázium 
dísztermében mutatkoztak be a nyíregyházi zenészek. A zenekart a tanári 
karnak hat tagja kísérte kőrútján, hogy a meglátogatott iskolák tanári karaival 
megismerkedve, szorosabbá fűzzék a magyar tanárok közti testvéri kapcso
latot. Mindenesetre szép és követésre méltó példája az iskolaközi érintkezés 
megteremtésének, ennek áldásos hatásai nem maradnak el !

Hr. Mohr G yőzőről, szemlénk munkatársáról, kinek verskötetét most 
ismertetjük, a boroszlói (Breslau) rádióban május 10-én előadást tartottak, 
kiemelve érdemeit, melyeket német verseivel szerzett. Örömmel közöljük 
ezt híreink között.

A Szeretetszövetség szám ok hun. Talán semmi sem érdekli úgy a modern 
embert, mint a statisztika. Röviden csengő, szürkének látszó számok, de 
bennük összesűrűsödik és kifejeződik az ezertitkú élet. Megannyi képlet, 
megannyi fotográfia : mit végez, miért küzd, hogyan él egy közösség? !

Az alábbiakban számokban foglaljuk össze, mit jeleni ma az alig néhány 
éve megindult Országos Református Szeretet szövetség. Mi a képlete annak 
a sok-sok imádságnak, tusakodásnak, verítékezésnek és örömnek, ami az első 
három esztendő mért földköveiként áll.

Hejőpapin, ebben a csillagostornyú kis borsodi faluban három árvaháza 
van már a Szeretetszövetségnek. A legrégibben, a zsúpfedeles „Erzsébet“- 
árvaházban 13 árva él. A bérelt „Mária“-házban 22, az újonnan épült „Mag- 
dolna“-árvaházban 20 árva örvendezik, hogy anyára és testvérekre talált. . . 
A „Mártáról“ elnevezett ház a konyha, napról-napra Ül készül 55 árva és a 
személyzet számára a tápláló és egészséges é te l.. .

Földesen, az özv. Karacs Elekné adományozta ház ragyog a tisztaságtól, 
hangos a gyermekkacagástól, 21 gyermek talált itt otthont, de a számuk még 
növekedőben van. 30 árva is elférne itt. . .

Fehérgyarmaton, ezen a Trianon parancsolta kényszerhatáron meghúzódó 
járási székhelyen egyik legszebb és legnagyobb szeretelháza van az Országos 
Református Szeretetszövetségnek. 10 személyes rokkant- és aggmenház és 
10 ágyas szülőszoba. A tegnap emberei és a holnap emberei találkoznak itt 
egymással !

Berettyóitjjaluban tavasszal lesz az árvaházak ünnepélyes felavatása. 
De árváktól hangos már mind a két épület, 41 gyermek érzi bennük magát 
otthon.

Szikszón városszéli bérelt ház varázslódo’tt át árvaházzá. 16 kis magyar 
emberke készül és növekszik egy egyszerű, de áldott szív melegétől körül
sugározva, hogy a holnap feladataival szemben szégyen nélkül megállja a 
helyét.

Derecskén 22 magával tehetetlen öreg ad napról-napra hálát, hogy van
nak még másokért dobogó szívek, él az Országos Református Szeretetszövetség.

Kisújszálláson sokáig üresen vártak gyermekek zsibongására egy áldott 
lélek által adományozott házikó falai. .lőtt a Szeretetszövetség és ez a kis ház 
is megnyitotta kapuit. Tíz árva örvendezik benne.

Ezeken az intézeteken kívül otthon, az özvegy édesanyánál segélyez a 
Szeretetszövetség 57 árvagyermeket, úgy, hogy az összes gondozottak száma 
ma 272.

Számok, nevek. A nehézségekhez képest nagyok, a szükséghez képest 
törpék. Hol vannak a Te filléreid, ebből a könnyet törlő, mosolyt fakasztó, 
holnapot érintő munkákból?

Éppen a Te részed hiányzik még !
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N ém etországi iskolai hírek.

V etítésre a lkalm as képek. Megjelent és kérésre ingyen megkapható a 
Deutsches Ausland-Institut új katalógusa, mely Gesamtprospekt címen 
magában foglalja az említett intézet vetítésre alkalmas képeinek jegyzékét. 
A jegyzék kimutatást tartalmaz arról, hogy mely német állam területéről 
mennyi felvétel áll rendelkezésre. A képek névszerinti felsorolása még nem 
lehetséges, mert a képek száma évről-évre rohamosan nő és 1933-ban a dia- 
positivek száma elérte a harminckét ezret. A katalógus azt is feltünteti, hogy 
mely diapositivekhez kapható előadás szövege is. A diapositivek ingyen állnak 
az intézetek rendelkezésére, csak a postaköltséget kell megtéríteni.

G ram m ofonleinezek  árjegyzéke. Ingyen megküldi grammofonjegyzékét a 
Wirtschaftsstelle der Arbeitsgemeinschaft zur Verwendung der Schallplatte. 
Berlin. Spandau. Bichelsdorferstrasse 69. A legtöbb grammofonlemez ára 3 és 
7 márka közt ingadozik. Kiemeljük az árjegyzékből a következő címeket : 
Hörübung für ausländische Anfänger : Wetter ; Jahreszeiten ; Anekdoten. 
Prosa-Hörübung für Ausländer : Der Star; Friedrich der Grosse und der 
Müller ; Die drei Freunde; Der treue Hund. F'abeln und Märchen : Frau 
Hütt ; Aus dem Leben eines Taugenichts ; Rangstreit der Tiere. Märchen
spiele : Grimmsche Märchen im dramatischen Spiel ; durch jugendgemässen 
Inhalt, alltagsnahen Wortschatz bieten sie Hörstoff für Übungen im Erzählen. 
Deutsche Aussprachlehre : Hörstoff zu dem Buch von E. Drach, Deutsche 
Aussprachlehre für den Gebrauch im Ausland. Goethe: Fischer. Schiller: 
Bürgschaft. Schwab : Gewitter. Heine : Grenadiere. Grillparzer : Rede am 
Grabe Beethovens. Schauspielszenen : Schiller : Wilhelm Teil : Apfelschuss : 
Hohle Gasse. Lessing : Nathan ; Ringerzählung. Goethe : Faust : Monolog ; 
Osterspaziergang.

Szünidei tanfolyam . Az Ausländsabteilung des Zentralinstituts für Erzie
hung und Unterricht Berlin W 35, Postdamer Strasse 120 minden évben tart 
a nyári hónapokban külföldi pedagógusok számára tanfolyamokat. Ezen elő
adásoknak célja, hogy a német közoktatás lényegét és fejlődését a külföldi 
pedagógusokkal megismertesse. Kiváló tudósok előadásai és a különböző 
tanintézetekben tett látogatások jó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy 
a külföldi pedagógusok bőséges tapasztalatokat gyűjtsenek és hogy megismer
jék a német pedagógiai élet főáramlatait. A tudományos munkát kellemesen 
egészítik ki a Berlin környékére tett kirándulások. Az idei tanfolyam pro- 
grammja még nem érkezett ide, de fenti intézet kérésre mindenkinek megküldi. 
Tájékoztatásul a tavalyi programm néhány pontját közöljük : 1. A német 
jelen szellemi alkata. 2. A pedagógiai mozgalom a német protestantizmusban. 
3. A pedagógiai mozgalom a német katholicizmusban. 4. A jelen költészete. 
5. A jelen philosophiája. 6. Német kiejtési gyakorlatok. 7. Német stílus- 
gyakorlatok. 8. A dráma tanítása az iskolában. 9. Munkáltató tanítás, osztály
tanítás, csoporttanítás, egyéni munkáltatás. 10. Nyilvános és magán kísérleti 
iskolák meglátogatása. A tanfolyamra mindenféle iskola tanítója és tanítónője 
beiratkozhatik. Beíratási díj 4 márka, részvételi díj egy hétre 10, két hétre 
20 márka. Olcsó elhelyezés és ellátás fenti intézet közelében lehetséges. Napi 
költség átlag 5 márka. Mindenféle, a tanfolyammal és elhelyezéssel összefüggő 
kérdésre fenti intézet szívesen szolgál felvilágosítással.

A tanu lók  levelezése. F. Rehrmann érdekes cikkel írt a Pädagogisches 
Zentralblatt 13. évfolyam 1. számában a tanulók külföldi levelezéséről. 
1922—23-ban 200 francia, 350 amerikai, 10 angol tanuló levelezett német 
tanulóval, 1930—31-ben a francia tanulók száma 4661-re, az amerikaiaké 
3817-re, az angoloké 1115-re emelkedett. A levélcserét iskolai célokra akkor 
lehet legjobban felhasználni, ha nem a hivatalos közvetítő hely eszközli a 
levélcserét, hanem két egymást ismerő, egymással levelezést folytató 
pedagógus. A közvetítő helyeknek inkább a pedagógusok megismerkedését 
kellene közvetíteni és a levelezés irányítását rájuk bízni. Az osztály-levelezésnél
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egy teljes tanórába kerül a levél közös megfogalmazása, a fogalmazás közös 
munkájában csak a legjobb tanulók veszik ki részüket és így a levél ugyan 
hibátlan, ámde minden egyéni színezet nélküli lesz. Ezért ajánlatosabb az 
egyéni levelezés, melynél a hibák kijavítása a külföldi társra hárul. A posta- 
költség úgy csökkenthető, ha a tanár a teljesen vékony lapra írt leveleket 
összegyűjti és egy borítékba téve külföldi barátjának a címére küldi, aki a 
szétosztást tanítványai közt elvégzi. Mindenesetre a legideálisabb az angol 
módszer, ahol tanulók külföldi levelezésénél csak a nyomtatványokra előírt 
portót kell megfizetni. A levelezés maga úgy használható fel legjobban iskolai 
célra, ha a tanár maga állapítja meg a levéltémákat, még pedig úgy, hogy a 
levéltémák a tárgyalandó olvasmány szókincsét öleljék fel. Tanítványai útján 
felkéri a külföldi tanulókat, hogy azok például írják le a reggeli életet az ottani 
iskolában, ébredés az internátusbán, a ház beosztását, az étkezések rendjét 
és módját, mit látnak, ha kimennek a falura, vagy a mezőre. Mire a kért leírás 
levélben megérkezik, az osztály már elvégezte a megfelelő olvasmányt és a 
külföldi levél, az esetleg mellékelt lapokkal és fényképekkel az olvasmányban 
tanult szókincs kiegészítésére fog szolgálni. így egy-egv téma köré nemcsak 
az olvasmányból tanult szavak, hanem a kapott képek, egy-egy külföldi 
tanulótól jött leírás, esetleg e leírásoknak az osztályban történő egybevetéséből 
összeállított és írásba foglalt megállapítások fognak csatlakozni, melyeket 
aztán együttesen a témák szerint rendezve egy „nyelv és művelődéstörténeti 
mappában“ lehet összegyűjteni.

Iskolák külföldi utazása. A Deutsche Pädagogische Auslandstelle tudo
mására jutott, iskolák állal külföldre rendezett utazások a következők voltak : 
Az 1932. esztendőben Angliába hat iskola rendezett tanulmányutat 105 részt
vevővel, Franciaországba négy iskola 75 résztvevővel, egy-egy intézel utazott 
Csehországba 13, Norvégiába 11, Schweizbe 12 résztvevővel. Az iskolák 
,,Hellasfahrt“-ján Görögországba több száz jelentkező vett részt.

D iákcsere-m ozgalm ak. Egyes családoknál elhelyezve Angliában csak 
hat csere-gyermeknek sikerült elhelyezkedni, de Franciaországban 180-nak. 
Csoportcsere útján kijutott Angliába 935 tanuló, Franciaországba 40 fiú és 
HŐ leány.

Szerkesztői üzenet. A Protestáns Tanügyi Szemle legközelebbi száma 
folyó évi szeptember hóban jelenik meg.

Szünidei testnevelési tanfolyam  tanárok és tanárnők részére. A vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter úr engedélyével a m. kir. Testnevelési Főiskola 
folyó évi június hó 25-től július hó 15-ig tanárok és tanárnők részére tan
folyamot rendez, amelyen az iskolai testnevelés köréből a modern gimnasztikái 
módszereket, ritmikus tornát, szabadtéri athlétikai sportokat, sportszerű és 
iskolai játékokat, néptáncokat ismertetjük.

A résztvevők az elméleti előadásokat közösen hallgatják, míg a gyakorlati 
tanítás nemenként külön csoportokban történik.

A tanfolyam díja a tanfolyamon való részvételt igazoló bizonyítvánnyal 
együtt — 28.— P, amely a tanfolyam megkezdésekor fizetendő.

A résztvevők a tanfolyam tartama alatt a főiskola internátusában 50.— P 
lefizetése ellenében kedvezményes elszállásolást és ellátást (naponta három
szori étkezést) élvezhetnek.

A tanfolyamon résztvenni óhajtók legkésőbb folyó évi június hó 6-ig 
írásban jelentkezzenek a főiskola Igazgatóságánál (Budapest, I. Győri-út 
13. sz.), annak feltüntetésével, hogy a lakás és ellátási kedvezményre igényt 
tartanak-e.
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F elvételi h irdetm ény a n yíregyházi L eánykálvineum ha. A nyíregyházi 
Leánykálvineum internátusába felvétetik 20 református lelkészi leányárva 
ingyenes és 110 leány fizetéses helyre. Növendékeink a város bármely tagozatú : 
elemi, gimnáziumi és felsőkereskedelmi iskolájába járhatnak, állandó felügyelő 
kíséretében, míg polgári iskolás, tanítónőképzős és továbbképzős növendékeink 
az intézetben nyerik kiképzésüket.

Az internálus minden egészségügyi és pedagógiai követelményeknek 
megfelelő s felszerelésű épület. A felügyelés és nevelés munkáját egy igazgatónő, 
intézeti lelkész, egy diakonissza s egy német nevelőnő végzi. Külön háló-, 
tanuló-, zongora-, olvasó-, játszó- s fogadószobák. Minden emeleten külön 
fürdő- s betegszoba. Minden leány kap egy ágyat (matrác és ágynemű nélkül)^ 
külön mosdót konzollal, ruha-, éjjeli-, könyvszekrényt s záros fiókot saját kis 
lakattal. Ellátási díj ötszöri étkezéssel, mosással stb. egy tanévre 700. P, 
lelkészi, tanári, tanítói, énekvezéri leányoknak 500.— P s külön mindegyiknél 
50.— P mellékdíj. Orvos ingyen. A tanulás (korrepetálás, preparálás) állandóan 
tanári vezetés mellett folyik. A gimnáziumba járó leányok tanulmányi vezetésére 
külön gimnáziumi tanár van az internátusbán alkalmazva.

Külön díj csak a külön francia-, zongora- és továbbképző órákért szá- 
míttatik.

Az intézet mélyen vallásos s jellegzetesen református világ- és életnézet 
alapján áll. Reggel, este áhítat, közös és magán bibliaolvasás, külön bibliaórák, 
kátérepeticiók, az énekeskönyv teljes begyakorlása, vasárnapi iskolai, leány
egyesületi munka, vasárnap templom, rossz idő esetén házi istentisztelet. 
Ruházatban, viselkedésben, szórakozásban fenti elvek alkalmazása.

Polgári iskolánk és Tanítónőképzőnk a legmodernebb szertári felszere
léssel az egészségügyi követelményeknek megfelelően felszerelt tornacsar
nokkal, tágas udvarral, tenniszpálvával, árnyas és virágos kerttel, a nevelés 
és tanítás összes kívánalmainak megfelel.

Továbbképző tanfolyamunk kettős irányú, a délelőtti órákban szellemi 
továbbképzést nyújt, délután gyakorlatilag készít elő kenyérkereső pályára. 
Délelőtt a hittani órákon kívül tanulnak magyar és német irodalomtöri énei
met, hazai s művelődéstörténetet, neveléstant, gép- és gyorsírást, könyv
viteltant. Szintén délelőtt vesznek részt felváltva a konyhai munkákban, 
hogy azokat gyakorlatilag teljesen elsajátítsák.

Délután iparilag képzett vezető mellett fehérnemű- s felsőruhavarrást 
tanulnak. A varráshoz varrógépek és teljes felszerelés áll a növendékek rendel" 
kezésére, míg a főzést és más háztartási munkákat az intézet konyhájában 
gyakorolják, a házvezetőnő felügyeletével. Tandíj havi 10.— P s egv évre 
20.— P mellékdíj.

A Kálvineuin igazgatótanácsához írott felvételi kérvények folyó évi 
június 20-ig az intézet igazgatóságához küldendők. Mellékelni kell az iskolai, 
újraoltási, hatósági orvosi bizonyítványt arról, hogy a folyamodó egészséges, 
internátusi életre alkalmas, árváknál ezeken kívül keresztlevelek községi bizo
nyítványt, lelkészi ajánlólevéllel a folyamodó anyagi és családi viszonyairól, 
valamint lemondó nyilatkozatot az árva neveltetési segélyéről.

Árváinknak a helyi gyülekezet intelligens asszonyai közül védőasszonyai 
vannak, akik nagy odaadással és gyöngéd érdeklődéssel karolják át őket s 
családi körükben sok boldog órát szereznek s a szülői ház melegségét pótolják 
az árváknak.

A felvételről augusztus 1-ig a folyamodókat az intézeti szám s a részletes 
tudnivalók közlése mellett értesítjük. További kérdésekre az igazgató kész
séggel válaszol.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1934



A magyarországi református egyház Egyetemes Konventjének elnöksége.

1972—1934. szám.
P á ly á za ti hirdetés.

A református Egyetemes Konvent elnöksége a tankönyvbizottság hatá
rozata alapján pályázatot hirdet a tanító és tanítónőképző intézetek V. osztálya 
számára írandó, a hit- és erkölcstani anyag összefoglalását tartalmazó, körül
belül öt nyomtatott ív terjedelmű tankönyvre.

A gépírásos pályaműveket 1934. évi december hó 3. napjáig a Református 
Egyetemes Konvent címére (Budapest, VII. Abonyi-utca 21. sz.) kell bekül
deni. A beérkező pályaművek megbíráltatásáról az Egyetemes Konvent 
elnöksége a tankönyvbizottság útján fog gondoskodni. A pályázat nyílt s 
azon résztvehet minden református tankönyvíró. Pályázni lehet már nyom
tatásban megjelent művel is.

A pályanyertes mű a Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református 
egyházkerület könyvnyomda-vállalata tulajdonába megy át, amely gondos
kodik annak kinyomatásáról s forgalomba hozataláról. A kiadandó tankönyv 
használata valamennyi református tanító- és tanítónőképző-intézetre nézve 
kötelező. A pályadíjnyertes mű szerzője a tankönvy 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, 1934 április 28.
A református Egyetemes Konvent elnöksége :

Dr. Balogh Jenő sk., 
főgondnok, világi elnök.

Dr. Baltazár Dezső sk., 
püspök, lelkészi elnök.
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pest, IV . kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

K IA D Ó H IV A T A L : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők ; a tanári és fenntartótestületi 
járulékok azonban egyenest a lanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

Az Üj Idők július 29-i számában áll. reálgimn. tanár ajánlkozik, hogy tel
jes ellátásra elfogad jó házból való tanulókat : „gyenge előmenetelűeket is“ 
teszi hozzá. Ez ellen nincs kifogásunk a mai nehéz gazdasági viszonyok között, 
de szavunk van a befejező mondathoz : „Biztos módszerével a jó eredményt 
garantálja.“ Azt hisszük, ilyen hirdetést nem lenne szabad közzétennie komoly 
tanárnak.

Előfizetési felhívás! Szeptember hóban megjelenik A. J. RUSSEL „Fór 
Sinners Only“ című, másfél év alatt ltí kiadást ért és 127,000 példányban meg
jelent művének magyar fordítása „Csak bűnösöknek“ címmel. A világszerte 
egyre nagyobb arányokat öltő ébredési „Csoport-mozgalom“-nak ez a vezér
könyve ma már több európai nyelvre le van fordítva. A könyv magyarra for
dításának jogát sikerült a könyve révén világhírűvé vált angol újságírótól 
megszereznünk. A fordítást ifj. Bibcrauer Richard és ifj. Czeglédy Sándor 
végezték. A több mint 20 ívnyi terjedelmű könyv bolti ára egész vászon
kötésben 5 P, fűzve pedig 4 P lesz. Akik szeptember 5-ig előfizetnek, azok 
a kötött példányt 4 P, a fűzöttet pedig 3'20 P-ért kapják, címükre bérmentve 
megküldve. Minden tíz példány megrendelése után egy tiszteletpéldányt 
adunk. Bethlen Gábor Rt. Budapest, IX. ,  Kálvin-tér 8. Csekk : 18,320. sz.

Az Eötvös Alap biztosítási akciója. Az Eötvös Alap vezetősége alapsza
bályának 3. §-ában meghatározott célkitűzésének megfelelően alkalmat kíván 
nyújtani, hogy tagjai nemkülönben mindazon pályatársak, akik a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium főhatósága alá tartoznak a maguk és hozzá
tartozóik részére — külön befizetés ellenében — temetkezési és egyéb segít
séget biztosíthassanak.

Ezért az Eötvös Alap Biztosítási Osztályt állított fel.
A közreműködni kívánók forduljanak az Eötvös Alap Biztosítási Osztályához.
Felkérjük kedves pályatársainkat, hogy az Eötvös Alapnak ezt a jóléti 

törekvését tekintsék külön szívügyüknek, inert minden belépő tag a saját
maga és családja biztosítása mellett "a segélyezésre szoruló pályatársak özvegyei
nek és árváinak egy-egy könnyét töröli le.

A Biztosítási Osztály az érdeklődőknek készséggel nyújt közelebbi 
felvilágosítást.

Kérjen mielőbb belépési nyilatkozatot az Eötvös Alap Biztosítási Osztályától: 
Budapest, V i l i . ,  Szentkirályi-utca 47.



Gömbös Gyula nemzeti kormánya belevitte a köztudatba azt, 
hogy a magyar embernek arra kell törekednie, hogy magyarságát 
nevével is megmutassa. Azt hiszem, illő, hogy lapunk hasábjain is 
foglalkozzunk e fontos kérdéssel. Elhisszük és magunk is valljuk azt, 
hogy mindenki méltán ragaszkodik ahhoz a névhez, melyet szüleitől 
örökölt, s igyekszik azt minél nagyobbá, ismertebbé tenni. Nehéz 
elhatározás szüli a döntést, mely ez ősi név elhagyására vezet, lehet 
érvelni ellene és mellette : de sokkal több érv szól mellette, mint 
ellene.

A névmagyarosítás, illetőleg mondjuk így : magyarságunknak 
nevünkkel való bizonyítása ellen valójában csak érzelmi momentumok 
szólhatnak, egyéni érzelmek, melyeket a köz érdekének alá kell 
rendelnünk sokkal kisebb ügyeknél is. Jól tudom, hogy nevem meg
változtatását sokan nem helyeslik, hogy Bőhm Károly nevének el
hagyása m iatt megbírálásban volt és van részem : mégis úgy érzem, 
hogy helyesen cselekedtem. Azért, mert most Bánkútinak hívnak, 
nem kevésbbé büszkén vallom magam nagynevű atyám fiának; 
nem tagadom soha, hogy idegen eredetű nevet váltottam fel magyar
ral, mint ahogy családom sem tagadta sohasem, hogy német eredetű. 
Nem is célom az, hogy tagadjam ezt, hiszen a sok német és más 
nemzetből eredő s nagy magyarrá lett honpolgár is éppen a magyarság 
nagy vonzóerejének erős bizonyítéka. De éppen egy velem történt 
eset m utatta  meg, hogy még az ősi név sem biztosít arról, hogy 
származásunkat ismerjék : egy igen jó, intelligens ismerősöm legalább 
tízéves ismeretség után kérdezte meg tőlem, hogy a nagy Bőhm 
Károly fia vagyok-e, pedig akkor még Bőhmnek hívtak, s az illető 
nagy tisztelője volt édesatyámnak. Az azonos név sem vezette helyes 
gondolatra az illetőt, de bizonyos, hogy aki akarja, az új néven is 
tudni fogja rólam, kinek a fia vagyok. Herczeg Ferenc, Hubay Jenő, 
Petőfi Sándor sem tagadják meg idegennevű a ty ju k a t; sőt Petőfi 
az idegennevű jó öreg korcsmárost nagyon szerette s büszkén nézett 
rá, mint jó öreg zászlótartóra, Herczeg még most is meleg szeretettel 
csókol kezet Herzognénak, édesanyjának.

A háború előtt más volt a helyzet: gúnyosan néztünk az „egy
koronás“ magyarokra. De kik vettek fel akkor magyar nevet? 
Olyanok, kik azt hitték, hogy egy koronáért magyarokká lesznek 
Most más a helyzet, Trianon után másképpen kell látnunk a dolgot. 
Mikor azt tapasztaljuk, hogy az elszakított területeken elstatiszti-
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Magyar ember — magyar név.
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kázzák a magyarokat, sokszor csak a név alapján mondják ki valakire, 
hogy nem magyar : akkor igazán nem szabad senkinek sem gondol
koznia azon, hogy magyarsága érdekében, egész népe emelésére idegen
hangzású nevét letegye. Rövid idő m últával már senki sem fogja 
idegennek hinni azt, aki lelkileg igazán magyar.

És it t  van elmélkedésem főpontja : az vegyen fel magyar nevet, 
aki lelkileg magyarnak vallja magát; aki érzi, hogy semmi e drága 
hazától, annak értékes népétől el nem szak ítha tja ; hogy nem is lehet 
soha más népe, más hazája. Az ilyen honpolgár legyen nevében is 
magyar.

"Azt hiszem, e föltételnek a magyar tanárság felel meg legtelje
sebben, s benne a protestáns tanárság is igazán értékes építője az 
igazi magyar hazának. A magyar iskola a hazafiság és nemzeti érzés 
melegágya : a reformtörvény még az eddiginél is erősebben hang
súlyozza a magyar nemzeti gondolatot. Legyen ez iskola minden 
tanára lehetőleg külsőben is époly magyar, mint lelkében. Vezesse 
jó példával itt is a reábízott serdülő, vezethető ifjúságot.

Csak azt kérem összes kartársaimtól, ne vessék el e gondolatot; 
foglalkozzanak vele, m int ahogy én is sokáig foglalkoztam elhatáro
zásom előtt e gondolattal, és lelkiismeretük szerint lépjenek be azok 
sorába, kik egyéni érzékenységüket legyőzték a nagyobb gondolat 
érdekében. Meg vagyok róla győződve, hogy helyesen cselekszik 
minden protestáns tanár, ki jó példával irányítja magyar név fel
vételére a nevelése a la tt álló ifjúságot.

Budapest. Dr. Bánkúti Dezső.

A  névmagyarosításról.
A névváltoztatás története olyan régi, mint maga az egyéni név, 

és két főtényező működött közre benne. Az egyik az egyén akarata 
és elhatározása, a másik a mindenkori környezet, amelyben az egyén 
beleszületett vagy belejutott.

A régi, primitív életviszonyok között, amikor még az írás- 
tudatlanság szinte általános volt, s az emberi neveket nem rögzítették 
anyakönyvek, a környezet hatása volt az erősebb, döntőbb tényező. 
Tudjuk például, hogy első keresztyén királyaink alatt nagyon sok 
jövevény vetődött hozzánk és telepedett meg a magyarság között 
szórványosan. A magyar környezet azonban nemcsak a közrendűek- 
nél, hanem amint Kézai Simon mester krónikájából olvashatjuk, a 
betelepülő főrendűeknél is elvégezte a névmagyarosítás munkáját. 
A Hunt, Gutkeled, Tristián, Miabán és egyéb idegen lovagok utódai 
törzsökös magyarnevű családok ősei lettek nagyobbrészt olyan for
mán, hogy felvették az adományozott birtok nevét. A közrendűeknél 
nagyon gyakori lehetett, hogy a nép Lengyelnek, Tóthnak, Horváth- 
nak, Németnek nevezte el a letelepülőket, vagy Pintérnek keresztelte 
el a Bindert, Bognárnak a Wagnert, s a Hosszú, Rövid, Kiss, Nagy
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és hasonló elnevezésekkel jelölte meg a jövevényeket honi szokás 
szerint.

Mindez, persze, nemcsak nálunk tö rtén t így, hanem más népeknél 
is. A Németországba vándorolt Ajtósi de Ajtós fiúból így született 
meg az a nagy német festő, Dürer, a szláv környezet esik, vies, ov 
bozzátoldásával még ma is könnyedén asszimilál, az oláhok pedig 
egy iu hozzáírásával átfestik a legszebb magyar nevet is.

Mécs Lászlót például családi nevén Martoncsiknak hívták s ezen 
a címen szláv költőnek kiáltották ki a csehek. Erre a család kutatni 
kezdett és hitelesen kimutatta, hogy ősük, egy Márton nevű alföldi 
magyar a felvidékre került, ahol a tó t környezet Martoncsikká for
málta át a Márton nevet.

A civilizáció terjedésével azonban a környezet névváltoztató 
ereje folyton gyengült és mind jobban és jobban az egyén elhatározása 
lesz a döntő tényező. És itt kerülünk mi, magyarok, a többi európai 
népekkel szemben igen nagy hátrányba. Mert míg a többi népeknél 
abban az időben folyt le a fajok keveredése és a nevek kialakulása, 
amikor még a környezet volt az erősebb tényező a nevek formálásánál, 
nálunk ez a folyamat jórészt arra az időre esik, mikor már az egyén 
elhatározása a fontosabb. A török kitakarodása után, amint tudjuk, 
a bécsi kormányzat céltudatosan töm ör nemzetiségi alakulatokat 
telepített az elpusztult országrészekre, de a magyarlakta vidékeket 
is elárasztották idegen iparosok, kereskedők, munkások, s a zsoldos 
katonaság és az idegen hivatalnokok közül is sokan meghonosodtak 
az országban, különösen a városokban. Ezeknek az utódai, valamint 
a nemzetiségi tömbökből szórványosan magyarnyelvű vidékekre 
került honfitársaink akadály nélkül elnyerhettek címet, rangot, 
hivatalt, méltóságot a nélkül, hogy bárki is azt kívánta volna tőlük, 
hogy magyar nevet vegyenek fel. Pedig a magyar környezetben szív
ben, lélekben teljesen megmagyarosodtak, sőt vérben is, mert gene
rációkon keresztül vérbeli magyar családokkal házasodtak össze, 
s éppen ezért sokaknál az idegen név ma már csak egy érthetetlen 
és érzelmetlen köpönyeg, olyan, m intha narancshéjba hámozott 
almát gyömöszölnénk. Mert hiszen rajongó hívei a magyar nemzeti 
gondolatnak, a magyar népnek, magyar kultúrának és semmi mással 
nem éreznek közösséget.

Noha mi, magyar nevű magyarok, elismerjük azt, hogy idegen
hangzású névvel is lehet valaki lelkes magyar, ma mégis az a szent 
meggyőződésünk, hogy mai csonkaságunkban és elesettségünkben 
sokak által talán végig sem gondolt, halálosan fontos kérdéssé vált 
a névmagyarosítás ügye.

A magyarság most vívja lét és nemlét kérdésének szörnyű 
harcát. A közeli évtizedek fogják eldönteni, hogy az ezeréves magyar 
nemzetben van-e még akkora életerő, hogy nemzet maradhat az 
európai fajok harcában, vagy pedig m int jelentéktelen néptöredék, 
mint mások szolgája és hatalmi függeléke fejezi be dicstelenül a dicső
séges magyar történelem utolsó korszakát. És ebben a szentséges

í*
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harcban válik nagyon fontos kérdéssé a még némelyek által le
kicsinyelt, sőt ellenséges érzéssel fogadott névmagyarosítási moz
galom is. Mert a névmagyarosítás ma nem divat kérdése, hanem a 
maradék magyarság egységességének, homogén erejének egyik nagy
fontosságú tényezője. "Mert ez az egységesség, homogénség, ez a 
minden hátsó gondolat és visszaérzés nélküli magyarság a névmagya
rosítás nélkül nem jöhet létre száz százalékban sem kifelé, sem 
befelé.

A sok idegenhangzású név mindenesetre igen vegyes érzéseket 
kelthet a közénk került külföldiekben. Képzeljük csak bele magunkat 
az ő helyzetükbe. Ha minket Berlinbe érkezve Kovács városi tanács
nok fogadna, ha tízóraira gróf Szentkereszthy német kultuszminisz
terhez volnánk hivatalosak, ha bemutatnák nekünk Szabó József 
német kardvívó bajnokot, ha becses fejünket Stettner-Szentjóbi 
német szobrász mintázná meg, ha a berlini egyetem aulájában Sass 
Nándor rektor fogadna bennünket, a berlini operában Győry Mária 
német operaénekesnő hangjában gyönyörködnénk, utána Kecske- 
méthy János éttermében vacsoráznánk; másnap Galambos Pál német 
nagyáruházában vásárolnánk berlini csecsebecséket, a csomagot 
Erős János sarki hordár emelné az autónkba, a vonathoz Élő Sándor 
német követségi tanácsos kísérne ki bennünket és Bocskai-sapkás 
német egyetemi hallgatók sorfala között elhaladva fogadnánk Eper- 
jessy Gábor német állomásfőnök tisztelgését, a búcsúbeszédet pedig 
dr. Telkes Benő egyetemi tanár tartaná, vájjon mekkorát néznénk, 
milyen érzésekkel távoznánk Berlinből és hogy dagadozna a májunk 
a magyar büszkeségtől ! Színes fantáziánkkal rögtön megállapítanánk, 
hogy Berlin a mienk, mert Berlin magyar ! Pedig nálunk, sajnos, 
ma még körülbelül ilyen keretek között folyik le egy-egy külföldi 
notabilitás fogadása !

Évekkel ezelőtt nyolc magyar honvédtisztet küldött ki a kor
mány valami nemzetközi értekezletre. A nyolc közül négynek német 
neve volt. A nagynémet bajtársak ezt rögtön észrevették, sajnálkoz
tak  a négy elnyomott honvédtiszten és megígérték nekik, hogy 
mihelyt tehetik, fel fogják őket szabadítani a magyar zsarnokság 
alól ! Ennyit jelent kifelé az idegen hangzású név !

De a névmagyarosítás elmulasztására az elmúlt súlyos években 
már történelmileg is szomorúan ráfizettünk. A megszállt területeken, 
amint jól tudjuk, szigorú névelemzés folyik és ősmagyar, de idegen
nevű családok gyermekeit kíméletlenül bekényszerítik cseh, tó t, 
oláh, rutén, szerb, sőt német iskolákba. A határmegállapításoknál 
pedig egy-egy magyar község ide vagy odaítélésénél igen súlyosan 
esett latba a jóhiszemű határmegállapító bizottságoknál, hogy m it 
mutatnak a temető hallgatag fejfái.

De nemcsak kifelé, hanem befelé is megvan a sok idegenhangzású 
családnév nagy hátránya, mert teljes, tökéletes, egységes nemzeti 
öntudat kialakulásának mégis csak nagy akadálya az idegenhangzású 
nevek nagy tömege. Mert az idegenhangzású név tulajdonosa, bár
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mennyire szívben-lélekben magyar is, mégis csak kénytelen sokszor 
arra gondolni, hogy neki a neve révén a magyaron kívül köze van 
egy más fajtához is. Míg hogyha a névmagyarosítás megtörténik, 
a második, harmadik generáció már fajilag is tökéletesen magyarnak 
érzi magát és minden fenntartás, hátsó gondolat és kettős öntudat 
nélkül merül el a magyar faji közösségben. Hiszen lehet, sőt bizonyos, 
hogy a magyar nevű családok között is sok beszármazott van, de 
ezeknek a nevük folytán csak egy öntudatuk v a n : a magyar, és faji 
érzetüket semmiféle mellékkörülmény nem zavarja.

Tehát a teljes, tökéletes nemzeti egység és egységes nemzeti 
öntudat kialakulásához feltétlen szükség van arra, hogy akik szívben- 
lélekben magyarnak érzik magukat, ne hurcolják az idegen leplet, 
hanem nevükben is fejezzék ki a magyarságukat.

Elismerjük azt is, hogy nem kicsi, jelentéktelen dolog a névvál
toztatás. Nem könnyű dolog megválni attól a névtől, amelybe bele- 
születtünk, amelyhez apáink, nagyapáink emléke fűződik. Divatból, 
érdekből, hóbortból ne is tegye senki ! De amikor érezzük azt, hogy 
ez az áldozat fenséges áldozat, hogy ezzel hálánkat rójjuk le az 
iránt a nemzet iránt, amely apáinkat befogadta, bennünket eltart 
és szeretettel keblére ölel; amikor tudjuk, hogy ezzel azt a nemzetet 
erősítjük, annak az életét hosszabbítjuk meg, melyhez kizárólag 
tartozni akarunk, akkor ez az áldozat könnyűvé, magasztossá, fel
emelővé válik. A névmagyarosító jutalma pedig az lesz, hogy ős
atyjává válik egy törzsökös, szívben, lélekben és névben is magyar 
családnak. Szájjal, szóval sokszor hangoztatjuk, hogy nemzetünkért, 
magyarságunkért akár az életünket is feláldozzuk. Ehhez képest a 
névváltoztatás csak kicsi áldozat, de fenséges ajándék annak a nem
zetnek a számára, amelyhez tartozunk.

Talán jogosan vethetnék a szememre, hogy könnyű annak így 
beszélni, akinek magyar neve van, akinek nem kell áldozatot hoznia, 
tehát nem is mérheti meg az áldozat nagyságát. Azért egy olyan nagy 
magyart szólaltatok meg, akinek emléke bele van vésve a magyar 
szívekbe és szobra ott áll a magyar fővárosban, s aki kellő időben 
meghozta az általam kívánt áldozatot. Megszólaltatom a nagy Rákosi 
Jenőt, a magyar gazdatiszti család sarját, aki Kremser néven látta 
meg a napvilágot egy vasmegyei magyar faluban. Aid ha kemé
nyebben fog beszélni, mint én szóltam, neki joga van hozzá, mert 
birtokon belül beszélhet. Én csak azt jegyzem még meg, hogy mennyi
vel szegényebb volna a magyar kultúra, ha Rákosit Kremser, Petőfit 
Petrovics néven ismerte volna meg a világ ! Vagy mennyivel szín
telenebb volna a magyar irodalom, ha a 48-—49-es szabadságharc 
hőskölteményét, a Korhadt fakereszteket s a pusztuló erdélyi magyar
ság halálsikoltását, Az elnémult harangokat nem Rákosi Viktor, 
hanem Kremser Viktor írta volna meg!

De beszéljen Rákosi Jenő ! Az idézeteket A legnagyobb bolond 
című regényéből veszem. A szabadságharc után Csongor Béla össze-
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esküvésbe keveredik. Elfogják, s egy nagy úr elé vezetik. Vele foly
ta tja  le a következő párbeszédet :

Önt nem mindig hívták Csongor Bélának?
-— Nem. Eredeti vevem Gerber Adalbert.
•— Miért vette fel ön új nevét?
— Engem felvett egy új haza, én felvettem ez új hazát új nevem 

által.
— És miért cserélte fel ön mégis apja nevét idegennel?
— Óh, uram, a csatlós gazdája, a lovag is hölgye színeit veszi fel. 

Aminek az ember a szívét odaadta, azzal kérkedni is szeret. Nem 
elég valaminek lenni, látszani is kell annak ! Ez csekély dolog nem
zeteknél, melyek gazdagok, nagyok és szabadok, s adhatnak másnak 
is a feleslegükből. De fiává lenni egy hazának, amely szegény, kicsiny 
és rab, nem titkos szerelemmel kell, hanem nyilván, példaképpen. 
Aki kész vagyok a hazáért mindenemet odaadni, existenciámat, 
életemet : ne adnám atyámtól örökölt nevemet, mikor belátom, hogy 
minden új névvel e hazának erkölcsi tőkéje, léteiének feltétele, igazai
nak ereje gyarapszik. Úgy érzem, hogy akik szükség nélkül vonakod
nak idegenhangzású nevüket ilyképpen felcserélni, csak félszívvel 
szeretik boldogtalan h a z á ju k a t....  Nekem úgy tetszik, mert nagy 
nemzetek sorsa m utatja a legnagyobbak múlandóságát is : nekem 
úgy tetszik, hogy minden egyes ember, aki idegenhangzású nevét 
felcseréli magyarral, e nemzet fennállásának idejét egy-egy gene
rációval megtoldotta. Gondolja meg az érzést, melyet ez a tudat 
az embernek ád !

-— Nem találja ön különösnek, hogy ezt a szokást más nemzetek
nél nem lehet így kifejlődve feltalálni?

-— Különösnek éppen nem, de jellemzőnek igen. Jellemzőnek a 
magyar fajra nézve, amely vonz, mint a mágnes. De csak a jó ércek 
vonzzák a vasat.

— És arra nem gondolt soha, hogy a névcserével veszíteni is 
lehetne?

— Mit?
-— Először is régi hazáját?
-— Hazát nem veszíthet az ember, éppoly kevéssé, mint szülőt. 

Aki egyszer a haza fogalmát felvette tudalmába, az ott meg is ta rtja  
mindhalálig, ha szeretete tárgya lett a haza. Én Magyarországot 
tanultam meg szeretni, mint hazámat, más hazám nincs.

A nagy úr Ferenc József volt, az ifjú császár.
Mindehhez nekem már sok hozzátenni valóm nincsen. Csak azt 

akarom még megjegyezni, hogy az óriási vérkeveredésre valló sok 
idegenhangzású név ne csökkentse faji és nemzeti öntudatunk erejét. 
Gondoljunk csak arra, hogy tisztafajú nép Európában nincsen. A faji 
gőgben tobzódó hitleri Németország lakossága bizony nem csupán 
a nagytermetű, szőkehajú és kékszemü germánok leszármazottja. 
A délnémet típus például erősen mongloid keverék, a leghatalmasabb 
német törzs, a porosz pedig szláv. A büszke olasz nemzet ősei sem
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kizárólag a fascesekkel hivalkodó római patriciusok. Latinok, sabinok, 
etruszkok, görögök, gallok, germánok s a nagy római birodalom szám
talan népe kovácsolódott egy nemzetté Itália földjén. Az orosz nép 
szlávok és turáni népek keveréke, hogy a franciákról és angolokról 
ne is beszéljünk. Csakhogy ezek a nemzetek szerencsésebbek voltak, 
mint mi, amint mondottam, mert a népkeveredés abban az időben 
zajlott le náluk, amikor az anyanyelv és név kialakulásában a kör
nyezet játszotta a főszerepet.

Tehát a nagy fajkeveredés m iatt nekünk sincs restelleni valónk. 
Mert mindezek ellenére is él és fényeskedik a külön, speciális magyar 
géniusz, ma is dúsan virágzik a magyar faj ősi ereje, amely feldolgozza 
és átalakítja a ereinkbe került idegen vércseppeket és konzerválja 
ősi erényeinket és hibáinkat. Ma is különbözünk minden más fajtától, 
minden más néptől és mint külön, elhatárolt, karakterisztikus egyéni
ség illeszkedünk bele a népek nagy családjába. Vannak olyan külön, 
minden mástól elütő nagy értékeink, amiknek jogán hangosan döröm
bölhetünk a történelem kapuján. Űj életért, szép Magyarországért, 
drága hazánkért ! Ennek oltárára tegye le minden idegennevű 
magyar, ha nemcsak szóval szereti vérző hazáját, a maga fenséges 
áldozati ajándékát ! Nem divatból, nem kényszerérzetből, hanem- 
önként, szívesen, szentséges áhítattal !

Bonyhád. Jákfai Gömbös Miklós.

A nagy vakáció és az iskola.1

Minden évben, mikor közeledik a nagyvakáció időpontja, föl
vetődik a gondos szülő és az előrelátó pedagógus lelkében a gondolat: 
miként tegye kellemessé és hasznossá gyermeke, illetőleg tanítványa 
számára a nyári pihenés idejét? Mikép gondoskodjék arról, hogy gyer
meke, vagy tanítványai számára a hosszú, ma már több mint tíz 
hétig tartó szünet valóban a gondtalan pihenés s az erőgyűjtés ideje 
legyen?

Régi, s mondhatjuk, szerencsés hagyomány szerint nálunk július 
és augusztus havára esik az iskolai nagyvakáció. Tapasztalat szerint 
ez a két legmelegebb hónap Magyarországon, tehát legkevésbbé 
alkalmas arra, hogy a tanulóifjúságtól kitartó és alapos szellemi 
munkát várjunk s főkép, hogy zárt tanteremben kívánjuk ezt tőle. 
A mi éghajlatunk alatt többnyire már június közepe táján olyan 
meleg szokott lenni, hogy attól a zárt iskolai helyiségben tanár és 
tanuló egyaránt szenved. Ilyenkor a figyelem lankad, az érdeklődés 
csökken, sőt egészen megszűnik, fáradság és lomha unalom ül a las
sanként közömbössé váló arcokon, s az egyetlen gondolat, amely még

1 Év elején elkésettnek látszik e cikk ; de a benne felvett megoldási 
lehetőségek éppen a tanév kezdetén várnak megfontolásra. Ép ezért melegen 
ajánljuk kartársaink figyelmébe, és várjuk hozzászólásukat. Szerk.
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felvillanyozza a szunnyadó kedélyeket, a közeli, boldog nagyvakáció 
gondolata.

De vájjon, mikor a tanulóifjúság legnagyobb öröméről, a várva- 
várt nagyvakációról van szó, szabad-e ennek eltöltése módjába az 
iskolának beleavatkoznia? Nem volna-e jobb, ha magára hagyná 
a 9-—10 havi munkában és fegyelmezésben megfáradt gyermeket s 
rábízná, hogy töltse a pihenés idejét a maga örömére, saját kedv
telése szerint? Helyes-e egyáltalában, hogy nemcsak a szülő, hanem 
még az iskola is beleavatkozik a tanuló üdülésébe s irányítani akarja 
szórakozásaiban is?

Véleményünk szerint nemcsak helyes, hanem szükséges is, hogy 
szülő és pedagógus külön-külön és együttesen is törődjék a tanuló- 
ifjúság nagyvakációjával, s tisztában lévén annak az ifjúság szellemi 
és testi fejlődése szempontjából való rendkívül nagy fontosságával, 
tervszerű irányítással tegye azt minél kellemesebbé s testi és lelki 
gyarapodása érdekében minél értékesebbé a gyermekifjú számára. 
Ez a gondoskodás pedig azzal válik eredményessé, ha egyrészt figye
lemmel vagyunk a gyermek testi fejlődését előmozdító tényezőkre, 
tehát a szabad levegőn való tartózkodásra, szabadtéri sportok és 
játékok lehetőségére s mindenesetre a bőséges és egészséges táplál
kozásra; másrészt ha megóvjuk őt a hosszú vakációval könnyen 
együtt járó unalomtól, a velejáró céltalan lődörgéstől s különösen a 
pubertás korában gyakran veszedelmessé váló semmittevéstől.

A vakációnak a pihenésen és erőgyűjtésen kívül egyik főrendel
tetése, hogy előmozdítsa az ifjúság testi fejlődését, s hogy ellen
súlyozza azokat az egészségre káros hatásokat, amelyeket az iskolai 
élet mindig magával hoz. Wertlind, a híres svéd orvos, már 1870-ben 
megállapította, hogy milyen nagy mértékben akadályozza a zári iskolai 
helyiségben való tanítás az ifjú szervezet egészséges fejlődését. S min
den pedagógus saját tapasztalatából és megfigyeléséből tudhatja, 
hogy hónapokon át tartó, intenzív iskolai munka a tanulónak nem
csak testi fejlődésében okoz hátramaradást, hanem a szellemi képes
ségek csökkenését is előidézi : mind nehezebbé válik szellemi erő
feszítése, felfogóképessége lankad, s munkájának eredménye nincs 
arányban a ráfordított erővel és idővel. A vakációnak abban van 
tehát nagy jelentősége, hogy kiemeli a tanulót a testi fejlődését 
hátráltató iskolai életből, s egészséges életkörülmények közé helyezve 
módot ad neki testi és szellemi erőgyűjtésre.

Ha valamikor joggal alkalmazhatjuk Rousseau jelszavát, akkor 
leginkább a nagy vakáció küszöbén. Tanévvégi kapuzáráskor az ő 
intelmével kellene hazaküldenünk az ifjúságot, az ő tanítását kellene 
a szülőknek is szívükre kötnünk : Retournons á la nature ! Az áldott 
természet csodálatos, megifjító ereje tudja csak kipótolni azt az erő
veszteséget, amelyet a fejlődésben levő ifjú a zárt iskolafalak közt 
a tanév idején szenvedett, napsugár, szabadlevegő, erdő, mező, víz, 
egyszóval a természet éltető ereje fogja visszaadni azt az energiát 
testének, amelyet szellemi fejlődése érdekében a tanév alatt el kellett
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vesztenie. El a városból ! Ki a szabadba ! — ez legyen az iskola búcsú
szava a vakációra induló ifjúsághoz.

Ennek a fontos követelménynek a megvalósítása azonban, sajnos, 
nálunk ma még gyakran nagy akadályokba ütközik. Ezek közül a 
legsúlyosabb és legnehezebben elhárítható gazdasági viszonyainkkal 
függ össze, tehát anyagi természetű. Mert jómódú városi szülők még 
csak elküldhetik, vagy magukkal vihetik nyaralásra gyermekeiket, 
de mi lesz a nagy többségben levő szegény szülők gyermekeivel? 
Ezek egészen ki legyenek zárva a nyaralás áldásaiból s vakációjukat 
is a poros és fülledt levegőjű városban legyenek kénytelenek eltölteni? 
Igaz, hogy ma már sok jótékony szervezet buzgólkodik a városi 
ifjúság nyaralási lehetőségének megteremtésén, a svájci eredetű 
,,Ferienkolonie“-k nálunk is megalakulnak nyaranként s éreztetik 
áldásos hatásukat, ezek azonban főként csak az elemi s kisebb szám
ban a polgári iskolák tanulóit viszik nyaralni. Hol marad azonban a 
középiskolák növendékeinek sok ezer főnyi hada? Ki gondoskodik 
arról, hogy ők is a természet ölén tölthessék vakációjukat, vagy 
legalább annak egy részét?

A háború után nagy erőre kapott cserkészmozgalom nálunk is 
megvalósította és elterjesztette a cserkészet táborozásának a kül
földön már jól ismert és kitűnőnek bizonyult szokását. Aki résztvett 
egy ilyen táborozáson, vagy legalább meglátogatott és megfigyelt 
egy tábort s beszélgetett az onnan hazatért if jakkal, bizonyára 
igazat ad annak, aki az ifjúság egyik legnagyobb jótevőjének nevezte 
el Baden-Powellt, a cserkészet atyját. A szabadban, erdőn, mezőn, 
hegyek közt vagy vízparton való s hetekig tartó  táborozás vissza
viszi a tanulót oda, ahonnan a városi élet kiszakította : az anya- 
természetbe. Helyreállítja és megerősíti a kapcsolatot, amely az 
állandó városi élet következtében már meglazult közte és a természet 
közt, s nemcsak testének fejlődését, erejének gyarapodását mozdítja 
elő, hanem kedélyvilágát is gazdagítja, látókörét tágítja, a társaival 
való állandó együttlét pedig szociális érzését fejleszti s a barátság, 
sőt bajtársiasság szálait fonja és erősíti. Áldás volna minden fejlődő 
ifjúra, ha résztvenne minden nyáron egy ilyen táborozáson, mivel 
azonban tanulóifjúságunknak aránylag csak kis része tagja valamely 
cserkészcsapatnak, s főkép anyagi okok m iatt ezek közül is sokan 
nem vehetnek részt a nyári táborozáson, sajnos, tanulóifjúságunk
nak csak csekély hányada részesül annak testet edző, lelket nemesítő 
áldásaiban.

A szabadban való táborozásnak az ifjúságra való nagy előnyét 
az amerikaiak már több mint ötven évvel ezelőtt felismerték, s azóta 
ezerszámra létesítettek nyaralásra berendezett táborokat, amelyek
ben a tanulók pedagógusok vezetése alatt főképpen sportokkal, 
játékkal és az amerikai ifjúságra annyira jellemző versennyel töltik 
az egész nagyvakáció idejét. Temesy Győző, a cserkészetnek és a 
nyári táborozásnak nálunk legkiválóbb szakértője, saját, mindenre 
kiterjedő tapasztalata alapján részletes és hű képét nyújtja az amerikai
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ifjúsági tábor életének s a táborok szervezetének a Magyar Pedagógia 
1934. évfolyamának 11—26. lapjain. Olvasva a tanulságos cikket, 
föl kell sóhajtanunk : boldog ifjúság, amely ilyen életkörülmények 
közt, kinn a szabad természetben áldozhat két hónapon át romantikus 
hajlamainak, sport- és játékszeretetének ! De vájjon mi az, amit mi 
is átvehetnénk s megvalósíthatnánk az amerikai táborok életéből? 
Mi az, amit alkalmazhatnánk a mi viszonyaink közt? Sajnos, de meg 
kell állapítanunk, hogy alig valamit. Az amerikai táborok nagyrészt 
magánemberek üzleti vállalatai, s bár mindaz elsőrangú, amit nyújta
nak, de a fizetendő díj is tekintélyes összeg : a mi pénzünk szerint 
több mint ezer pengő a legolcsóbb nyaralás díja. A mi viszonyaink 
közt, mai szegénységünkben hány szülő tud ennyit áldozni gyermeké
nek nem nyaralására, hanem egész évi nevelésére és ellátására?

De ha az amerikai példából nem sok tanulságot szűrhetünk is 
le a magunk viszonyaira, abban a meggyőződésünkben mégis meg
erősít, hogy a táborozás a legszerencsésebb megoldása az ifjúság (s i t t  
főkép a középfokú iskolák fiúnövendékeire gondolunk) nyaralásának. 
Azonban föltétlenül helyesebbnek tartjuk, ha a táborozás nem 
terjed ki a vakáció egész idejére, hanem legfeljebb egyik felére, míg 
a másik felét családja körében töltse a tanuló. Az iskolai élet úgyis 
nagyon leköti és elvonja a családtól a gyermeket, nagyvárosi tanulók
nál közönséges, hogy többnyire csak a terített asztalnál látják szü
leiket s beszélgetnek velük, azok pedig, akik szüleik lakóhelyétől 
távol levő iskolák növendékei, csakis a vakációk idején kerülnek 
vissza családi környezetükbe. Ha pedig ezek a tanulók az egész nyarat 
családi körüktől távol töltenék, azok a szálak, amelyek a gyermeket 
szüleihez és testvéreihez fűzik, mindinkább meglazulnának, s a szere- 
te te t sugárzó, meleg otthon áldott hatása egyre csökkenne náluk. 
Ez pedig olyan veszteséget jelentene számukra, melyet a táborozás 
minden előnye sem tudna pótolni. Tudjuk, hogy Amerikában más 
a helyzet. Ott a 15—16 éves tanuló is többnyire már kisiklott a szülői 
ház hatalma alól, és a szülők sok esetben azért küldik el az egész 
vakációra táborba fiukat, mert otthon nem bírnak vele. Mi azonban 
szerencsére még nem jutottunk ennyire, s egész pedagógiai műkö
désünket úgy kell irányítanunk, hogy ne is jussunk el oda.

Kérdés most már, mikép irányítsuk azoknak a tanulóknak, 
tehát a tanulóifjúság zömének vakációi életét, akik nem mennek 
sem táborozni, sem pedig szüleikkel nyaralni, hanem kénytelenek a 
nagyvakációt is az iskola székhelyén, városban tölteni. Mert az 
iskola nem engedheti ki befolyása alól a tanulót a nagyvakáció alatt 
sem, hanem részben buzdítással és tanáccsal kell ellátnia a vakációra 
távozó diákot, részben pedig — s ez a fontosabb — elő kell segítenie, 
hogy azok is lehetőleg kellemesen, gondtalanul, testet-lelket edző 
játékok, sportok és szórakozások közt töltsék a pihenésre szánt időt, 
akik nem mehetnek nyaralni, hanem az iskola székhelyén levő o tt
honukban kénytelenek eltölteni a vakáció idejét is. Természetesen 
az volna jó, ha minden tanulónak alkalma volna legalább egy-két
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hetes környezetváltozásra : ha a városi gyerek falun vagy pusztán 
tölthetne pár hetet. Ha azonban anyagi vagy családi körülményei 
miatt erre nincs módja, akkor is alkalmat kell rá nyújtani, hogy városi 
lakóhelyén nyíljék alkalma szabadtéri testedző szórakozások űzésére.

Mint a nevelés terén, itt is szükséges, hogy összhangzatos legyen 
a működés a szülői ház és az iskola közt, ezért célszerű, ha szülők és 
tanárok szülői értekezleten beszélik meg a vakáció kérdését. Szülők 
és pedagógusok együttesen bizonyára találnak rá lehetőséget, hogy 
valóban kellemessé és üdítővé tegyék a vakációt a városban maradó 
tanulónak is. Ma már minden valamirevaló városban van legalább 
egy uszoda, tehát az ifjúságnak módjában áll megtanulni úszni. 
Egyáltalában meg kellene kívánni minden középiskolai tanulótól 
(persze módot is kellene nyújtani rá), hogy iskolai pályája alatt 
sajátítsa el ezt az egészséges és hasznos sportot. De a többi sport 
gyakorlására is, amennyiben módjában áll, alkalmat kell nyújtania 
a vakáció alatt is az iskolának. Amelyik iskolának van sportpályája, 
tegye hozzáférhetővé tanulói számára a nyár folyamán is, hogy azok 
ott zavartalanul űzhessék egészséges, testedző szórakozásukat. 
Az iskolának kell kezdeményező lépést tennie a turisztika terén is, 
kedvet kelteni a tanulókban a hosszabb, esetleg több napra terjedő 
kirándulásokra, mert igy fejlesztheti bennük a természet ismeretét 
és szeretetét. Hogy a buzdítás hatásosabb legyen, az iskola előre 
állapítsa meg a kirándulások programmját, állítsa össze a kirándulók 
csapatait, úgy, hogy mindegyikben legyen egy vezetőnek alkalmas 
tanuló. A kirándulásokra vonatkozó híradásokat az intézet hirdető- 
tábláján közölhessék, megbeszélésekre, összejövetelekre pedig nyáron 
is az iskola valamelyik helyiségét használhassák a tanulók. Szóval 
lássák és érezzék, hogy az Alma Maternek róluk való gondoskodása 
a vakáció alatt sem szünetel.

Azoknak a tanulóknak, akik az iskola székhelyétől távol, falun, 
tanyán vagy nyaralóhelyen töltik vakációjukat, kevésbbé van szük
ségük rá, hogy az iskola irányító keze vezesse őket üdülésük idején 
is. Ezeknél a szülőkre hárul az a feladat, hogy gondoskodjanak gyer
mekük kellemes és gondtalan pihenéséről s arról, hogy legyen jó 
barátokból álló társasága, mert ezek nélkül az áhítva áhított vakáció 
is könnyen unalomba fullad. A pihenés, a tanulástól való szabadság 
magában még nem szórakoztat, sőt ha nem jár vele valami kellemes 
időtöltés, hamar unalmassá is válik. Az unalom pedig ellensége az 
embernek, meg kell tehát menteni tőle a vakációját élvező tanulót. 
Milyen kellemetlen látni különösen a hosszú vakáció vége felé az 
utcákon céltalanul ténfergő, vagy a sarkokon ácsorgó diákokat! 
Szinte lerí az unalom az arcukról, amint unják már a hosszadalmas 
semmittevést.

Mivel nem lehet az egész nagyvakációt csupán sportokkal töl
teni, már csak azért sem, mert olyan rosszra fordul az időjárás, szük
séges a tanuló szellemi szórakozásáról is gondoskodnunk a vakáció 
idején. A leghasznosabb s tanulóhoz legméltóbb szellemi időtöltés
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kétségtelenül az olvasás, mégpedig a jó könyvek olvasása. Ha a 
tanulóban sikerült fölébreszteni az olvasókedvet, akkor nem kell 
tartani attól, hogy unatkozni fog a vakáció esős napjain, föltéve, 
hogy lesznek könyvei. S éppen itt kapcsolódik bele az iskola irányító 
munkája a tanulók vakációi foglalkozásába. A tanárok már előre 
hívják föl a vakációra készülő tanulók figyelmét azokra a költői és 
tudományos művekre, amelyeknek ismeretét kívánatosnak ta rtják  
s amelyeket a vakáció sok szabad órájában könnyen elolvashat az 
arra most jól ráérő diák. Az iskola pedig azzal támogathatja a tanuló 
olvasókedvét, hogy a vakáció idején is rendelkezésére bocsátja könyv
tárát. Ezzel nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók nem
csak kellemes, hanem hasznos szórakozással is töltsék pihenésük 
idejét.

Fejtegetésünknek az volt a célja, hogy rámutassunk arra, mikép 
igyekezzék irányítani az iskola tanulóit nyári vakációjuk hasznos 
és kellemes eltöltésében. Az iskola természetesen sem nem akarja, 
sem nem tudja levenni a szülők válláról azt a gondot, hogy törődje- 
nek gyermekük vakációi üdülésével. Akkor lesz igazán pihentető a 
gyermek számára a nagy vakáció, ha szüleinek gondoskodása szóra
koztatóvá, kellemessé teszi. Utazás, a társaséletben való részvétel, 
zene, tevékeny közreműködés a szülők kenyérkereső foglalkozásá
ban : mindez változatosságot visz a vakációzó diák életébe s kedves 
és maradandó élményekkel gazdagítja lelkét. Az iskola irányító 
működése csak arra terjedhet ki, hogy a szülői ház gondoskodásával 
párhuzamosan igyekezzék minél kellemesebbé, egyszersmind azonban 
minél hasznosabbá is tenni tanítványai nyári üdülését, hogy annak 
elteltével testben-lélekben megerősödve, fáradságukat kipihenve s 
egy boldogan töltött vakáció emlékével gazdagodva, újult erővel 
foghassanak ismét munkához.

Sopron. Dr. Ruhmann Jenő.

Az Arbeitsunterncht és a középiskolai német
tanítás. 1

Goethe mondja : Alles Gescheite ist schon gedacht worden ; 
man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken. Valahogy így 
vagyunk az Arbeitsunterrichttal is, ha a róla szóló irodalmat végig 
tanulmányozzuk. (Különösen Münch, Ernst Otto, Strohmayer, 
Hübner, Ehrke, Flagstad, Kappert, Sallwürk, Max Walter, Aronstein, 
Thiergen, Walfer Pap stb. munkáit), mert mindazok a módszeres el
járások, amelyeket a munkáltató módszer hangoztatói követelnek, 
azok a múltban is megvoltak a gyakorlatban egyes tantárgyak

1 Az orsz. középisk. tanár egyesület modern nyelvi szakosztályában, 
1934. máj. 12.-én tartott felolvasás.
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tanításában, de nem voltak meg az egész vonalon, minden tárgyra 
vonatkozólag. Mindenki gondoljon vissza volt tanáraira és találni 
fog köztük olyanokat, akik már akkor is munkáltatva tanítottak, 
bár egyáltalában nem ismerték magát a fogalmat sem. Sőt azt az 
állítást is megkockáztatom, hogy már Sokrates is a munkáltató eljárás 
alapján állott, amikor tanítványaival kitaláltatta a keresett igaz
ságot.

Amikor néhány évvel azelőtt közvetítő módszerről beszéltünk 
cs vitatkoztunk, voltaképpen nem új dolgokról szóltunk, hanem az 
eddigi különféle eljárási módokból kiválasztottuk az életrevalót, a 
j ó t ; mintegy kompromisszumra léptünk a tisztán grammatizáló és 
a direkt módszer között, mint két szélsőség között, miért is sokan a 
közvetítő, a vermittelnde Metliodét egyeztető módszernek, vagy 
keverékmódszernek mondották ; jelezvén ezzel, hogy minden •— a 
történelem folyamán felmerült módszerből van benne valami.

A munkáltató módszer, vagy ahogy nálunk már foglalkoztató, 
cselekedtető, sőt munkásmódszernek is nevezik, sem hozott ú ja t ; 
nem is vonatkozik tisztán a modern nyelvtanításra, hanem vonat
kozik minden tárgyra, általában az egész nevelőoktatásra és inkább 
a természettudományokra vonatkozólag lett általános követel
ménnyé, sok tekintetben jelszóvá.

De micsoda eljárásokat is értsünk e módszer fogalmán? 
Semmi egyebet, mint azt, hogy a tanuló a maga munkája árán 
jusson eredményekhez ; ebből következik, hogy a tanuló munkája 
csak öntudatos lehet, nem öntudatlan, tisztán utánzó munka. Háttérbe 
szorul a receptív úton való ismeretszerzés és előtérbe lép a tanuló 
öntevékenysége ; előtérben a tanuló és háttérben mint irányító ■— a 
tanár, de nem a sarokban, ahogy sokan követelik.

Természetes, hogy ilyen eljárás alkalmazása mellett, nem tévedek, 
ha azt mondom, hogy tízszer annyi időre van szükségünk ; gondoljunk 
csak pl. e módszernek a fizikában való alkalmazására. Ha az a cél 
a fizikában, hogy a tanuló a maga kísérletei, a maga megfigyelései 
alapján jusson a törvény tudatára, akkor a rendelkezésre álló idő 
alatt az előírt tananyagnak legföljebb csak a tizedrészét tudjuk 
elvégezni ■— mondják a fizikusok.

Hogy e módszer lényegét megértsük, tisztázni kell elsősorban 
az ismeret fogalmát. Minden tanítás és tanulás célja az ismeret- 
szerzés. Az ismeret •— tekintve a vele járó lelki munka irányát •— két
féle : a) tényismeret és b) értelmi ismeret. A tényismeret megszerzése 
a memória dolga elsősorban, és lcevésbbé az értelemé. Egy-egy tör
ténelmi eseménycsoport, vagy egy költő életrajzi adatainak meg
szerzése a szorgalmon és a memórián fordul meg, de már egy egyszerű 
mondat megértése, a mondatrészek egymáshoz való viszonyának 
felismerése, vagy egy. mathematikai példának megfejtése az értelmen 
fordul meg. Minden olyan feladat, amely az értelemre és nem a 
memóriára appellál, egy-egy probléma. Egy mondat részeinek felisme
rése, vagy egy mathematikai példának megfejtése, avagy egy egyszerű
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fizikai törvénynek magyarázata a tanuló számára époly probléma, 
mint a nagy tudósnak probléma volt világraszóló felfedezése.

A munkáltató módszer az értelmet mindig problémák elé igyek
szik állítani és igen helyesen, hiszen az élet megszámlálhatatlan meg
nyilvánulása sem egyéb, mint megszámlálhatatlan probléma és így 
a  munkáltatva tanítás végső eredményében — az életre való nevelés.

A középiskolai tanterv tényismereti anyagának leszámításával 
megmaradt részét ilyen problémakomplexumnak kell tekinteni, 
amelynek megfejtése a tanuló értelme által (a tanár irányítása mel
lett) ismét nem más, mint értelmi nevelés.

A tényismeret és az értelmi ismeret megkülönböztetése alapján 
tudom megérteni azt a tényt, hogy a leányok mennyivel magasabban 
állanak a fiúk felett. Kiveszem az erre vonatkozó adatokat az idei 
főigazgatói értesítőből. A budapesti tankerületben létező közép
iskolák tanulói így oszlanak meg tanulmányi eredmény tekinteté
ben : a fiúk közül jeles 9%, a leányok közül 22% ; jórendű a fiúk 
közül 25%, a leányok közül 42% ; elégséges a fiúk közül 50%, a 
leányok közül 33 % ; a fiúk közül az egy és több tárgyból bukottak 
százaléka 16, a leányoké 3%. A fiúk közül jeles-jó 34%, a leányok 
közül 64%.

Világos, hogy ez az aránytalanság az értelmi ismeret és a tény
ismeret fogalmainak összezavarásából, vagy mondjuk, hamis érté
keléséből származik. Ahol az értékelésben a tényismeret a minden
ható, ott a tanulóleányok mindig magasabb színvonalat érnek el, 
mint a fiúk, de csak tényismereti színvonalat.

A munkáltató módszerben a tényismeret másodrangúvá lesz, 
az értelmi ismeret kapja az őt megillető első helyet. Természetes, 
hogy egy-egy tényismeretet is értelmi ismeretté tudok felfokozni, 
ha ez eljárásnak a módszerét ismerem. Pl. a német nyelvtanításban 
általános szokás már a legalsó fokon ilyen elnevezéseket használni : 
infinitív, imperfekt particip (az ige három főalakja), magyarul is 
megmondják : főnévi igenév, folyamatos múlt, multidejű melléknévi 
igenév. Ha nem értetem meg a tanulóval, mi is voltaképpen a főnévi 
és melléknévi igenév, akkor úgy a magyar, mint a német és latin 
elnevezés agyterhelő tényism eret; ha azonban a tanulót rá tudom 
vezetni arra, hogy a főnévi igenév főnév is, ige is ; a melléknévi 
igenév melléknév és ige is, és ezt bemutatom néhány mondatban e 
szófajok szerepével — akkor a tényismeretet értelmi ismeretté fokoz
tam  fel. A történelemtanítást sem tudom máskép elképzelni, mint 
úgy, hogy a történelmi eseményeket tényismereti voltuktól meg
fosztom azzal, hogy valami eszmei, filozófiai nézőpont alá helyezem 
őket és így az értelem számára is használhatókká teszem, nemcsak 
a memória számára.

Természetes, hogy a tényismereteknek értelmi ismeretekké való 
felfokozása nem kezdődhetik mindjárt a legalsó fokon, nem rohan
hatunk a tízéves léleknek megrakott szekérrel. Az első osztályú 
tanuló nagyon sok új fogalommal találja magát szembe, amikor
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a középiskolába lép. Az elemiből még a mondatrészek fogalmával 
sincs tisztában és máris nekimegyünk a németben, vagy neki fogunk 
menni a latinban olyan fogalmakkal és a fogalmaknak reá nézve 
semmitmondó idegen elnevezéseivel, amely fogalmak vagy elneve
zések alá semmit sem tud helyezni. Mit kössön össze az infinitív 
elnevezéssel, mégha meg is mondom magyarul, hogy főnévi igenév, 
amikor a magyar elnevezéshez sincs semmi kötnivalója ; mert ugyan 
miféle asszociáció lehet a -ni képző és a főnévi igenév elnevezés között? 
A kettő közötti összefüggés megértéséhez kissé magasabb értelem és 
iskolázottság szükséges. A németben csak akkor kerülhet erre a sor, 
amikor tisztában vagyok a lesen ige, és a das Lesen főnév fogalmával, 
mert ebből meg tudom magyarázni a főnevet is és az igét is, tehát 
a főnévi igenevet. De hát akkor hogyan nevezzem meg az ige három 
főalakját? Egyszerűen első, második és harmadik főalaknak. Akkor 
a jövő idő képzésének szabálya úgy fog szólni : a werden segédigét 
ragozom a jelen időben és melléje teszem az első főalakot. (A múlt : 
habe vagy bin +  harmadik főalak.)

Amikor azt mondom, hogy a munkáltató módszer szempontjából 
primum az értelmi ismeret és secundum a tényismeret, ezzel koránt
sem akarom azt mondani, hogy ezentúl a tényismeretet dobjuk sutba. 
De ez nem is lehetséges ; a német ige három főalakja tényismeret, 
amely nélkül a mondatban mozdulni sem tudok. A főnév többes 
nominativusa is ilyen tényismeret, amely nélkül nem tudnám a 
többes-szám többi eseteit ; idetartoznak a mindenféle kivételek is. 
De már hogy Goethe melyik esztendőben járt Olaszországban és 
Olaszország mely városaiban, kik voltak sorban női ideáljai, melyik 
esztendőtől melyik esztendőig számítjuk ifjú-, férfi- és aggkorát, 
az már nélkülözhető tényismeret, nélkülözhető különösen akkor, ha 
egy sort sem olvastatunk az Italienische Reise-ből és nem ismerünk 
egy költeményt sem azokból, amelyeket nőideáljai ihlettek. Fölös
leges mint tényismeret a német drámák és eposzok személyeinek a 
neve is, ha az illető drámából vagy eposzból semmit sem olvastunk ; 
pedig német Beöthy Zsoltokból vett értekezések alapján a leg
többjét ismertetik. Tessék hozzávenni a magyar drámákban és epo
szokban előforduló személyeket, hozzászámítva a franciákat is — 
eredményül kapunk egy csomó nevet, amelyek csak agyterhelésre 
jók. Mert ugyebár pl. Schiller Räuber-jeiben a fő az, hogy az öreg 
Moornak a két fiát Karinak és Franznak hívják és nem az a fő, hogy 
egy apának két fia volt, akik közül az egyik ilyen, a másik amolyan 
jellemű. És jaj annak a tanulónak, aki esetleg Kari jellemét Franzra 
húzza és fordítva. Ilyenek után csodálkozom, hogy nem követeljük 
az egyes drámák színlapjainak betanulását!

Az a tanár, aki mindenáron csak tényismeretekre törekszik, 
akinél értékesebb dolog nincs, mint a minél több tényismeret, és aki 
ezt a tömegtényismeretet is csak közlő módon a tanulók memóriájára 
appellálva adja át, az könnyen abba a hibába esik, hogy annyi tény
ismeretet követel tanítványaitól, amennyivel ő maga rendelkezik és



2 8 0 P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  SZEMLE

így alapos okozója lesz a túlterhelésnek, ahogyan ezt az ember külö
nösen a leányiskolákban tapasztalja. Természetes, hogy az ilyen 
tanítási mód a legkényelmesebb, mert kevés fáradsággal jár ; de 
jegyezzük meg azt is, hogy a tényismeret egymagában nem elegendő 
az ember nevelésre.

A közelmúltban a középiskola háromféle fajtáját életrekeltő 
törvényhez készült tantervalkotás abban a jegyben indult meg, 
hogy a tényismereti anyagot alaposan redukálja és a végén kitűnt, 
hogy azt alaposan megduzzasztotta, úgy, hogy alig ment végig ez az 
új terv az osztályokon, máris készül megint a legújabb tanterv megint 
azzal a célzattal, hogy a tényismeretekkel agyontüzdelt lapoknak 
ollóval menjen neki. Hogy fog ez az elv is érvényesülni, a közeljövő
ben válik el és azon fordul meg, vájjon most is értékesebb lesz-e a 
tényismeret, vagy egyenrangú lesz-e az értelmi ismerettel vagy sem. 
A jelek nem biztatók. Már az a tény, hogy a középiskola az alsó fokon 
egységes tantervű lesz, sok mindent bele kell majd préselni, még az 
öntudatot, az értelmet oly magas színvonalon növelő gyorsírást is. 
És ha negyvenperces órák lesznek a napi tornaóra, helyesen test- 
nevelési óra miatt, akkor a tanulók valóban nem iskolába fognak 
járni, hanem hangos moziba, mi, modern nyelvi tanárok pedig a 
heti három részre osztott egyszázhúsz perc alatt alaposan fogjuk az 
öntudatosan nyert nyelvi ismereteket a tanulókkal az öntudatlan 
mechanizmusig begyakorolni átlagos 50-es létszámú osztályokkal !

A munkáltató módszer a tényismeretet nyers anyagnak tekinti, 
a nyersanyagot a tanulónak kell tanári irányítás mellett feldolgoznia 
a maga értelmével, mert csak így lesz az ismeret tudatos, lesz a 
tanuló értelmén át megért gyümölcs.

Melyik most ez a tényismereti anyag a német tanításban?
A következő csoportokba állítható össze : 1. hangtani anyag,

2. szótári anyag, 3. alaktani anyag és 4. az irodalmi anyag irodalom- 
történeti része. Idogy kell e négy csoporttal a munkáltató módszer 
szellemében elbánni? (Zárójelben : a mondattant tudatosan hagytam 
ki ; miért : kitűnik majd a felolvasás végéig.)

Az úgynevezett hangtannak igen kevés köze van a munkáltató 
módszerhez. Hogy miért nincs a németben a hang és miért van eh, 
ezt az értelem számára nem tudom felfoghatóvá tenni. Itt a vezető 
elv : a tanár helyes kiejtése ; a tanulók majomnépség, építeni kell 
utánzóképességükre ; a tanár kiejtése ráragad a tanulókra. A buda
pesti tankerület kb. 180 német tanárjának megvan a maga sajátos 
színezetű kiejtése, hanghordozása, ritmikus vagy aritmikus hang- 
súlyozása ; megtaláljuk a was hast du Hans gesagt á nélküli kiejtést 
éppen úgy, mint Phéther, thust du gerne sphielen heheztetést. Mon
danom sem kell, hogy jó eszköze a helyes kiejtésnek a karban való 
olvastatás, karban való szavaltatás, nemkülönben dalok éneklése. 
A munkáltatás annyiban szerepelhetne, hogy otthoni hangos olvasásra 
buzdítanék a tanulókat — ha ugyan megteszik.

Milyen megvilágítást kap a munkáltató módszer által a szótári
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anyag? Itt már igazán a legtényismeretibb anyaggal van dolgunk. 
Szókincs nélkül nem tanulhatunk meg nyelvet, amint építőanyag 
nélkül nem építhetünk házat. De a ház sem lesz meg sohasem, ha 
a tégla, homok, mész stb. egy rakáson marad. Ebből következik, 
hogy már a szótanulásnál, 'a  szókincsszerzésnél sem lehetünk meg 
mondattan nélkül. Különben szabadjon egy kis kitérést tennem. 
Nincsen szerencsétlenebb felosztás, mint az úgynevezett nyelvtan
nak a felosztása a) hangtanra, b) alaktanra és c) mondattanra. 
Bocsánat a kifejezésért, de szinte ordítva kérdem : szavakkal bánunk-e 
akármilyen nyelvtanítással, vagy mondatokkal? Én legalább úgy 
tudom, hogy a nyelv, a beszéd nem szavakból áll, nem szavakból 
tevődik össze, hanem mondatokból. A beszédnek az egysége, éspedig 
legkisebb egysége a mondat és nem a szó ; e címen azt mondhatnám, 
hogy a beszéd hangokból áll (igen, de csak az állatoknál). A beszéd
részek, a beszédnek a részei nem szavak, hanem mondatok. Nincsen 
helytelenebb elnevezése a szófajoknak, mintha azt mondjuk rájuk, 
hogy beszédrészek. A helyes megkülönböztetés a következő : a sza
vakból alkotjuk meg a mondatrészeket és a mondatrészekből a mon
datokat, a mondatokból lesz a beszéd. E kis kitérés után menjünk a 
tárgyra.

A szó egymagában véve holt anyag, életet csak a mondatban kap. 
Ebből tehát logikusan következik, hogy a szavak tanulása elszige
telten mindennemű vonatkoztatás nélkül — lélektanilag természet- 
ellenes állapot, mondhatnám így is : abszurdum. A legtöbb tanárnak 
az az eljárása, hogy még fel nem dolgozott szövegből a szavakat 
kiíratja és a következő órán kikérdezi, elítélendő eljárás, amelyre pl. 
Ernst Ottó azt mondja : Der Unfug, die Vokabeln vor Durcharbeitung 
des Stückes lernen zu lassen, kommt doch hoffentlich nicht mehr vor. 
(Methodik U. Didaktik des neusprachlichen Unterrichts.3 Leipzig, 
1926. 50.)

E ponton különbséget kell tennünk az aktív és a passiv szókincs 
között; a hallott vagy látott szó felismerése még nem képesít beszédre; 
az ilyen passzív szókincs elegendő a klasszikus nyelvek tanulásánál, 
de modern nyelvekben semmit sem érünk vele, miután a modern 
nyelvek tanításában némi beszédkészségre is szert kell tennünk. 
A beszédhez aktív szókincs kell, azaz olyan szavak, amelyek a fogalom 
felidézésekor azonnal birtokunkban vannak. Képzeljük csak el, 
mennyi német szót ír ki nyolc éven keresztül egy tanuló szótár
füzetébe ; becsülöm a szavak számát kb. 7—8 ezerre. (A tan
évet csak 30 hétben számítva, egy tanuló átlag 800 német órát hall
gatott, egy-egy órára átlag 10 szót számítva — alsóbb oszt.-ban 
kevesebb, felső oszt.-ban több -— megkapjuk a 7-—8 ezer szót.) 
Tekintve most már azt a tényt, hogy egy hétéves gyermek átlag 
•1000 szót használ (Luc Gy. : A nyelv. Bp. 64.), úgy kellene lenni, 
hogy a középiskolából kikerült tanuló a beszédkészség legalább is 
oly magas fokán legyen, mint a hétéves német gyermek, ami pedig 
nincs meg ; mert a német hétéves gyermeknek a 4000 szóból álló
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szókincse aktív, a magyar tanulónak a VIII. osztály során tanult 
7—8 ezer szónak kilenctized vagy még több része passzív szókincs 
egyrészt, másrészt elfelejtett szókincs. Az elfelejtett szókincsre 
pazarolt energia elvész és csak a memória gyötrődött vele.

Ezen a hibán feltétlenül kellene valahogy segíteni. Van-e mód 
arra, hogy a tanuló nagyobb aktív szókincsre tegyen szert? Próbáljuk 
a módokat megkeresni.

1. Minthogy a szó magában véve nyersanyag, holt valami 
mondattani szempontból, a szavakat különösen az alsó fokon sohasem 
kérdezem ki elszigetelten, hanem mindig valamiféle vonatkozásban. 
A szónak legkézenfekvőbb vonatkozása a mondatban van, ennélfogva 
arra kell törekednem, hogy a szavak kikérdezésekor mondatban kér
dezzek azon mondatrész után, amely mondatrész az illető szóból a 
mondatban lett ; pl. Eine Biene fiel in den Bach mondatban így 
kérdezek a Bach után : Wohin fiel eine Biene? A tanuló bizonyára 
azt fogja felelni: in den Bach fiel eine Biene, vagyis egész mondattal, 
amelyből bizonyára rájön, hogy a Bach jelenti a patakot és arra is 
rájöhet, hogy a névelője der. Ha a feladott szövegleckéből így kérdem 
ki a szavakat, és azután leíratom a szótárba, és ilyen módon elvégzem 
az egész olvasmányt, akkor és csak akkor következhetik az egyes 
szavak elszigetelten való kikérdezése, de most már kérlelhetetlen ki
kérdezése.

2. Ha tőlem függne, minden osztályra megállapítanám az aktív 
szókincsnek azt a minimumát, amelyet minden tanulónak el kellene 
érnie egy-egy osztályban, mondjuk osztályonkint átlagban véve 
500 szó t; így a tanuló hat év után kb. 3000 aktív szónak volna a 
birtokában.

3. A tankönyvírótól megkövetelném, hogy minden osztályra 
külön-külön írjon tankönyvet és minden előző osztály szókincsét 
vigye át a következő osztály tankönyvébe, nem a szótári részbe, 
hanem a szövegrészbe, hogy az előző osztály szavai ne maradjanak 
in futuram oblivionem, miután ma az előző osztályok szótárai úgyis 
kérlelhetetlenül megsemmisülnek az összefoglalási óra után.

4. Minthogy a jövőben a harmadik osztálytól kezdődik majd a 
német tanítás, tehát a latin és magyar által gramma tikailag már 
képzettebb tanulókkal lesz dolgunk, a jelenleg általánosan dívó szótár- 
iratás helyébe új módot vezetnék be. A németeknél dívik az úgyneve
zett Wortschatzkästchen vagy Zettelkästchen. Ez abból áll, hogy a 
tanuló az ismeretlen szót egy nyolcadívnyi cédula felső bal vagy jobb 
sarkába írja a most használt szóráti alakjában (igénél a három főalak, 
a főnévnél az egyes és több nőm.) magyar jelentésével együtt. Minden 
olvasmány elvégzése után az összes eddig kiírt szavakat abc-rendbe 
szedi. Ennek kettős előnye van : a) egyrészt a rendbeszedésnél is 
kénytelen a szót elolvasni, tehát ismétel, b) másrészt megtakarítja 
azt az időt, amelyet az időközben elfelejtett szavak újra való leírásával 
eltölt és mindig ellenőrizheti, vájjon előfordult-e már az illető szó, 
vagy nem. Elvégre, ha magával hordhat rajztáblát, három vonalzót,
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csomó geometriai testet, miért nem vihetne egy dobozt is? Ha bélyeget 
gyűjthet, tücsköt, bogarat, növényt, ásv án y t: miért nem gyüjthetne 
szavakat, kifejezéseket?

Az első évfolyamban egy-egy cédula nagyon fehéren festene 
még, de osztályról-osztályra lassankint több kerülne rá. így együvé 
kerülnének főleg a közös gyökből származó szavak, a közös kép
zőkkel bíró leszármazások, szinoním asszociációk, összetételek stb. 
Pl. az első évfolyamban talán csak ez a szó díszelegne a cédulán : 
sprechen, idővel hozzákerülnének : das Sprechen, der Sprecher, die 
Sprechübung, die Sprache, die Besprechung, sprachfertig, sprachlos, 
die Sprachlehre, die Sprachregel, der Sprachschatz stb., stb.

Mennyivel könnyebbíthetjük a tanuló munkáját és növelhetjük 
kitaláló képességét a szóelemzéssel is, különösen a felsőbb fokon a 
szónak a gyökére való rávezetéssel ! Pl. az undankbar szót feltétlenül 
a  tanulóval elemeztetem fel ; ha rászoktattam a praefix és a suffix 
felismerésére, akkor a tanuló könnyen rájön, hogy e szóban a lényeg 
a dank danken gyök, ami köszönetét, köszönést je len t; un fosztó 
jelentésű, tehát undank valami nem köszönést, hálátlanságot jelent ; 
a bar suffix mindig valamiben való gazdagságot jelent, tehát undank
bar a nem köszönésben gazdag ember, tehát hálátlan, a dankbar a 
köszönésben gazdag, tehát hálás. És mennyire kínálkozik itt az 
összehasonlítás a denken igével és annak származékaival : s Bedenken, 
bedenklich, die Bedenkzeit, der Bedacht, bedachtsam, bedächtig, 
bedachtlos, unbedacht egyrészt — másrészt a danken származékai 
k özö tt; a tanuló maga rá fog jönni, hogy a denken származékaiban 
mindig csak a denk vagy a dacht gyök szerepel és a danken származé
kaiban mindig csak a dank gyök és maga is rá fog jönni, hogy e 
különbség a két igének gyenge és erős, illetőleg gyenge és vegyes 
voltában rejlik. Tapasztalataim szerint erre helyeződik legkevesebb 
súly a mai német tanításban.

Azt hiszem, sokat időztem a szókincsnél, de ez csak azért történt, 
hogy a nyelvtanulásnak a legtényismerétibb mezejébe is belevigyünk 
valami öntudatosságot, mert semmiféle nem tudatos tanidás nem való 
a középiskolába és a tudatos az Arbeitsunterrichtnak lényeges jegye.

Következik a tényismereti anyagnak harmadik része, az alaktani 
anyag. Hogyan fest ez az Arbeitsunterricht megvilágításában?

Ha azt mondom : der Vater, akkor szót m ondtam ; a den Vater 
már nem szó többé, hanem mondatrész. Az előbbi szótári elem, az 
utóbbi mondattani elem. Ha tehát a szónak alakját megváltoztatjuk 
ragozás által, akkor mondattani szerepére képesítjük. Maga a ragozás 
magában véve még mindig tényismereti anyag, mert ez is memórián 
alapuló ismeret, bár az analógia, mely oly nagy szerepet játszik a 
nyelvtanulásban, bizonyos mértékben már értelmi ismeretté fokozza 
az egész alaktani anyagot. A lényeg az az Arbeitsunterricht szelleme 
szerint, hogy az alaktani anyag is csak eszköz mondatok alkotására 
és így annak tárgyalását, a tárgyalás menetét a mondat határozza 
meg és semmi más.

2*
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Hübner mondja a Didaktik der neueren Sprachen (Frankfurt 
a/m. 1929. 131) című munkájában : ,,Die neuere Sprachwissenschaft 
hat gezeigt, dass die Unterscheidung von Formenlehre u. Syntax 
nicht haltbar ist. A szokásos felosztás : a) hangtan, b) szótan, c) mon
dattan nem egészen helyénvaló mert a felosztási alap nem termé
szetes ; voltaképpen nyelvtan nincs, csak mondattan ; a hangtan és 
szótan tulajdonképpen eszközei, nyersanyaga a mondattannak. 
Sok nyelvtannak ilyen címe : Magyar nyelvtan, mondattani alapon 
írta x y, szintén ezt a gondolatot sejteti. Ennélfogva annak a tudatnak 
ébrentartása, meggyökereztetése a tanulóban, hogy az első órától 
kezdve mindig a mondat síkján mozog -— elsőrendű és elengedhetetlen 
követelmény.

A legtöbb tankönyv egyszerű kijelentő mondatokból alkotott 
szöveggel kezdi : Der Professor steht, der Schüler sitzt, lévén gon
dolatainknak leggyakoribb kifejezésformája a kijelentő mondat. 
A kijelentő forma után azonnal odakínálkozik a kérdő forma és a 
tanuló rögtön észreveszi, hogy a kijelentés alannyal, a kérdés állít
mánnyal kezdődik. A következő lépés a felszólító mondat alkotása, 
ehhez a felszólító alak szükséges ; és miért nem taníthatnám  meg az 
ige felszólító módját mindjárt a jelentő mód után? Igazán furcsa 
állapot, hogy a tanulónak nincs módjában addig felszólító mondatot 
alkotni, amíg nem kerül sor az ige felszólító módjára, ami a jelenlegi 
állapot szerint csak a második, leányiskolában a harmadik osztályban 
történik, mert a jelenlegi állapot szerint a mondattan az alaktan 
kedvéért van és nem fordítva. Ugyanez vonatkozik a parancsoló, 
óhajtó és felkiáltó mondatokra. Nem klasszikus holt nyelvekről van szó, 
hanem élő nyelvekről. A kijelentés, kérdés, felszólítás, parancsolás, 
óhajtás és felkiáltás napi gondolataink közlésének megkövesedett 
formái, tehát élő nyelv tanításánál minél előbb kell a tanulót ezekre 
képesíteni. Igen szerencsétlen gondolatnak kell mondanom azt is, 
hogy a feltételes jelen alakot beleszorítjuk a konjunktívus imperfektum 
kategóriájába a latin mintájára, vagyis mondattani elemet teszünk 
függővé alaktani elemtől. A feltételes mód is külön rubrikát követel 
és a magyarra való tekintettel a parancsoló mód is, miután nem esik 
alakilag teljesen egybe a felszólító móddal. (Zárójelben : Még nem 
hallottam, hogy valaki indokolta volna, hogy miért van a parancsoló 
módnak csak második személye.)

A mondat lényegéből következik, hogy a következő lépés az 
állítmány további kiépítése volna legalább egy múltban és egy jövő
ben, hogy a tanulónak minél előbb módja és tere legyen gondolatai
nak közlésére és a beszéd változatosabb gyakorlására. A három 
múltból az imperf.-nak kellene elsőbbséget adni, különösen itt Buda
pesten, mert itt az úgynevezett németül beszélő tanulók jóformán 
nem is ismerik és nem használják az imperf.-t.

A következő lépés volna az állítmánykiegészítő kiépítése, miután 
erre alapunk volna már az első futurum, ahol az állítmányi kiegészítő 
infinitivus, jól megmagyarázva, hogy az inf. semmi egyéb, mint
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valami határozatlan dolog, miután benne alany sincs, tehát szó, 
szófaj, amely a mondatban kiegészítő lett.

Kitérőleg megjegyzem, hogyha a latin és magyar tanítás az 
I—II. osztályban nem végzi majd el a legmesszebbmenő tudatos
ságig a szó és a mondatrész közötti különbség felismertetését, akkor 
a  német tanárra hárul az a feladat, hogy ezt elvégezze, mielőtt még 
a  német tanításhoz hozzáfogna. Flagstad és Aronstein (Psychologie 
der Sprachpedagogik, Leipzig-Berlin 1913, 211. és Methodik des 
neusprachlichen Unterrichts2 Berlin, 1926. I. 105.) azt ajánlja, hogy 
szellemben egymástól távoleső nyelveknél tartsunk előbb egy nyelv
tani előkurzust. Hogy a magyar nyelv szelleme távolesik a német 
nyelv szellemétől, az európai nyelvek közül a legtávolabban, az 
bizonyításra nem szorul. Mi lehetne tárgya ennek az előkurzusnak? 
Gondolatom szerint elsősorban a szófaj és a mondatrész tudatosítása ; 
egy-egy szóból milyen mondatrész lehet a mondatban ; elvégre csak 
hat mondatrésszel van dolgunk, tulajdonképpen öttel, hisz a jelző 
nem is mondatrész, csak a jelzett szavával kullogó valami és az 
állítmányhoz voltaképpen semmi köze ; így tehát jóformán csak 
öt elemmel dolgozunk a mondatban. Az összes határozók egy kalap 
alá kerülnek, semmi szükség sincsen az első évfolyam elején arra, 
hogy a németben megállapítsuk, hogy ez mód-, ok-, cél- stb. határozó.

Visszatérve az állítmányi kiegészítőre, itt nyílik először bőséges 
alkalom annak a tudatosítására, mennyi és milyen szófaj lehet állít
mányi kiegészítő ; különösen melléknév, főnév, főnévi és melléknévi 
igenév, sőt még az elválható igekötő is, valamint annak a megálla
pítása is, hogy csak a főnév igazodik számban az állítmányhoz, 
am it meg is tudunk indokolni, mondván az ilyen mondatra : Wir 
sind Gäste, hogy többen nem lehetnek a német nyelv szelleme 
szerint Gast, hanem csak Gäste.

Az állítmányi kiegészítő kiépítése után következnék az alany 
után az állítmánynak a legközelebbi vonzata, a tárgy. Ezzel rálépünk 
a főnévragozás területére. Én már megkaptam egyszer a magamét 
különleges álláspontom miatt a főnévragozásra vonatkozólag, de 
az Arbeitsunterrichtnek egy jelmondata mit den einfachsten Mitteln 
elérni az eredményt. Nos hát a főnévragozás dzsungeljébe is bele 
kell vinni egyszerűségeket; a fő az, hogy a tanuló használni tudja 
a főnevet a mondatban. Az én felfogásom az : helyezzük a főnév
ragozást a nemre, mint alapra, sokkal könnyebben boldogulunk.

Vájjon miért követeljük és követelik az Utasítások is a főnév 
egyesszámú és többesszámú nom.-át ; der Gast — die Gäste ? Nyilván 
azért, hogy e két alakból megtudjuk csinálni a többi alakot. A többes 
nom.-i alak csak arra szolgál, hogy ebből meg tudjam állapítani a 
többesszám többi eseteit, mondván : amilyen a több nőm. — olyan 
az acc. és gen., a datívus mindig n-re vagy en-re végződik. Előttem 
most az egyes nominatívus, ebből kell megállapítanom az egyes
szám többi eseteit; vájjon a névelő nélküli Gast igazít útba a többi 
eset megalkotásánál? Nem, hanem csak a der, a die és a das, tehát
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a nem. Hál’ Istennek, a főnévragozásnál van legkevesebb bajunk 
a női nemmel, nem kell rag ; a semlegessel sincs valami különös 
bajunk, mert minden semleges a gen.-ban s ( -es)-t kap, a szerint, 
van-e a többesszám nom.-ban e bővülés vagy nincs ; marad hátra 
a férfinem. Itt azt mondom általánosságban, hogy a hímnemű főnevek 
a gen.-ban s vagy es-t kapnak, megint a szerint, van-e a több. számban 
e bővülés vagy nincs ; és ha már megállapítottam, hogy a gen.-ban 
es-t kap a főnév, akkor a dat.-ban e-X kap, amely azonban el is marad
hat, miután ma kiveszőben van.

Maradnak az úgynevezett gyengeragozású főnevek ; ezeket a 
kivételek kategóriájába soroznám. Ha meggondolom, mennyi kivételt 
kellett a latinból a főnév deklinációjánál tanulni, akkor ez a kis 
kivételesség igazán semmi annál is inább, mert rendszeres csoportokba 
tudom őket szedni, mondván : Az egyes acc.-tól kezdve minden egyes 
esetben en ragot kapnak azok a hímnemű főnevek 1. amelyek az 
egyes nom.-ban -e-re végződnek : r Knabe, r Löwe az egy Käse kivéte
lével, 2. az Ahn, Bär, Held és tsai, 3. az at-et ( ant-ent) ( ast-ist) ( it-ot) 
és ik végű idegen főnevek, 4. a görögösen végződő főnevek : arch, 
graph, krat, nőm, soph, gog, log és throp végűek, 5. a Friede, Funke, 
Gedanke és tsaik, amelyek az en ragon felül az egy. gen.-ban még egy 
s bővülést kapnak.

Mit keresnek a Mädchen, Tochter és társaik az erős főnevek 
között?

Ezzel a sémával elkerüljük azt, hogy az úgynevezett erős, gyenge 
és vegyes ragozás fogalmával felesleges lépést iktatunk a gondol
kodás menetébe. Szándékkal szoktam a VIII. osztályokban kérdezni, 
ha főnévragozásról van szó, hogy miért erős ez a főnév? A felelet : 
mert az egyes gen.-ban s vagy es ragot kap ; és ha azt kérdem, miért 
kap a főnév s vagy es ragot, a felelet az : mert erős ragozású és ez 
megtörténik a VIII, osztályban, ahol már logikát is tanulnak. 
A németek megengedhetik maguknak ezt a passziót, mert ezzel is 
erősíthetik a filozófiai-heurisztikai gondolkodást ; nekünk az ilyen 
gondolkodásra bőséges alkalmunk van a magyar tanításban, a min
den nyelvnél gazdagabb magyar nyelv vizsgálatában, de itt főcélunk 
az, hogy a legegyszerűbb eszközökkel használhatóvá tegyük a mon
datban a német főnevet.

A múlt hetekben a közoktatásügyi tanács egyik ülésén vita 
indult meg az esetek egymásutániságáról. Voltak, akik nőm. acc. gén. 
dal. sorrendet, mások nőm. gén. acc. dal. vagy nőm. gén. dat. acc. 
sorrendet ajánlottak ; mindegyiket indokolni lehet, de ha az állít
mány természetét, Brassai szerint a mondatrészek királynőjének 
szerepét vizsgáljuk a mondatban, akkor csak ez a sorrend a logikus : 
nőm. acc. dal. gén., mert az állítmányhoz mint vonzat legközelebb 
áll az alany, azután a tárgy, utána a részes határozó és általában 
a határozók, amelyekre szerencsére nem kell külön ablatívus. A gen.- 
nak, mint legtöbbször birtokos esetnek, a mondatban birtokos jelző
nek, nincs vonzati összefüggése az állítm ánnyal; mondattani szem-

5
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pontból éppen olyan jelző, mint a melléknévből alkotott jelző 
voltaképpen tehát nem is mondatrész : a der Garten des Vaters ist 
schön és der väterliche Garten ist schön között van jelentésben vagy 
stílusbeli különbség, de nincs mondatszerkezeti különbség.

Az acc. után tehát kiépítem a datívust, és e kettőnek birtokában 
egy pár prepozíció ismeretével alkotom a határozókat, alaposan 
tudatosítva a magyar és a német-latin határozóalkotás közötti 
különbséget, hogy a német elöljáróval, a magyar hátuljáróval csinálja 
meg a határozót.

Tapasztalatom szerint igen sok bajt okoznak a német tanításban 
a prepozíciók ; mert azzal, hogy így bemagoltatom : acc-t vonzanak 
für és wider, um és gegen, sonder, ohne, durch és bis az ante apud 
ad adversus mintájára, abból még igen kevés haszna van a tanuló
nak ; itt csak a bőséges gyakorlás segít; nem volna-e tanácsos a 
szótárban az esetet utánaíratni így : für acc. és a kikérdezésnél szóban 
is így m ondatni: für acc. Vagy pedig így mondatni : für den, die, das, 
miután a prepozíció után rendszerint a névelő következik és így csak 
ez a három eset lehetséges : für den, für die és für das ; dat.-t vonzóknál 
pedig így : mit dem, der, den, a gen.-t vonzóknál : ausserhalb des der. 
A genitívust vonzóknál fel kell használni azt a magyarázatot is, 
hogy azok többnyire főnevekből alakultak és így egyszerű birtok- 
viszonyt kapunk : jenseit der Donau tulajdonképpen fene Seite der 
Donau.

Az acc. és dat.-t vonzóknál ez már nehezebben menne így : in 
dem, in der, in den, in das és in die. Itt elegendő volna a szokásos 
wo és wohin kérdésekkel való megkülönböztetés. Ez az eljárás részem
ről csak ötlet, ki kellene próbálni. Annyit azonban megtanulna a 
tanuló, hogy a gen.-t vonzóknál csak két eset lehetséges, az acc. és 
dat.-nál három, az acc. dat.-t vonzóknál pedig öt eset.

Ha idáig jutottam , akkor már öt mondatrésszel operálhatok, 
a tanulónak már bőséges tere van a mondatalkotásra. Utolsónak 
maradna a jelző, amelyet legtöbbször melléknévből alkotok meg. 
Méregfoga ez a német tanításnak. Ide is alkalmazni kell az Arbeits
unterricht két főelvét, a tudatost és az egyszerűséget. Mit tudatosít
hatok a melléknévragozásnál? Itt is a nemből indulok ki, mint a 
főnévragozásnál. A melléknév ragjaira elhatározó elem a főnevet 
kísérő és a jelző előtt álló, a főnév nemét jelölő névelő vagy névmás. 
Első eset: ha ott van a nemet jelölő kísérő szócska, úgy nem kell a 
nemet a jelzőn jelezni, mind a három nemben a nőm.-ban csak e kell, 
minden többi esetben en, kivéve az egyes nő- és semlegesnemü acc-t, 
amely mindig egyenlő a nom.-al. Második eset: Ha oly kísérő szócska 
van a jelző előtt, amely csak a nőnemet képes jelölni, de a hím- és 
semleges nemet nem, mint ein, kein, mein stb., akkor a nem jelölésé
nek szerepét a jelző veszi át a nom.-ban, a többi eset megint en, 
megint kivéve az egyes nő és semleges acc.-t, amely egyenlő a nom.-al. 
Harmadik eset: Ha nincs semmiféle kísérő szócska a jelző előtt, akkor
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a nem jelölését minden esetben a jelző veszi át, tehát megkapja a 
der, die, das végzeteit.

Ezzel megint megtakarítom az erős, gyenge és vegyes ragozás 
definícióit, megint nem iktatok bele a gondolkodás menetébe új elemet, 
felesleges lépést. (Zárójelben : Az erős és a gyenge elnevezés csak 
az igeragozásnál válik be, amikor a liebte alakról kimondhatom, hogy 
gyenge, mert idegen elemre, a te-re volt szüksége, hogy megalkothassa 
az impf.-t, míg a band nem szorult erre a segítségre, egymagában is 
erős az impf, megalkotására. A tudatost is jobban elősegíti ez a 
magyarázat, mert ugyebár furcsa dolog, hogy a főnévnél és a mellék
névnél az en elemet mondjuk gyengének, az igénél pedig a te-1. Nem 
új dolog ez a gondolat, már 1891-ben utalt rá Petz Gedeon, 1902-ben 
Becker Gusztáv, újabban Tettamanti, Czuppon, Kaiblinger ; a buda
pesti tankerületben is van már szép számmal tanár, aki még ki sem ejti 
a főnév és melléknévragozásnál az erős, gyenge és vegyes szavakat. 
(Megnyugtathatom a mélyen tisztelt hallgatóságot, nem a szak- 
felügyelő rábeszélésére.)

Érdekes megfigyelni, mennyire zavarba jön még a felsőosztályú 
tanuló is akkor, ha középfokot kell jelzőnek használnia, pl. fordít- 
tassuk le csak ezt a jelzős főnevet : egy vitéz férfi és egy vitézebb férfi, 
vagy : az én magas emberem és az én magasabb emberem; miért akad 
meg az ilyeneken még egy felsőosztályos is? Két okból: a) nincs 
tudatában annak, hogy a középfok is csak melléknév marad, b) nincs 
tudatában annak, hogy a jelző mindig kap ragot.

Hasonlóképpen vagyunk a participiumokkal is, ott sincs tuda
tosítva az, hogy a participium melléknév, tehát használható a mon
datban jelzőnek, határozónak, kiegészítőnek és fokozható is, mert 
melléknév. Látogatott óráim száma eddig vagy 1500, de a die zu 
erlernende Aufgabe-hoz hasonló jelzős főnevet még nem hallottam 
és ha kutattam  utána, a pesti germanizmussal beszélő tanulóktól 
mindig ez volt a válasz : Aufgabe, die man lemen muss vagy wird.

Azt se hagyhatom szó nélkül, mennyire nincsenek tudatában a 
magasabb osztályok tanulói a participiumok igei, tehát vonzó ter
mészetével, sem aktív, vagy passzív voltukkal, olyan tanulók, akik 
öt-hat éven át latint tanultak, amely nyelv sok sajátos tulajdonsága 
mellett erősen participiumos nyelv. Ä der in der Schule seine Aufgabe 
erlernende Schüler hat zuhause keine Schwierigkeit-féle szerkezet — 
terra inkognita.

A jelző fogalom alá vonjuk a birtokost is, tehát a birtokos jelzőt ; 
mint jelző ennélfogva a mondatban bármely főnévnek lehet a kísé
rője, akár alany, akár tárgy, akár határozó van alkotva az illető 
főnévből ; itt tehát erősen kell tudatosítani azt a tényt, hogy a birtokos 
is közönséges jelző, de mint főnévből alkotott jelző, csak főnévragot 
kaphat -— röviden gen.-ba tesszük. Azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a tanuló a mondatban szereplő birtokviszonyban is 
kétféle dolgot lát, holott minden jelzős főnév, legyen akár birtokom 
jelzője, akár ezer melléknévi jelzője, a mondat szempontjából egy
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mondatrész ; a birtokos és a birtok, ez a kettő annyira egy, hogy sor
rendjük megváltoztatása esetén maguk között semmit sem tűrnek 
meg, még a birtok prepozíciója is a birtokos ebbe menekül. Ha ezt 
nem tudatosítjuk, akkor nem értethetünk meg becsületesen egy 
schilleri költői szöveget.

Ez eddig vázolt eljárás gondolatom szerint a majdan egységes 
középiskola első évfolyamának, a heti négyórás harmadik osztálynak 
volna az anyaga, éspedig alapozó anyaga, miután az egyszerű mondat 
a beszéd alapja. Ez a nyelv Knochengerüst-je, hogy frázisokkal éljek, 
amelyre fokozatosan rá kell rakni majd minél több nyelvtényt, de 
mindig ügyelni kell arra, hogy ez a Knochengerüst sohase gyengüljön, 
hanem mindig csak erősödjék, erős és eleven izmokat kapjon.

A vázolt eljárásból következik, hogy a tankönyvnek olyannak 
kellene lennie, amely ezt az eljárást keresztülvinné, azaz a mondat
részek természetes sorrendje szerint válogassa össze az olvasmányokat 
és a költeményeket. De itt az óriási nehézség. Olyan szöveget válo
gatni össze, hogy pl. csak az állítmányi kiegészítő a tudatoson át 
öntudatlan mechanizmusává begyakorlódjék, az csak úgy lehetséges, 
ha maga a tankönyvíró alkotja meg a szöveget; de akkor az a veszély 
fenyegeti, hogy nem tud didaktikmlag egységest, összefüggőt alkotni 
és hogyan olvastassunk egy költeményt, amelyben határozók vannak 
és a határozót még nem tanultuk?

Brassai Sámuel, a magyar nyelvtudósok legnagyobbika, e tekin
tetben azt kívánja, hogy „minden témában a benne tanított új 
formán kívül csak az addig tanultak használhatók fel ; később taní
tandó szóalak sohasem alkalmazható.“ (Budapest, IV. kér. főreálisk. 
1909—10. értesítő 37.) Ebből az következik, hogy az első évfolyam 
körülbelül első tíz hetében az alany-—állítmányos mondatokból álló 
szöveg szerepelhetne, számítva minden mondatrészre átlagosan öt 
hetet. Az öt hétben lesz 20, a tíz hétben 40 óra, egy órára átlagban 
öt új szót számítva, eljutunk a tizedik hét befejeztével 200 szóból álló 
szókincshez.

Ila tekintetbe vesszük, hogy a régi és új szavakat állandóan 
ébren kell tartani, valamint az alany állítmánnyal összefüggő nyelv
tényeket az öntudatlan mechanizmusig begyakorolni — ami nélkül 
az élőnyelv tanítása és tanulása fabatkát sem érő hum bug—, akkor 
Brassainak kell igazat adnunk.

Némelyek a német modern nyelvészek között azt ajánlják, hogy 
a még be nem gyakorolt mondatrész a szótárba veendő és szótárilag 
megtanulandó így : auf dem Tische =  az asztalon. Mindenesetre ez 
is megoldás, de ezzel az amúgy is elegendő, agyterhelő tényismere
teket szaporítjuk.

Úgy hírlik felsőbb tanügyi körökben, hogy a tankönyvírás is 
revízió alá kerül. Remélhetőleg megoldást nyer ez a nehéz kérdés 
is. Annyi bizonyos a hírek szerint, hogy a tankönyvek igen-igen 
rövidek, a lehető legrövidebbek lesznek, ami igen helyes dolog, de 
akkor szükség lesz a tankönyv mellé egy vezérkönyvre a tanár
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számára. E tekintetben irigylem az énektanárokat, akiknek a tan
könyv mellett oly kiváló vezérkönyveik vannak.

Szabadjon befejezésül egynéhány olyan külső, technikai eljárást 
szóba hoznom, amelyeket sehogysem tudok helyeselni, sem peda
gógiai, sem didaktikai szempontból.

1. A tanulók réme a mindenható notesz. Két fajtája van ; a tanulók 
szemeláttára használt notesz és a tanulók által sohasem látott, a 
tanár magánnotesze. Hogy az elsőfajta a tanulók idegeire megy, azt 
diákkorunkban mindannyian bőségesen tapasztaltuk. Kinyitásakor 
megfeszülnek az idegek, lapozgatásánál az izgalom mindegyre foko
zódik, felhívás után általános megkönnyebbülés. A következő fel
szólítás előtt újra ez az ideghullámzás. Hátha még valami miatt a 
tanár kijön a sodrából, akkor a notesz a kézben annyi, mint dühös 
ember kezében a bunkó, egyszerre lecsap. Az órájára módszeresen 
és lelkiismeretesen készülő tanár előre állapítja meg, kiket fog egyéni
leg bírálat tárgyává tenni és óra után bejegyzi ítéletét, amikor a 
tanuló nem látja. A noteszből való felszólításnak kettős hátránya 
van : a) a többi tanuló figyelmetlenné lesz és b) számításra nyújt 
alkalmat.

Az Arbeitsunterricht technikája azt követeli, hogy a tanulók 
lehetőleg minél többször feleljenek. Ámde hogyan tartsa ébren a 
tanár azt, ki hányszor felelt már? Ehhez Kant memóriája sem volna 
elegendő. Van erre is mód. Csináljon a tanár minden osztályára egy 
nagyobb lapra olyan ülésrendet, mint amilyen az osztálykönyvek 
elején van, de nagyobb téglalapokkal, hogy az évi érdemleges összes 
jegyek beleférjenek. Számonkéréskor tegye maga elébe és érdemleges 
felelés esetén firkantsa oda a jegyet; ha egyes tanulókat egyéni 
examennek vet alá, jegyezze esetleg római számmal vagy az abc 
kezdőbetűivel a jegyet. Tanácsos a jegyek közé a gyakorlatjavítás 
alkalmával piros ceruzával beírni a dolgozat érdemjegyét. A feleletek 
és a gyakorlatok egymásutánja módot ad nekem annak a meg
állapítására, vájjon a tanuló halad-e vagy hanyatlik. Az ilyen note
szelésnek előnyei: a) a tanuló érzi, hogy bármikor felhívhatják, tehát 
figyelemfenntartó, b) a tanár a lapra való rátekintéssel rögtön látja, 
ki felelt már eleget és ki nem.

2. Kézerdő az osztályban. Amilyen közvetlen és kedves egy kis- 
létszámú osztályban a tanár minden kérdésére a kézfelemelés, olyan 
zavaró az 50-es és annál több létszámú osztálynál. Ha a felemelt 
kezek száma után ítélnők meg az eredményt, igen furcsa ítéletekre 
jutnánk. Sokan ezt az eljárást Arbeitsunterrichtnak mondják, mert 
elevenséget visz bele a tanításba. Valóban sokszor túleleven egy 
ilyen osztály; sokan mind a két kezüket emelik, felállnak, kiállnak 
a pádból, sőt a katedra felé rohannak ; az ilyen csak látszatelevenség, 
többnyire rendetlenkedés. Felfogásom szerint a számonkérés alkalmá
val minden tanulónak tudni kell a feladott kérdésre válaszolni, a kéz- 
felemelésnek csak az új anyag tárgyalásánál van helye.

3. Egykettőre leültetés. Ezt is elítélendőnek mondom, különösen
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ha szekundabeírás a kíséret. Érdemleges felelethez minden tanuló
nak hozzá kell jutnia ; a tehetségesebbekkel való állandó foglalkozás 
azzal a veszedelemmel jár, hogy a tanár ezeknek a tudásához szabja 
a nívót a követelésben és értékelésben, aránylag kevés lesz a jó 
tanuló és annál több a rossz. A tanítás művészete éppen az, hogy 
leszállni tudjunk a tanuló értelmi színvonalához. A gyenge értelmet 
erősíteni, a kevésbbé tehetséges koponyákat nyitogatni nehéz tanítási 
művelet, de jó pedagógusnak öröm. A szekundára való utazás nem 
pedagógushoz méltó eljárás.

4. Fordítások leiratása. A Ilerübersetzennek, vagyis a németből 
magyar/« való fordítás leírásának semmi értelme, szemben a Hinüber- 
setzennel, az idegen nyelvre való fordítás leírásával. Az utóbbinak 
haszna kettős : a) gyakorlódik a helyesírás, b) előgyakorlat nemcsak 
a majd előkészítendő érettségi dolgozathoz, hanem gyakorlás a 
fogalmazáshoz is.

5. Igen sűrű szokás — nagyon helyesen-—, hogy a tanulók tesz
nek fel egymás között kérdéseket és a tanulók maguk szólítják fel 
társaikat. Az utóbbit, t. i. hogy tanuló szólítson fel, nem tudom 
helyeselni, mert rendszerint idő telik el, míg az illető feleltetendő 
társát megtalálja és rendszerint vagy kedvenc pajtását szólítgatja, 
vagy ellenlábasát. A kérdezést és felelést magának a tanárnak kell 
irányítania. Mondjuk pl. számonkérés van szövegből ; a tanár ennek 
megkérdezése előtt így szól : Aufgepasst, gerade sitzen, die Bücher 
zuschlagen ! A tanulók a könyvet úgy teszik be, hogy ujjaikat az 
illető helyen a könyvben tartják. A tanár folytatja : Schwartz lies 
den folgenden Satz (csodálatos, hogy a lesen parancsolóját 80%-ban 
így hallom : lese!) Kemény suche das Predikat. Farkas, stelle die 
erste Frage, Csűrös wiederhole die Frage u. antworte ; Dobos stelle die 
folgende Frage, Bárány wiederhole die Frage u. antworte stb. addig, 
míg minden előforduló mondatrész után megtörtént a kérdés és a 
felelet; gondosan ügyelni kell arra, hogy a már kielemzett mondatrész 
mindig benne legyen a következő kérdésben és feleletben. A tanár 
az előtte fekvő kalkulus-lapon közben vígan írhat jegyeket.

Megjegyzem, hogy a mondatban előforduló mondatrészek után 
a kérdéseket a tanulóknak kell megcsinálni, épúgy a feleleteket 
és csak ezek után következnek a tanár kérdései, amelyek a szövegtől 
már némi eltérést is mutatnak. így, ha az illető mondat pl. kijelentő, 
megcsináltatom belőle a kérdőt, felszólítót, óhajtót, parancsolót — 
vagy elmondatom a mondatot a különböző mondatrészek kiemelésé
vel, különböző időkbe helyeztetem az állítmányt stb., stb. Az ilyen 
eljárásnak négy jó oldala van : a) A tanuló úgy begyakorolja a német 
szórendet, hogy a következő osztálytól kezdve égbekiáltó bűn lesz 
az egyszerű mondat szórendje ellen véteni, b) a szókincsszerzés 
biztosabb, a sok ismétlés által aktívvá lesz, c) a tanuló megtanul 
mondatrészekben gondolkozni, azok később a sok gyakorlás által 
egyszerre születnek meg, amiként még később egyszerre születik meg 
a mondat, d) folyton jár a száj és általában a beszédszervek, ami
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éppen úgy szükséges a beszédkészség megszerzéséhez, mint a skála
gyakorlás a zongorázáshoz ; e tekintetben ujjak és beszédszervek 
között nincs különbség. (Zárójelben : Az olyan beszédgyakorlat, 
amelyet a németül beszélőkkel szoktunk tartani, vajmi keveset ér ; 
sok az ismeretlen szó és kifejezés, az osztály nagyobb része passzíve 
viselkedik. A beszédgyakorlat csak ismert szavakra és kifejezésekre 
támaszkodhatik, tehát mindig a tárgyalt olvasmányra.)

Mondottuk, hogy a tanuló szókincse csak úgy válhatik aktívvá, 
ha megtanul kérdezni és nemcsak feladott kérdésre felelni, a beszéd- 
gyakorlat inkább kérdezésből áll, mint feleletből. Ideiktatom az 
egyes mondatrészek után való kérdéseket, úgy, ahogy azokat a boldog, 
világháború előtti években boldogult Orosz Alajos kartársammal 
összeállítottuk :

Állítmány : was macht er -— was ist er — wie ist er — was 
geschieht? ■— Alany : wer, was? Tárgy : wen, was? Részeshatározó : 
wem — für wen — wofür? Helyhatározó : wo — woher — wohin — 
bis wohin? Idő : wann — seit wann — bis wann — wie lange? Mód : 
wie ■— auf welche Art (Weise)? Fok : wie sehr? Mérték : um wieviel? 
Eszköz : womit — wodurch? Társ : mit wem — womit? Ok : warum 
— weshalb — weswegen? Cél: wozu —- zu welchem Zwecke? Szám : 
wievielmal — das wievieltemal — zu wievielen? Melléknévi jelző : 
was für ein (was für) — welcher? Számnévi jelző : wieviel — der die 
das wievielte? Birtokos jelző : wessen?

Ha majd a heti négyórás harmadik osztályban ennyi és ezekre 
a kérdésekre képesítjük a tanulókat, akkor úgy a formális gram
matikai képzést, valamint a beszédkészséget megalapoztuk.

Felolvasásom végére értem. Ha minden következő osztályra 
kiterjedőleg leírnám gondolataimat, jókora kis könyvecske látna 
napvilágot ; sajnos, a jelenlegi gazdasági viszonyok között ez csak 
pium desiderium marad. Igyekeztem kidomborítani az Arbeits
unterricht főbb elveit ; boldog volnék, ha a felolvasás nyomán te r
mékeny vita indulna meg, amely esetleges jó gondolataimat még 
jobban alátámasztaná és hibáimat, tévedéseimet helyreigazítaná.

Budapest. Sándor Vence.

Nyolcadikosok irodalmi műveltsége.

Az alábbiakban beszámolok arról a kérdőíves kísérletemről, 
melyet az 1933—34. tanév második felében a debreceni fiúgimnáziu
mok (református gimnázium VIII. A. és B., róm. kath. rgimn. és 
zsidó rgimn. VIII. o.) 156 felsőosztályos tanulójával végeztem.

Az irodalomtanítás sikerességét illetőleg utóbb bizonyos pesszi
mizmus terjedt el a pedagógusok és nem pedagógusok közvéleményé
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ben. Tréfásan és komolyan ismételgetik, hogy : az iskolában taníto tt 
írók nem érdeklik már a d iákokat; a tanulók többre értékelik a 
ponyvát, mint az igazi irodalm at; kedvenceik a detektívhistóriák 
és más kalandorregények szerzői ; a klasszikusok iránt már nincs 
fogékonyságuk; Jókai mesevilága távol áll a modern ifjúságtól; 
az irodalomtanár irányítása tulajdonképpen a visszájára sül el, s 
legbiztosabb mód valamely író hatásának elrekesztésére, ha iskolai 
kötelező olvasmánnyá tesszük m űveit; mikor a tanár meg akarja 
kedveltetni tanítványaival a nagy magyar klasszikusokat, azt érez
heti magában: beszélhetsz, jó vitéz, s tb . . .  Ez a nagyon elterjedt 
felfogás volt az egyik ösztönző erre a kísérletre.

A másik pedig az egyetemi hallgatók radikális irodalmi föl
fogása, amely élesen szembehelyezkedik a középiskola irodalom- 
tanításával, s amelyet kiváltképpen bölcsészettanhallgatók és tanár
jelöltek képviselnek legmerészebben. Érdekes volt megtudni, honnan 
származik az egyetemi ifjúság állásfoglalása, vájjon a középiskola 
készíti-e számára a talajt?

Végül önmagában is érdekelt az a kérdés : mi a mai érettségiző 
magyar ifjúság irodalmi világnézete, milyen a tájékozottsága, mik 
a hajlamai, merre fordul érdeklődésével, kik rajzolják meg számára 
az életformáló eszményeket.

A kérdőíves kísérleti módszer ellen a szakirodalomban közismert 
kifogások merültek fel. Bizonyos, hogy a kísérleti személyek tiszta 
lelki élménytartalmához ezen az úton sem férkőzhetünk hozzá. 
Bizonyos, hogy a kísérlet ténye maga befolyásolja a megvizsgáltak 
élményét és feleletét, mert meghatározott irányba tereli gondolat- 
fűzésüket. Az iskolai kísérleteknél pedig a tanuló függő viszonya is 
meghamisítja az eredményt. Tehát kétségbevonják a kísérlettel 
nyert adatok megbízhatóságát, őszinteségét és belső értékét. A leg
modernebb pszichológiai irányok előtt a kísérlet igen kétes hírben álí.

Mindezeket előre tudva, úgy igyekeztem berendezni a kísérletet, 
hogy lehetőleg hű képet kapjak a tanulók irodalmi műveltségéről.

A diák függő helyzetének zavaró hatását úgy próbáltam el
hárítani, hogy saját tanítványaimtól is anonym válaszokat kértem, 
hiszen itt nem az egyéniségek, hanem az összesség állásfoglalása 
érdekelt. így saját osztályomban is minden feszélyezettség nélkül 
nyilatkozhattak. Még szabadabbnak kell feltételeznem a másik 
három osztály nyilatkozatát. Az eredmény igazolta feltevésemet: 
a négy különböző függőségű csoport megnyilvánulása összehasonlítva 
azt mutatja, hogy a tanulók egész bátran, a saját meggyőződésük 
szerint válaszoltak.

A kísérlet három osztályban úgy folyt le, hogy személyesen 
adtam fel a kérdéseket, melyekre a tanulók írásban válaszoltak. 
Minden kérdés után azonnal jö tt a felelet, s csak ha ez készen volt, 
került a sor a következő kérdésre. Egy osztályban kísérletképpen 
próbálkoztam a kész kérdőívvel, amelyet minden tanuló kézhez
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kapott, és tetszés szerint kitöltött. Ez az eljárás célomnak kevésbbé 
felelt meg, mint az előbbi: az összes kérdések előre való ismerete 
bizonyos mértékig befolyásolta a feleleteket, főként pedig hiányzott 
a szükséges útbaigazítás adott esetekben.

A kérdések megválogatásában és fogalmazásában az a szem
pont vezetett, hogy minél kevésbbé irányítsam a tanulók feleletét. 
Egész más eredményhez jutunk, ha pl. felsoroljuk a számbavehető 
magyar írókat, és úgy kérdezzük meg, hogy kiket ismernek közülük, 
vagy ha egyszerűen felteszem a kérdést : mely írók müveit olvasták? 
Az eredményt lehetőleg a fiúk leikéből akartam kihozni, nem magam 
szuggerálni a kérdéssel.

A kísérlet osztályonként egy órát vett igénybe. Ennél többet 
nem vehettem el a tanítás munkájától, így is nagy köszönettel 
vagyok az igazgató urak iránt, akik ezt az egy órát rendelkezésemre 
bocsátották. Bármily hasznosnak tartom, hogy a tanulók e kísérlettel 
maguknak is számot adtak sok fontos kérdésről, mintegy kritikailag 
áttekintették irodalmi ismereteiket, mégsem kívánatos, hogy az effajta 
kísérlet egy óránál tovább tartson a tanulók elfáradása m iatt sem. 
így is arra törekedtem a kérdések sorrendjének megállapításában, 
hogy kellő váltakozás után utoljára mégis a könnyebb kérdések 
maradjanak. Nagyobb elmélyedést kívánó kérdésektől tartózkodtam, 
{illetőleg ilyesmit csak mellékesen tettem  föl,) mert egy óra keretén 
belől mélyebb esztétikai megnyilvánulást tizennyolcéves fiatal
emberektől épúgy nem várhatunk, mint a magyar dolgozatban 
irodalmi essayt. Pedig ott több idő van egyetlen tétel kidolgozására, 
mégis reprodukálás az általános megoldás. Ellenben majdnem minden 
kérdés egyéni állásfoglalást, döntést kívánt a tanulóktól. Ad per
sonam szólt, és ítéletet várt. Nem objektív megállapításokat, hanem 
egyéni véleményt. A kritikai és a személyes állásfoglalás, önmaga 
érvényesítése a legteljesebb mértékben megfelel a vizsgált korosztály 
lelki irányának, és a feleletekből kitűnik, hogy egyes kényes kér
désekre sokkal bátrabban tudtak válaszolni a tanulók, mint azt a 
megállapodottabb, de náluk sokkal nagyobb tárgyi tudással meg
terhelt művelt felnőttek tennék.

A kísérlet kérdései és a rájuk kapott feleletek összesített 
eredménye a következő
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1. K i  a  l e g k e d ve se b b  m a g y a r  í r ó j a  ?

Az Író neve Ref. g.VIII/a VIII/b
R. kath.

rg.
Zsidó

rg. összesen

Ady E...................................... - . 4 4
Arany J. . ........................... 3 1 — 1 5
Eötvös J.................................. — — i — 1
Gárdonyi G............................. 5 2 14 2 23
P. Gulácsy I.......................... 1 — — — 1
Harsányi Zs............................ 1 1 — — 2
Herczeg F............................... 4 — 9 2 15
Jókai M................................... 12 19 6 13 50
Karinthy F............................. — — — 1 1
Kemény Zs............................. 2 — — — 2
Komáromi .1........................... 2 1 1 1 5
Kosztolányi D....................... — — — 1 1
Madách I................................. — 1 1 2 4
Mikszáth K............................. 4 1 4 1 10
Móra F..................................... — — 1 2 3
Móricz Zs................................ 1 — — 1 2
Petőfi S................................... — 3 — 7 10
Reviczky Gy.......................... — — 1 — 1
Szabó P á l ............................. 1 — — — 1
Szabó L ő r in c ..................... — — — 1 1
Tamási Á r o n ..................... — 1 — — 1
Vajda J ................................... — — 1 — 1
Vörösmarty M........................ 3 1 1 — 5
Zilahy L.................................. — 5 2 — 7

39 36 42 39 156

2. K i  a  l e g k e d v e se b b  id e g e n  í r ó j a  ?

26 tanulónak (16-7%) id. Dumas, ll-nek(7°/o) V. Hugo, 10-nek (6-4%) 
Dickens, 9-nek (5-8°/0) Tolsztoj, 8-nak (5-l°/0) Shakespeare. Említik még a követ
kezőket : Baudelaire (1 t.), Béranger (1), Bulwer (2), Curwood (2), Dosz
tojevszkij (4), ifj. Dumas (2), Flaubert (2), Foerster 1 (1), A. France (1), Freud ! 1) 
Goethe (7), K. Hamsun (1), Heine (1), Lagerlöf(l), J. London (1), K. M ay(l), 
Mereskovszkij (2), Moliére (2), Montesquieu ! (1), Osszendovszkij (1), Racine (1), 
Schiller (4), B. Shaw (3), Sienkiewicz (3), L. Sinclaire (1), U. Sinclaire (1), 
Swift (1), Turgenyev (2), Voltaire • (2), Wallace (5), Wassermann (2), Wells (2), 
Werfel (1), Zane Grey (2), Zweig (2), Zola (3).

3. a) S z e r e t i - e  a  s z é p i r o d a l m a t  ?

Ref. g.
VIII/a VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg.

összesen

Szereti . . . 
Nagyon szer. 
Kev. szereti. 
Nem szereti .

26 66-7% 
11 28-2% 
2 5-1%

25 69-5% 
4 11-1% 
7 19-4%

38 90-5%

1 2-4% 
3 7-1%

29 74-0% 
7 17-9% 
3 7-7%

118 75-7% 
22 14-1 % 
13 8-3% 
3 1-9%
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3. b) Sokai, keveset olvasott-e ?

Re!
VIII/a

g-
VIII/b

R . kath. 
rg.

Zsidó
rg.

összesen

Sokat . . . 16 41— % 7 19-4% 20 47-6% 13 33-3% 56 35-9%
Közepesen . 19 48-7 % 17 47-2% 1 2-4% 18 46-2% 55 35-2%
Keveset . . 4 10-3 % 12 33-4% 21 50-0% 8 20-5% 45 28-9%

4. a) Mely magyar írók müveit olvasta ?
A felsorolt 119 író közül a tanulók 50%-a, vagy több említi a követ

kezőket :
Arany (122 t.), Gárdonyi (98), Herczeg (94), Jókai (141), Madách (93), 

Mikszáth (93), Petőfi (133) ;
33-3%—50% ismeri :
Eötvös J. (52 t.), Katona (68), Vörösmarty (67), Zilahy (59) ;
10—33-3% nevezi meg ezeket :
Ady (46 t.), Csokonai (24), P. Gulácsy I. (23), Jósika (45), Kemény (48), 

Kisfaludy K. (44), Kisfaludy S. (20), Komáromi J. (21), Móricz Zs. (38), 
Rákosi V. (28), Szabó D. (21), Tompa (36).

Többen említik a következőket :
Áprily (6), Babits (11), Balassa (10), Berzsenyi (6), Csathó (8), Erdős R. (7), 

Gyulai (9), Harsányi Zs. (12), Karinthy (15), Kosztolánvi (8), Kölcsey (7), 
Mécs L. (10), Molnár F. (13), Móra F. (10), Oláh G. (8), Rákosi J. (5), Remé- 
nyik S. (6), Reviczky Gy. (11), Szabó Pál (6), Szigligeti (14), Tóth E. (5), 
Vajda J. (14), Vas Gereben (9).

4. b) Mely idegen írók műveit olvasta ?
112 írót sorolnak fel összesen. 50% említi Shakespeare nevét.
33-3—50% sorolja fel a következőket :
Dickens (62 t.), id. Dumas (60), Tolsztoj (52) ;
10—33-3%-nál szerepelnek :
Dante (18), Dosztojevszkij (26), ifj. Dumas (31), Goethe (41), V. Hugo (45),

K. May (20), Moliére (16), Schiller (32), Sienkiewicz (42), Verne (35), Wal
lace (19), H. G. Wells (17), Zola (26) ;

többen említik :
Balzac (13), Cervantes (14), Flaubert (9), A. France (5), K. Hamsun (7), 

Heine (9), Ibsen (9), J. London (7), Mereskovszkij (12), Puskin (5), W. Scott (8), 
B. Shaw (7), L. Sinclaire (7), U. Sinclaire (6), Turgenyev (10), Wassermann (8), 
Werfel (5), St. Zweig (8).

A felsorolt ismert írók osztályonként és egyénenként való megoszlását 
a következő táblázat mutatja :

Ref. g.
V III/a  VIII/b

R. kath. 
rg.

Zsidó
rg. E g y ü tt

Egy tanulóra esik átlag 
ismert magyar író . . 13-3 13-4 10-1 10-6 12

„ külföldi író . . 6-5 6-3 4 6-3 6

Összesen megnevezett is
mert írók száma : 
a) m a g y a r ..................... 62 74 70 52 1 119
b) idegen ......................... 53 53 45 70 ! 1 1 2
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5. K i a legnagyobb 10 magyar író rangsor szerint ?

Az író neve Ref. g.
VIII/a VlII/b 

e. sz.1 a. sz.2 e. sz. a. sz.
R.

c. sz.

kath.
rg.

a. sz.

Zsidó
rg.e. sz. a. sz.

összesen 
e. sz. a. sz.

1. Petőfi . . 36 8'2 36 9-56 32 6-17 38 8'41 142 8-08
2. Jókai . . 35 6-08 35 6-92 37 6-83 34 5-51 141 6-34
3. Arany 38 8-95 36 8-61 29 4-62 37 8-08 140 7-57
4. Madách . 31 4-95 29 4-08 29 3-78 33 5-28 122 4-52
5. Herczeg . 23 2-33 18 2-19 33 4-31 29 3— 103 2-96
6. Vörösm. . 22 31 24 408 25 3-62 28 405 99 3-71
7. Gárdonyi 24 2-54 18 1-86 37 5-83 6 0-69 85 2-73
8. Mikszáth 25 3-05 20 216 33 4-57 5 0-43 83 2-55
9. Kemény 30 4-74 15 1-58 5 0-55 24 3-61 74 2-62

10. Ady. . . 14 1-46 17 2-58 13 1-24 21 3-15 65 2-11

Utánuk közvetlenül jön : 
Katona . . 8 0-69 20 1-89 20 2-28 17 1-64 65 1-62
Jobb helyezést értek még el : Tompa, Eötvös J., Jósika, Móricz Zs., 

Zilahy L., Kisfaludy K. és Csokonai.
Néhányszor szerepelitek : Gyulai, Komáromi J., Vajda J., Zrínyi, Babits, 

Balassa, P. Gulácsy I., Harsányi Zs., Kisfaludy S., Móra F., Rákosi J., Rákosi 
Viktor, Reviczky, Szabó D. (9 tanulónál !)”, Baksay, Berzsenyi, Kölcsey, 
Molnár F., Szigligeti, Vas G. stb.

6. K i a legnagyobb élő magyar író ?

Az lró neve VIII/a
Ref. g.

VlII/b
kath.

rg.
Zsidó

rg. összesen

88 -0 % 26 6 6 -7 % 108 6 9 -2 %
1 2 -6 % 4 2 -6 %

— 1 2 -6 % 1 0 -6 %
— 1 2 -6 % 1 0 -6 %

2-4% — 1 0 -6 %
— — — 1 0 -6 %

2-4% 8 2 0 -5 % 15 9 -6 %
2-4% — — 3 1-9%
2-4% — . -- 1 0 -6 %
2-4 % — — 4 2 -6 %

— 1 2 -6 % 15 9 -6 %
1 0 -6 %

Herczeg . 
Babits . . 
Karinthy . 
Kosztolányi 
Köveskúti 
Móra F. . 
Móricz . . 
Oláh G. . 
Somogyvári 
Szabó D. . 
Zilahy . . 
Komáromi

26 66-7% 19 52-8% 37

—
3 8-3%

—

1 2-6%
— — 1

3 7-7% 3 8-3% 1
1 2'6% 1 2-8% 1

2 5-1% 1 2-8% 1
6 15-4% 8 22-2% —

— — 1 2-8% —

7. A ma élő írók közül kikel tart legkiválóbbaknak ?
Legtöbbször szerepelnek : Herczeg (147), Móricz Zs. (96), Zilahy (89), 

Babits (68), Móra (48), Kosztolányi (38), P. Gulácsy I. (36), Karinthy (36), 
Szabó D. (35), Molnár F. (31), Mécs L. (23), Komáromi (22), stb.

8. Kik a világirodalom legnagyobbjai ?
Az e címen felsorolt 66 író közül legtöbbször előfordulnak : Shakespeare 

(138-szor), Goethe (114), Petőfi (80), Schiller (63), Tolsztoj (60), Dante (58). 
Említik még a következőket :
Ady (6), Arany (38), Amicis (1), Balzac (2), Baudelaire (1), Béranger (1),

1 említések összes száma, - rangsorszámok átlaga : arányszám.

3
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Boccaccio (3), Byron (14), Camoens (2), Cervantes (1), Cicero (3), Corneille (1), 
Curwood (1), Dickens (21), Dosztojevszkij (20), id. Dumas (26), ifj. Dumas (2), 
Flaubert (1), Foerster (1), Galsworthy (1), Gorkij (3), K. Hamsun (3), Heine (9), 
Herczeg (3), Homeros (39), Horatius (17), V. Hugo (31), Ibsen (13), Jókai (11), 
Kemény (2), Lafontaine (1), Lagerlöf (3), Lessing (1), Madách (45), Th. Mann (2), 
Mereskovszkij (1), Milton (2), Moliére (4), Montesquieu (2), Osszián (2), Ovi
dius (2), Petrarca (6), Puskin (3), Racine (3), Rostand (l), Rousseau (16), 
B. Shaw (7), Sienkiewicz (10), Sophokles (1), Swift (2), R. Tagore (2), Tasso (8), 
Turgenyev (5), M. Twain (2), Verne (3), Vergilius (27), Voltaire (24), H. G. 
Wells (1), Wilde (1), Zola (6).

9. Mely szépirodalmi munka volt legnagyobb hatással a lelkére és miéri
a) a magyar irodalomból?

Ref
VIII/a g. VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg. összesen

Egy művet
sem említ . 2 5-2% —■ — 3 7-2% — — 5 3-0%

A többiek 
megnevez-

művet 89 művetnek összesen 23 művet 24 művet 20 művet 22

Ebből :
a) regény. . 15 65-2% 15 62-5% 15 75-0% 13 59-1% 58 65-2%
b) dráma 1 4-4% 2 8-3% 3 15-0% 1 4-5% 7 7-9%
c) líra . . . 4 17-4% 5 20-9% 2 10-0% 5 22-7% 16 18-0%
d) elb. költ. . 3 13-0% 2 8-3% — — 3 13-7% 8 8-9%

Legtöbb tanulónak közös kedvenc olvasmánya Az ember tragédiája 
(VIII. A-ban 7, VIII. B-ben 5, róm. kath. rg. 16, zsidó rg. 20 t.). Az indokolás
ban igen szétágazó válaszokat adtak, amelyek közt feltűnően kevés az esz
tétikailag értékes motiválás.

10. b) A világirodalomból ?

Ref
VIII/a g. VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg. összesen

Egy művet
sem említ . 6 15-4% 6 16-7% 3 7-1% 4 10-2% 19 12-2%

A többiek 
megnevez-

művet 94 művetnek összesen 19 művet 22 művet 27 művet 26

Ebből :
a) regény. .
b) dráma

12 63-1% 10 45-4% 11 40-8% 14 53-7% 47 50-0%
5 26-3%

5-3%
6 27-3% 6 22-2% 7 26-9% 24 25-5%

c) líra . . . 1 2 9-1% 2 7-4% 1 3-9% 6 6-4%
d) epika . . 1 5-3% 3 13-7% 7 26-0% 1 3-9% 12 12-8%
e) tud. mű . — 1 4-5% 1 3-6% 3 11-6% 5 5-3 %

Közös olvasmányok : Shakespeare drámái és Dickens regényei.
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11. A mindennapi élettel foglalkozó vagy attól távoleső mű érdekli jobban?

Rcf. g.
V III/a VIII/b

R . kuth. 
rg.

Zsidó
rg. Összesen

Mn. élettel 
foglalkozót 

Távolesőt 
Mindegy . .

22 56-4% 
16 41-0% 

1 2-6%

16 44-4% 
20 55-6%

28 66-7% 
9 21-4% 
5 11-9%

24 61-5% 
13 33-3% 
2 5-2%

90 57-7% 
58 37-2% 

8 5-1%

12. Mit tart a detektívirodalomról?
Ártalmas 55 tanuló szerint (35-2%), értéktelen 45 (28-9%), csekély 

értékű, szórakoztató olvasmány 63 (40-4%), értékes, tanulságos 10 (6-4%), 
erkölcsi célzatú 1 1 (0-6%) tanuíó szerint; kedveli 1 (0-6%) tanuló, nem ismeri, 
mert nem olvasott 22 (14-1%) tanuló.

13. Mi a kedvenc műfaja?

Rel. g.
VIII/a VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg. összesen

Regény . . 31 79-5% 26 72-2% 28 66-7% 26 66-7% i n 71*1 %
Dráma . . 4 10-2% 7 19-4% 6 14-3% 7 17-9% 24 15-4%
Líra . . . . 3 7-7% 3 8-4% 6 14-3% 5 12-8% 17 10-9%
Epika . . . 
Műford. . .

1 2-6% — — 1 2-35% — — 2 1*3%
— — — — --- 1 2-6% 1 0-64%

Nem felel 1 2-35% 1 0-64%

14. K i a legnagyobb magyar lírikus, epikus, regényíró, drámaíró?

a) A legnagyobb magyar lirikus :

Rel.
VIII/a

g.
VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg. összesen

Petőfi . . . 34 87-2% 33 91-7% 37 88-1% 28 71-8% 132 85-0%
Ady . . . . 1 2-6% 1 2-8% 1 2-4% 5 12-8% 8 5-0%
Arany . . — — --  -- 1 2-4% 5 12-8% 6 3-7%
Vajda . . . — — 2 5-5% 1 2'4% — — 3 1-8%
Vörösmarty . 4 10-2% --  — 2 4'7% 1 2-6% 7 4-5%

b) A legnagyobb magyar epikus :

Arany . . . 37 94-9% 34 94-4% 35 83-3% 26 66-7% 132 85-0%
Petőfi . . . — — — — 1 2-4% 3 7-7% 4 2-6%
Vörösmarty . 2 5-1% 2 5-6% 6 14-3% 4 10-2% 14 8-7%
Zrínyi . . . — __ 6 15-4% 6 3-7 %

3*
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c) A legnagyobb magyar regényíró :

Ref.
VlII/a g' VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg. Összesen

Jókai. . . . 21 5 3 -8 % 29 8 0 -6 % 26 6 1 -9 % 26 6 6 -7 % 102 6 5 - 4 %
Arany !. . . — — — — — — 1 2 -6 % 1 0 - 6 %
Gárdonyi . . — — 2 5 -6 % 10 2 3 -8 % — 12 7-9%Herczeg . . 1 2 -6 % 1 2 -8 % 1 2 -4 % 2 5-1% 5 3 - 2 %
Kemény . . 13 3 3 -3 % — •-- 2 4 -8 % 10 2 5 -6 % 25 1 6 - 0 %
Mikszáth . . 2 5 -1 % — — 3 7 -1 % — — 5 3 - 2 %
Móricz . . . 1 2 -6 % 2 5-5% — — — 3 1 - 8 %
Szabó D. . . 1 2 -6 % — — — — — 1 0 - 6 %
Zilahy . . . 2 5-5% — — — — 2 1 - 3 %

d) A legnagyobb magyar drámaíró :

Madách. . . 30 7 6 -9 % 29 8 0 -6 % 24 57-1% 3 2 8 2 -0 % 115 7 4 - 5 %
Jósika I . . — — ■— ■ — 1 2 -6 % 1 0 - 6 %
Herczeg . . 1 2 -6 % 1 2 -8 % 5 1 1 -9 % — 7 4 - 5 %
Katona . . 4 1 0 -2 % 3 8 '3 % 12 2 8 -6 % 6 1 5 -4 % 25 1 6 - 0 %
Szigligeti . . 3 7-7% — — — 3 1 - 8 %
Zilahy . . . 1 2 -6 % 3 8 -3 % 4 2 - 6 % .

15. Elfogadja-e az iskola irányítását irodalmi felfogásának alakításában ?

Ref. g.
VIII/a VIII/b

R . katli. 
rg.

Zsidó
rg.

összesen

Elfogadja 
Szívesen 
Olykor . . 
Nem fog. el . 
Nem felel

4  1 0 -4 %  
7 1 7 -7 %  

28  7 1 -9 %

13 3 6 -1 %  
8 2 2 -2 %

14 3 8 -9 %  
1 2 -8 %

6 1 4 -3 %  
3  7 -1 %  

2 2  5 2 -4 %  
10 2 3 -8 %  

1 2 -4 %

12 3 0 -8 %  
2 5 -1%  

20 5 1 -3 %  
5 1 2 -8 %

35 2 2 - 4 %  
20 1 2 - 8 %  
84 5 3 - 9 %  
16 1 0 - 3 %  

1 0 - 6 %

16. Mi a könyvforrása?

Ref.
VIII/a g‘ VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg.

összesen

Isk. könyvtár 21 5 3 -8 % 16 4 4 -4 % 22 5 2 -4 % 20 5 1 -3 % 79 5 0 - 6 %
Nyilv. kvtár 27 6 9 -4 % 33 9 1 -7 % 22 5 2 -4 % 29 7 4 -4 % 111 7 1 - 1 %
Otthoni kvtár 
Ismerősök

21 5 3 -8 % 12 3 3 -3 % 23 5 4 -8 % 19 4 8 -7 % 75 4 8 - 1 %

könyvtára 
Ujs., folyóir.

27 6 9 -4 % 20 5 5 -6 % 19 4 5 -2 % 2 9 7 4 -4 % 95 6 0 -9 %

melléklete 7 1 7 -7 % 8 2 2 -2 % 12 2 8 -6 % 5 1 2 -8 % 32 2 0 - 5 %

ö t tanuló még (zsidó rg.) olvasóteremre, egy (u. o.) internátusi olvasóra 
hivatkozik, ketten (ref. g. VIII/b) vásárolják a könyveket.
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17. Miért olvas szépirodalmi munkákat?

Rét.
VIII/a

g.
VIH/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg. összesen

Nem tudja . 1 2 - 6 % . _ 3 7-1% í 2 -6 % 5 3 -2 %
Szórakozás . 22 5 6 - 4 % 24 66-7  % 21 5 0 -0 % 16 4 1 -0 % 83 5 3 -2 %
Gyönyörköd. 5 12-8% ' 8 2 2 -2 % 4 9 -5 % 22 5 6 -4 % 39 2 5 -0 %
Ismeretszerz. 11 2 8 -2 % 15 4 1 -7 % 27 6 4 -3 % 23 5 9 -0 % 76 4 8 -8 %
Név. hatás . 38 9 7 -4  % 21 5 8 -3 % 11 2 6 -2 % 6 15-4% 76 48 -8 %
Kényszer . . 1 2-6% ' ' — 2 5 -2 % 3 1-9%

A nevelőhatás címen összefoglaltam különböző nyilatkozatokat. Az eszté
tikai nevelést említette 16, erkölcsi nevelést 34, a nemzeti érzés fejlesztését 
1 tanuló.

18. Hogy olvas ? A)

Rét
VIII/a

g.
VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó
rg. összesen

Alkalmilag . 24 6 1 -5 % 10 2 7 -8 % 22 5 2 -4 % 23 5 9 -0 % 79 5 0 -6 %
Rendszeresen 15 3 8 -5 % 20 5 5 -6 % 20 4 7 -6 % 16 4 1 -0 % 71 4 5 -5 %

E )
Egyfolytában 13 3 3 - 3 % 8 2 2 -2 % 10 2 3 -8 % 7 17 -9 % 38 24 -4 %
Reosztva . . 8 2 0 - 5 % 24 6 6 -7 % 27 6 6 -7 % 21 5 3 -8 % 80 5 1 -3 %
Érdekes, szer. 14 3 5 - 9 % 4 1M % 5 1 1 -9 % 9 2 3 -1 % 32 20 -5 %
Idejéhez kép. 3 7 -7 % — — 2 5 -2 % 5 3-2%
Nem felel 1 2 - 6 % — — — 1 o-o%

19. Készít-e jegyzeteket olvasmányaiból ?

Ref
V III/a

g.
VIII/b

R. kath.
rg.

Zsidó rg.
rg. összesen

Rendszeresen 2 5 -6 %
1

17 4 0 -5 % 2 5 -2 % 21 13-5%
Olykor . . 10 2 5 - 9 % 16 4 4 -4 % 12 2 8 -5 % 7 1 7 -9 % 45 2 8 -9 %

57 -0 %Nem . . . . 29 7 4 -1 % 18 5 0 -0 % 13 3 1 -0 % 29 7 4 -4 % 89

Utóbbiakból 
átgondolja . 2 5 1 % 5 11 -9 % 4 1 0 -2 % 11 7-0%
átnézi . . . 2 5 -1 % 2 5 -6 % — — 1 2 -6 % 5 3-2%
megbeszéli . — — 2 4 -8 % 1 2 -6 % 3 1-9%
figyelmesen 

olvas . . . _ _ _ _ _ 3 7 -7 % 3 1-9%
többször át

olvassa . . 7 1 7 -7 % 2 5 -6 % 4 9 -5 % _ 13 8-3%
nem gondol 

az olvasot
tak meg
jegyzésére . 18 4 6 - 2 % 14 3 8 - 9 % 2 4 -8 % 20 5 1 -3 % 54 3 4 -6 %

1 Legtöbben megjegyzik, hogy csak a m űvek elmét írják tel. 2 Egy tanuló nem felelt
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Ez adatok részletes feldolgozására e cikk keretében nincs té r 
Szemlénk korlátozott terjedelme miatt. Ezért csak néhány pontot 
említek, amelyhez az adatok értelmezése vezet.

1. A kísérlet elsősorban a tanulókirodalmi ismereteiről volt hivatva 
tájékoztatni. Ha a felsorolt ismert magyar és külföldi írók listáját 
(4. a, b) összevetjük a tanterv követelményeivel és az iskolában 
ismertetett írók névsorával, azt látjuk, hogy a magyar írók közül 
a régebbieket nem említik. Akiket megneveznek, azok általában érté
kesek, csak a legújabb irodalomban és a világirodalomban van nagy 
eltérés az iskola és a tanulók névsora közt, és i t t  sok értéktelen 
író nevével is találkozunk. Az élő irodalom voltaképpen a XIX. 
századdal kezdődik számukra. A régebbiek közül csak Csokonait 
említik többen. A modern irodalomban ellenben a legújabb neveket is 
megtaláljuk. Ez mutatja a modern irodalom nagy vonzóerejét. 
Feltűnő, hogy a küldföldi írók felét nem az iskolában ismerték meg, 
s itt sokkal több a jelentéktelen. Ismeretük sem oly általános, mint 
a magyar íróké. (L. az említések számát a táblázaton !) Ez a két tünet 
az iskolai vezetés hiányosságára utal. A tanulók jószándékát a 3 . a )  
és b) kérdések eredménye igazolja. Mindent összevéve, nyolcadiko
saink irodalmi ismeretei kielégítőek, a kísérlet a tanulók széleskörű 
tudásáról tanúskodik, nagyjában ez a tudás igazi értékekre vonat
kozik, világirodalmi tájékozottságuk pedig a világirodalom tanítá
sának mai helyzetéhez képest meglepő.

2. Az ismert írók névsoránál sokkal jobban karakterizálja 
diákjaink irodalmi felfogását kritikai állásfoglalásuk. (L. 5., 6., 7., 
8., 11. pon tokat!) Bár a tíz legnagyobb írónk közé sokan bevesznek 
harmad-negyedrangú szerzőket, kivált a legújabb irodalomból, 
az összesség közvéleménye elég határozottan kialakul. (A jelenték
telen írók túlértékelése elfogultság és a modern irodalom megítélésé
ben való bizonytalanság következménye.) A közvélemény következe
tességének legszebb kritériuma a 14. kérdés, ahol szakok szerint 
válogatták ki legnagyobb íróinkat, és a négy első ugyanabban a sor
rendben következik a tíz legnagyobb ranglistájának az élén is. 
A tanulók kritikai érzékének finomságát jellemzi az a körülmény, 
hogy a legnagyobb lírikus, epikus stb. mellett említett versenytársak 
hány szavazatot vesznek el a legnagyobbtól. (14. p.) Petőfi és Arany 
elsősége sokkal inkább vitán felül áll a lírában, illetve az epikában, 
mint Madáché a drámában, vagy Jókaié a regényírás terén. Ugyan
csak a megítélés nagy biztosságát mutatja, hogy a világirodalom 
legnagyobbjai közé (8. lista) csak olyan magyar költőket soroznak be, 
akik a tíz legnagyobb magyar író közt is szerepelnek.

A feleletek nagy elfogulatlanságát állapíthatjuk meg, ha az 1. 
és 2. névsort összevetjük az 5., 6., 7., 8. listával, és nemcsak az egye
zéseket, hanem a feltűnőbb eltéréseket is figyelembe vesszük, a sor
rendi különbségekre is ügyelve. Még szembetűnőbben m utatja 
a tanulók elfogulatlanságát a 15. felelet összehasonlítása az 5—8. 
névsorokkal. A legkedvesebb műfaj művelői egyáltalában nem része
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sülnek túlzott kedvezményben a magyar íróknál sem, a világirodalom 
nagyjai közt pedig a hat első társaságában csak egy regényíró van.

Jellemző, hogy a világnagyságok felsorolásánál a tanulók sok
kal óvatosabbak voltak a legújabb írók szerepeltetésében, mint 
a magyar írók klasszifikálásánál. Inkább a kipróbált nagyságokra 
szavaztak.

Az ismert írók (4. sz.) és a legnagyobbak névsorának egybevetése 
sok eltérést derít fel a két lista között. Egész sereg ismert írót nem 
vesznek be a legnagyobbak közé, és fordítva. A magyar írók eseté
ben az így kimaradtak elhagyása mindkét esetben jogosult. Ez azon
ban nem azt igazolja, mintha a tanulók azért nem sorolták volna a leg
nagyobbak közé a kimaradtakat, mert az iskola úgy irányította őket, 
hiszen nagyon sok van a legnagyobbak listáján, aki nem az iskola 
hatása alatt került oda. Minthogy ezek az írók szinte kivétel nél
kül modern szerzők, ismét a modern irodalomban való kellő vezetés 
és irányítás hiánya jelentkezik a tanulók ítéletének ingadozásában. 
Ugyanezt állapíthatjuk meg a világirodalomra vonatkozólag is. 
(V. ö. a 4. b és 8. lis tá t! Persze a listák nem teljesek helyszűke miatt.)

Az irodalmi ízlés próbája volt a 12. kérdés. A válasz nagyon 
egészséges felfogásra vall. A Nick Carterek kora lejárt nyolcadiko
sainkra vonatkozólag, a régebbi nagy rajongás hűvös megítélésnek 
adott helyet. Ha talán fiatalabb korukban át is estek ezen a gyermek- 
betegségen, most már megvetéssel gondolnak rá. ízlésük fejlett, 
esztétikai igényeik nemesebbek.

A kísérlet azt mutatja, hogy a tanulók kritikai állásfoglalásában 
a tanításnak döntő szerepe van. Ingadozás csak ott volt érezhető, 
ahová a tanítás munkája nem hatol be mélyen (legújabb és világ- 
irodalom). Némi bizonytalanság értékelésükben nem váratlan, az 
ellenkezője volna természetellenes. De nagyjából ítéletük elég biz
tos és következetes.

3. A 3./a, 12., 17., 18. és 19. feleletek az ifjúság és irodalom 
viszonyára vetnek világot. Jelentős a jegyzetkészítés elhanyagolása. 
Pedig a kötelező olvasmányoknak különböző szempontból való fel
dolgozása a remekmű alaposabb megértését és mélyebb hatását 
biztosítja. Az egyik osztály ennél a kérdésnél azt kérdezte, hogyan 
kell jegyzetet csinálni olvasmányainkból! Ha a helyes jegyzet- 
készítés módját ismernék, egész másképpen gondolkoznának róla, 
és nem lenne a kísérlet eredménye sem olyan sivár ebben a 
pontban.

Másik fontos adat e csoportban az ifjúsági könyvtárak aránylag 
csekély használata. (16. sz.) Pedig a tanulók olvasási kedvüket 
a legkülönbözőbb forrásokból igyekeznek kielégíteni. A kísérlet után 
módomban volt megkérdezni a tanulókat, hogy nem tévedésből 
feledték-e ki oly sokan az iskolai könyvtárat a könyvforrások fel
sorolásából, és a válasz az volt, hogy tudatosan hagyták el sokan. 
A helyzetet csak súlyosbítja, hogy nem csak egy iskola tanulóiról van 
szó, hanem három intézet növendékeinek egybehangzó valló
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másáról. Alaposabb megfontolást igényel a kérdés : miért nem elégíti 
ki az ifjúsági könyvtár a tanulók igényeit?

Ha e némileg divergens kérdések eredményeit összevetjük, 
és ha különösen tekintetbe vesszük a tanulók széles ismeretkörét 
és jó kritikai érzékét, mondhatjuk, hogy a szépirodalom eleven té
nyező az ifjúság szellemi életében.

4. Az irodalmi műveltség jelentős tényezője az érdeklődés 
iránya. Ezt derítették fel az 1., 2., 9., 10., 11. és 13. kérdések. A leg
kedvesebb írók közt feltűnő Jókai nagy népszerűsége. Jellemző, 
hogy 25 magyar és 41 idegen író szerepel a kedvencek között. 
A magyar irodalmi ismeretben nagyobb az egyöntetűség. A 9. és 10. 
kérdésnél csak a teljes felsorolás alapján lehetne közelebbi eredmé
nyeket megállapítani. Teljes lista közlése a hely szűke miatt itt sem 
volt lehetséges. így csak az összességet érintő néhány megállapítást 
tehetünk. Aránylag kevesen nem tud ták  megnevezni legkedvesebb 
olvasmányukat, de többen a világirodalomból. A többiek itt is 
több idegen munkát soroltak fel, mint magyart. Itt is látszik az iskolai 
vezetés integráló hatása. Műfajilag csoportosítva e munkákat, 
feltűnik, hogy a magyar irodalomban az összes művek 65'2% 
regény, a világirodalomban 50%. A különbséget a dráma okozza, 
mert ezt a műfajt a magyar irodalomban csak 7-9% képviseli, a világ- 
irodalomban pedig 25‘5%. Ez a jelenség a kísérlet nagyfokú realitását 
m utatja, mert valóban a magyar drámaírás a világirodalomhoz 
képest jóval a többi műfajok mögött áll. A lírában az ellenkezőt 
tapasztaljuk: a magyar irodalomban 18%, a világirodalomban 
6-4% a líra aránya a többi műfajokhoz. Ez érthető, mert az idegen
nyelvű lírai versek élvezetét és hatását a fordítás nagyobb mérték
ben csökkenti, mint más műfajét.

A legnagyobb hatású munkák sorában (10—11. p.) majdnem 
csupa mesterművet találunk. Az ilyenek fogják meg legjobban 
az ifjúság lelkét. A magyar irodalmat illetőleg alig akad köztük, 
amelyet ne az iskolában ismertek volna meg. Ez a tény hatásos cáfo
lat arra az elterjedt paradoxonra, hogy legjobb iskolai szerzővé 
tenni az olyan írót, akinek hatását károsnak tartjuk, mert így leg
biztosabb, hogy senki sem fogja olvasni, elsősorban a diákok nem; 
ha pedig meg akarunk kedveltetni egy írót az ifjúsággal, tiltsuk az 
olvasását. Ki kell emelni Az ember tragédiája nagy hatását. Ebben 
a tavalyi Madách-jubileum jótékony befolyását állapíthatjuk meg.

A l l .  kérdés és felelet elbírálásánál tévedés volna, ha az ered
ményből az ifjúság nagyfokú realizmusára következtetnénk. A több
ség a való életet akarja ugyan látni olvasmányaiban, de ez csak 
annyit jelent, hogy ábrándvilág és valóság még nem szakadt szét 
végérvényesen az ifjúi lélekben.

5. Csak a tanulók felével végeztem el a tudományos irodalomra 
vonatkozó vizsgálatot. E szerint nagy részük érdeklődik a tudományos 
írásművek iránt is, az egyes szaktudományok közül legjobban
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kedvelik a fizikát, természettudományokat, lélektant, orvostudományi, 
történelmi és földrajzi munkákat, de jóformán minden tudományág 
iránt megvan az érdeklődés. A megvizsgáltak 46'2% a szépirodalmat,. 
43‘6% a tud. irodalmat becsüli többre.

A tanulók másik felétől a színházról és filmről alkotott vélemé
nyük iránt érdeklődtem. A válaszokból kitűnik a színház háttérbe 
szorulása. (27-8% kevésbbé, 8-3% egyáltalán nem kedveli, míg a 
mozit csak 111%  kedveli kevésbbé és 8 3% nem.) A legkedvesebb 
színdarabok közt az operett műfaja vezet számban (42-5%),a tragé
dia (18-2%), színmű (19'7%), opera (13-6%) és vígjáték (6%) előtt. 
A felsorolt 162 darab közt csak 3% volt igazi obscoenitás. A film 
értékelésében igen megoszlik a kérdezettek véleménye. (47-2% 
szerint csekély értékű, 19’4% értéktelennek mondja, 2-8% szerint 
erkölcstelen, 10-4% szerint ismeretterjesztő, 14% szerint értékes.)

6. A fentiekből megállapítható, hogy a tanulók irodalmi fel
fogását a tanítás nagymértékben irányítja. Bár majdnem minden 
kérdés alkalmas arra, hogy általa a tanulók és az iskola viszonyára 
következtessünk, mégis a 15. kérdéssel a tanulók véleményét is 
meg akartam ismerni ebben a kérdésben. E kérdésnél minden óvatos
ság mellett sem számítottam teljesen őszinte feleletre. Ebben a kér
désben az ifjú ember nem is képes az igazságot pontosan megállapí
tani, még kevésbbé bevallani. Némi megtévesztés is van a kérdésben : 
a fiúk mind nagyon kényesnek érezték, holott nem is az. Az abszolút 
igennél többet ér itt a megfontolásos igen. Örvendetes, hogy a több
ség így is válaszolt. Azt hiszem, az igennel válaszolók egy részét is 
ide lehet számítani, és a minden iskolai befolyás merev tagadói is 
csak hiszik, hogy nem állanak a tanítás hatása alatt.

Mindent összevéve, a tanulók irodalmi érdeklődésével meg lehetünk 
elégedve, mert általában igazi értékek felé irányul. Bizonyos, hogy 
a XIX. század előtti irodalom elavult. Ezen már az iskola sem segíthet. 
A művelt középosztályban sincs másképen. De a nagy klasszikusok 
visszhangja igen erős. A modern és a világirodalomban is elég tájé
kozottak, de nem tudnak úgy értékelni és válogatni, mint az iskolá
ban is tanultak között. Az egész kísérlet az irodalomtanítás sikeres
ségét, a tanulóifjúság irodalmi felfogására nézve döntő jelentőségét, 
hatásosságát igazolta. (Tárgyi tévedés alig fordul elő a 156 tanuló 
válaszaiban : pl. a 14. kérdésnél Aranyt egy megteszi regényíró
nak, Jósikát szintén egy tanuló nagy drámaírónak.)

A kísérlet útján nyert adatokat még nagyon sokféle szempont
ból lehet értékelni és feldolgozni. I tt csak néhány feltűnőbb szem
pontból tekintettem át az adatokon. Egy-egy tanuló kérdőívének ada
taiból, a különböző kérdésekre adott válaszainak összevetéséből 
meglehetősen hű képet nyerhetünk egyéni felfogását illetőleg. Nagyon 
érdekes volna aztán az egyes osztályok összeredményének egybe
vetése és a különbségek megállapítása. Ugyanezt a kísérletet el lehetne 
végezni egyetemi hallgatókkal és művelt felnőttekkel is. A 
három kísérlet összehasonlítása némi felvilágosítást adna aztán
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többek között arról, mi marad meg a középiskola irányító hatásából* 
hol törik meg ez a befolyás, és mi érvényesül végeredményben a fel
nőttek irodalmi gondolkozásában.

Debrecen. Péter Zoltán_

BELFÖLDI LAPSZEMLE
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 8. számában dr. Horváth 

Károly, lapunk munkatársa, a természeti emlékek védelméről és a kirándulá
sokról értekezik. Felhívja a figyelmet a történelmileg nevezetes természeti 
helyek ápolására, gazdasági szempontokra, művészettudományi tevékenység 
érdekeire ; erre az ifjúságot nevelni kell a tanulmányi kirándulások révén. 
Halassy-Nagy József, pécsi egyet, tanárnak az érettségi ellen írt cikkére 
reflektál a láp, s helyes értékére szállítja le a benne kívánt beszélgetést. —  
Forgácsok címen indult rovatában Marczinkó Ferenc, a műegyetem és reál
iskola, továbbá a szelekció és kétféle érettségi bizonyítvány kérdéséről mond 
véleményt. — 9. számában a középiskolai törvény képviselőházi vitájáról 
közöl alapos beszámolót. — A 10. számában Ady Lajos, debreceni tankerületi 
főigazgató, iskolalátogatásainak benyomásaiból közöl más iskolák számára 
példaképpen szemelvényeket. Követésre méltónak találja a következőket : 
az osztályfőnöki órák, mintatanításhoz alkalmazott tanrend, új tanárok 
alkalmazása előtt tartott próbaelőadás (mint a lelkészválasztás előtti próba
szónoklat !), az igazgató óraközi rapportja hiányzásokról, leckemennyiségről, 
szertár- és pénzkezelés felülvizsgálása tanári bizottság által, fogadóórának 
délután egy időben tartása, szállásadók szabályzata, végül egészségügyi 
lapok készítése minden tanulóról : mind olyan kérdések, melyekről gondolkozni 
kell. Különben minket, protestánsokat annál inkább érdekelhet e cikk, mert 
az itt említett adatokat a főigazgató mind református iskolákban gyűjtötte. 
Hasonlókat találhatunk evang. iskoláinkban is, s ahol valamelyik szempontot 
még nem vették figyelembe, tanulságos lehet Ady cikke. -— Dr. Bíró Béla 
a műalkotások szemléltetését kívánja fiúiskolákban is a leánylíceumok 
művészettörténet tanításának mintájára. Azt tartaná helyesnek, ha a tárgy 
tanítására vállalkozó tanárok a képzőművészeti főiskolán rajztanári, az egye
temen művészettörténetszakos tanári képesítést szereznének. Végül vezér
fonalul megfelelő tankönyvet óhajtana. Igen helyesek gondolatai, csak azzal 
kell őket kiegészítenünk, hogy bizony a reform a leányiskolákat is megfosztja 
e kedves és fontos tárgy tanulásától, ha egységes lesz a fiúiskáolákkal tan
anyaguk. Talán még a tizenkettedik órában lehetne ebben az irányban vala
mit elérni. —- A hatéves tanárképzés vitája tovább folyik : dr. Bartha József, 
dr. Hári Ferenc, dr. Hajdú János, Nagy L. József, Molnár Tibor szólnak 
hozzá. —• A Forgácsokban dr. Fodor János kívánja, hogy érettségi biztosul 
működő, tapasztalt középiskolai tanárokat küldjenek ki, más-más szakosokat, 
de ugyanazon kerületben öt-hat éven át ugyanazokat. Ugyanő a német dolgo
zatok számába az együttes magyar-német fordításokat is beleszámítaná, 
hogy időt nyerjen a kis óraszámmal dolgozó szaktanár ; az ilyen dolgozatot 
csak láttamozná a tanár. Életrevaló gondolat, ha látjuk, hogy még heti három 
óra mellett is mily sok időpazarlás a kéthetenként írandó dolgozat — hát 
még két óránál.

Magyar Művelődés 3., 4. számát a szerkesztő, Marczel Mihály hatalmas 
erejű irredenta szózattal kezdi. — Dongó Orbán a hitlerizmus pedagógiájáról 
tájékoztat. Megállapítja, hogy külpolitikai célkitűzése az alldeutsch-mozgalom 
szolgálatában á l l; a német ifjúságot a határproblémákról kívánja tájékoz
tatni, hogy lássa az ifjúság, hogy jövője délkeletre és keletre mutat. A történe
lemtanításnál, mint eddig a földrajzban, belülről kíván kiindulni : abból a meg 
állapításból, hogy a német néphatár keleten messze túlterjed a politikai hatá
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rokon, s hogy az Európa közepén keletkezett 12 kis államban igen sok német él. 
Mindebből azt vonja le a cikkíró, hogy nekünk résen állva pozitív magyarokat 
kell nevelnünk az ifjúság révén. — Ä Tanügji Hírek-rovatban megállapítja, 
hogy a székesfőváros vezet a szemléltető oktatásban ; kissé különösnek talál
juk a Zene című rovatban egy hangverseny ismertetését, meri középiskolai 
szempontból nem látjuk ennek fontosságát. •— A lap 5., (i. számában dr. Kcme- 
nes Illés, pestvidéki tankerületi főigazgató „Milyen legyen a budapesti iskolák 
mindennapi rendje?“ címen megszívlelésre méltó gondolatokat kelt. Látjuk 
ebből, hogy a budapesti gyermek gyorsasága, korán kelése, későn fekvése, 
sok ismeretanyagszerzése, kőrengetegben lefolyó élete, s hogy apját úgyszólván 
csak vasárnap látja, megkívánja azt, hogy minden délutánja szabad legyen. 
Ez azonban a tananyag kívánalmainak megfelelőleg csak délelőlti rövid órák
kal érhető el ; itt adható több testi kultúra is. Kívánná, hogy az iskoláknak 
több mozgási szabadság adassék egyéni kívánalmak méltánylására. — Pálfi 
János az Eskü-tér szerepéről a történelemben értekezik ; minden pesti tanár
nak el kellene ezt olvasnia, hogy növendékeit azután odavihesse a város köze
pén található történelemhez.

M agyar Középiskola 5., 6. száma Bihari Ferenc tanulmányát adja Mázy 
Engelbert pedagógiai rendszeréről : „első, ki a vallásos élet elméleti és gyakor
lati igazságait, a katholikus értelemben vett valláserkölcsi műveltségtartal
mát a neveléstudomány rendszerébe mint szerves alkotórészt módszeresen 
beillesztette“.

O rszágos Polgári Iskolai Tanáregyesületi K özlön y  10. sz. Dobos László 
„A magyar nemzeti öntudat felébresztése és kifejlesztése az ifjúság lelkében“ 
eímű, a Budapesti Kör pályázatán első díjjal jutalmazott pályaművét közli. - 
Gombos István a gyengeszervezetű szegény tanulók nyaraítatása érdekében 
saját iskolájának, a kunhegyesinek példáját mutatja be : ők házat építettek 
erre a célra. A német iskolák Schullandheim-mozgalmára emlékeztet e szép 
cselekedet ; követésre érdemes. — Balás Béla az orosházi múzeumról szól 
képekkel. Harmincéves múltja van a néprajzi anyag gyűjtésének, melyet 
Juhász Balázs, c. igazgató kezdett, Tas Ferenc folytatott, s a sorok írója 
fejezett be. -—• Keller Aladár az évvégi összefoglalások, ismétlések helytelen 
menetéről elmélkedik, mikor vagy csak az elégtelenek kihúzására szorítkozik, 
vagy pedig a bukottakat már tekintetbe sem veszi. A kettős feladat — ismeretek 
rendszeres áttekintése és osztályozó feleltetés — tartandó mindig szem előtt. 
Két-három hét kell az összefoglalásra, ezt osztályozás fejezze be, mely azon
ban nem végleges, hanem csak az elnökkel együtt végzett összefoglalás dönt
sön véglegesen, s ezt szentesítse az osztályozó értekezlet. Mindez négy-öt 
hetet vegyen igénybe, hogy lelkiismeretesen történjék az év bevégzése.

M agyar Tanítóképző 5. sz. Medgyesi Marida a nyelvtanításnak, Nagy 
Ferenc a poétikatanításnak módszeréről ír.

K ereskedelm i Szakoktatás 9. sz. Merényi Oszkár : Néhány koncentrációs 
elv a német tanításban, 10. sz. László Béla a felsőkereskedelmi iskolai tanul
mányi versenyről elmélkedik Varga István és Dengl János vitája kapcsán.

K eresztyén  Igazság 6. sz. Erős Sándor a falusi ifjúság lelki arca. —  
A Krónikában Karner Károly a felekezeti kérdésről ír, s rámutat arra, hogy 
a helyzettel számoló józanság vezethet a helyes útra. ■— 7. sz. Széljegyzetében 
az iskolai reformról így szól : „lesz-e jellemnevelő iskola vagy marad, ami 
m ost: puszta ismeretközlő tanítóintézet“. Valahogy úgy érezzük, hogy nagy 
igazságtalanság van a folyton fellépő vádban, hogy az iskola nem nevel, csak 
ismereteket közöl. Van most is iskola, mely nevel, van most is tanár, ki nevel, 
s volt mindig iskola, mely keveset törődött a neveléssel, voltak a régi nagy 
tanárok mellett is mindig olyanok, kik nem állottak hivatásuk magaslatán. 
Konkrét adatokkal támogatott megállapításokkal többet használnánk, mint 
a mindenfelé fellépő hasonló odavetett mondatokkal. Viszont abban igaza van- 
az írónak, hogy a szülők helytelenül fogják fel kötelességüket, mikor a nagy 
vakációval ők is vakációzni mennek gyermekeik nevelése körül.

N éptanítók  Lapja 9. Hóman miniszter beszédéből Az új középiskola ; 
az élet iskolája címen szemel ki egy részt.
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Sárospataki R eform átus Lapok 16. sz. megnyugtatja közvéleményét, 
hogy illetékes helyről vett értesítés szerint a reform angol gimnáziumukat 
nem érinti. Örömmel vesszük ezt tudomásul, mert úgy látjuk belőle, hogy a 
miniszter egyéniségeket kíván egységes iskolájában is. Reméljük, hogy majd 
minden iskolafenntartó élni fog törvényadta ama jogával, hogy helyi tanterv
vel tegye minél jellegzetesebbé, egyéniséggé iskoláját.

E vangélikus Családi Lap és E vangélikus É let májusi első száma meg
emlékezik arról, hogy a győri evangélikus elemi iskola gyermekénekkara 
Budapesten az Énekszó és Magyar Kórus együttes hangversenyén a zene- 
akadémiában nagy sikerrel szerepelt. Mi, kik a hangversenyen jelen voltunk, 
fájó szívvel láttuk, hogy a rengeteg jobbnál-jobb katholikus énekkar mellett 
csupán a budapesti református gimnázium és evangélikus leánygimnázium 
énekkara szerepelt a dobogón, s mint egyetlen elemi iskolai gyermekkar 
a győri evangélikus elemi gyermekkara. Hogy nagy sikerrel énekelt a Fodor 
Kálmán vezette kitűnően fegyelmezett énekkar, mutatja az a tény, hogy 
a közönség tőlük még ráadást is kívánt. Reméljük, hogy a jövőben majd több 
iskolánk vonul fel : mert az ilyen részvétel csak lelkesítőleg hat a tanulóifjú
ságra, s ebből meg zenetanításunknak lesz nagy haszna.

Krónikás.

H A Z A I IR O D A LO M
V athy E lek  : K éztő l k ézig . Versek. Budapest, 1934. 112 oldal. A szerző

nek hatvanhat versét foglalja magában ez a csinos kiállítású, pompás nyomású 
könyvecske. Megjelenése előtt alig ismertük még költészetét., hiszen csak 
néhány folyóiratban olvashattunk egy-két verset tőle. Most e kötetben költe
ményeinek olyan válogatott gyűjteményét kapjuk, amelyben egész lelki 
világa megnyílik előttünk.

Vathy Elek költeményeinek olvasása közben legelőször arról győződhe
tünk meg, hogy érzelmeit a maguk eredeti, tiszta őszinteségében énekli meg. 
A témákat nem keresi, a formával sem mesterkedik. Versei szinte kizárólag 
önéletével foglalkoznak, átölelve annak minden területét. Nem tesz nagy és 
kockázatos költői kirándulásokat: Megmarad a családi hajlékban, övéi között, 
tanári hivatása mezején, legfeljebb még a természetben érzi jól magát, s még 
Párizs felé robogón is inkább a város felé hajló szivárvány, mint az Eiffel- 
torony kelt benne érzelmeket. Természetesen a hazafias érzés is megcsendül 
verseiben, de még e téren is csendes és halkszavú versíró marad.

Legkedvesebb versei azok, amelyekben kisfiával foglalkozik. A „Kéztől 
kézig“, „Mi zsarnokunk a gyermek“, „Az első cipő“ című verseiben ez a kis 
vándor foglalkoztatja. Általában azt lehet mondani, hogy a gyermekkor 
iránti szeretetét uralja egész lényével, s az iskola zöld padvárában szeretne 
megbújni gyermekké szelídülve. Szomorúan és irigykedve kénytelen tudomá
sul venni, hogy az iskolában ő már nem diák, hanem tanár úr. Ä tündérmesék
ben hivő gyermekség tovatűnése szomorúsággal tölti el : ez helyes. Azonban 
egy kissé túlzottan öreges, pedig, még távol van a negyvenes mértföldkőtől.

Nem szereti a nagyvárost, ahol szürke házakba sokan, de csak magunk
ban élünk. A pilótát az anyján kérészül inti, hogy ha már feltétlenül fel is 
viszi ikarusi vágya a levegőbe, akkor is vigyázzon magára.

A gaszság földjén is van egy-két zug még,
Ahol vágyaiddal békén megtelepülj,
De ha repülsz, fiam, mindig nagyon lassan,
Én fiam, mindig csak alacsonyan repülj.

örül, amikor az éjtszakában emberfölötti erővel rohanó vasparipát le
győzik és lenyűgözik az apró gyenge hópelyhek, s a szörnyeteg vakon megáll 
legyőzve a fehér mezőn.
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Vathy Elek verselése biztos. Alig néhány kivételével kötött formában 
Irt versei szép magyar nyelven csengenek, s mint már fentebb említettem : 
sem a stílusban, sem a ritmusban, sem a rímekben nincs erőszakoskodás. 
Aki a könyvet kezébe vette, élvezettel olvashatja végig, mert ha a hatvanhat 
költeménynek mindegyike nem is, közülök igen sok elérte azt a magasalatot, 
ahol a költemény már az olvasónak is tulajdona lesz. Már pedig a lírában ez 
a legbiztosabb mérték. Ruttkay-Miklian Gyula.

E G Y H Á Z I ÉS ISKOLAI H ÍREK ,

i in, sM TH E  ■«« I t J ^ ^ p e m ± É S t
oszlopos tagja liúnyt el Sárospatakon ezévi augusztus hó 1-én dr. Rácz Lajos 
személyében. Negyven esztendeig (1889-—1929) tanított a sárospataki fő
iskolában előbb a gimnáziumi, azután az akadémiai szakon. Hosszabb ideig 
gimnáziumi, többízben akadémiai- és főiskolai közigazgató. Minden hivatalát 
és tisztségét példás buzgósággal, rendkívüli tetterővel és nagy hatással töltötte 
be. Óriási szorgalmával és munkásságával arányban állott hatalmas tudomá
nyos felkészültsége s minden téren megnyilvánuló lelkiismeretessége és 
erkölcsi komolysága. Azt a magasabb tanári és tudós embertípust láthattuk 
benne, amely életét egy felsőbb lelki és ethikai cél szolgálatára szenteli. — 
Bölcselő szelleme mindenütt és mindenben az igazságot kereste és gyakorolta, 
bárha az sem magára, sem másokra nem volt kedvező. Exact gondolkozás 
és objektív eljárás jellemezte. Elismerés, tisztelet, tekintély, sőt bámulat 
övezte életében, az utókor előtt pedig példaképül fog tündökölni. Református 
tanári rendünk azon kiemelkedő nagyjai közé sorolhatjuk, akiknek neve, 
alakja és munkássága ércbetűkkel van följegyezve a történet lapjaira.

A hivatalos és hivatásos pedagógusnál még erősebben nyilatkozott meg 
benne az irodalom szeretete és művelése. Attól kezdve, hogy ötven esztendő
vel ezelőtt, 1884-ben, pataki teológus korában néhány társával mint szer
kesztő megindította a Sárospataki Ifj. Közlönyt, mindhaláláig csodálatos 
frisseséggel és hatalommal buzgott benne az írói véna és erő. Sokra megy 
azon eredeti és fordított önálló műveinek, szétszórva megjelent tanulmányai
nak száma, melyekkel irodalmunkat több ágában, de főleg a filozófiai szakban 
gazdagította. Ezek tartalomban és formában egyaránt mutatják az ő kiváló 
tehetségét. Számos éven át nagy körültekintéssel és hozzáértéssel szerkesz
tette a Sárospataki Református Lapokat. Tudásvágya folyvást sarkalta s vitte 
a tudományok forrásaihoz hazánkban és a külföldön. Pataki főiskolai szénior- 
sága után egy évet töltött Wundt lábánál, a lipcsei egyetemen, de ezzel nem 
elégedett meg. Fölkereste még Heidelberget, Berlint, Párizst, Genfet, sőt már 
élete későbbi szakában, a háború után Strassburgot is. Ritka külföldi ismeret
séget és összeköttetést szerzett meg és tartott fenn állandóan az irodalom 
és tudomány hírneves képviselőivel. Anyanyelvén kívül nemcsak jól beszélt, 
de hibátlanul is írt németül és franciául. Német és francia lapokba s folyó
iratokba dolgozott. Az Ueberweg—Heinze-féle nagy bölcsészettörténet negyedik 
kiadásának magyar vonatkozású fejezeteit ő írta. Lapokat töltlietnénk meg 
a külföldi irodalomban végzett munkásságának feltüntetésével. Nevét a kül
földön éppen úgy ismerték és tisztelték, mint itthon. A Rousseau-irodalomnak 
Franciaországban sem volt nála kitűnőbb művelője. Comenius alakjára 
és munkásságára ő derítette a legnagyobb fényt. Hazánk és a magyarság 
érdekében külföldön kifejtett ismeretterjesztő és felvilágosító írói működésé
vel valóságos missziót teljesített.

A református tanáregyesületben mindnyájan ismertük s csaknem 
minden közgyűlésen ott láttuk kimagasló, tiszteletreméltó alakját. Többször 
tartott értékes közgyűlési felolvasást. Az egyesület tisztikarában előbb, 
mint egyik jegyző, majd mint alelnök működött, s mikor 1931-ben vissza-
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vonult, érdemeinek elismeréséül tiszteletbeli tagjává választotta az egyesület. 
Szemlénket mindig nagy érdeklődéssel kísérte s több tartalmas nevelésügyi 
és bírálati cikket is küldött bele. Élete utolsó öt évét már az iskolán kívül, 
nyugalomban töltötte, de az irodalomban működni nem szűnt meg. Kéziratban 
is maradtak értékes dolgozatai. A magyar tudomány, tanítás- és nevelésügy 
kétségkívül sokat veszített benne, de legtöbbet a református egyház, iskola 
és tanárság, melynek egyik dísze és dicsekedése volt. A benne lévő gazdag 
szellemi és erkölcsi javaknál fogva bármikor következett volna is be halála, 
az mindig korán lett volna. Fájdalmas szívvel tesszük le sírjára tiszteletünk, 
szeretetünk és hálánk koszorúját. N.

J»r. OHAVECZ OUO\ 1 Július 14-én hosszas szenvedés után, de 
hirtelen halállal hunyt el az evangélikus 

tanügy e kiváló munkása. 1881-ben született Rozsnyón ősi evangélikus család
ból, ott végezte középiskoláját, majd a kolozsvári egyetemen szerezte magyar- 
latin szakból tanári oklevelét. Az evangélikus Böhm Károlynak és Schneller 
Istvánnak kedves és hűséges tanítványa volt. A besztercebányai gimnázium
nak volt 15 éven át munkása, végül utolsó igazgatója is. Mily véletlen, hogy 
hivatali elődje, Varga Mihály, még most is éli napjait Besztercebányán pat- 
riarchakorban. 1919-ben jött el abból a városból, melynek nemzeti mozgal
maiban is élénk részt vett, s hol lapot is szerkesztett, s Aszódon talált új o tt
hont. A Petőfi-reálgimnáziumnak hét éven át tanára, majd az utolsó nyolc 
évben igazgatója volt. Az ő ügybuzgalmának köszönhette intézete, hogy a 
bányakerület átvette az aszódi egyháztól, s hogy új épületet nyerhetett, 
míg régi épületében internátust létesíthetett, ü volt az egyetlen evangélikus 
igazgató a jelenlegiek közül, kit állásában véglegesítettek.

Munkássága túlterjedt iskolája falain, mint előadó, mint író jó nevet 
szerzett. Az Evangélikus Tanáregyesület Szelényi Ödön halála után titkárrá 
választotta meg, azonban betegsége miatt tisztségéről már tavaly lemondott. 
Tanügyi Szemlénk szerkesztőbiztottságának is tagja volt, de ettől is vissza
vonult. Irodalmi téren főleg az evangélikus iskolák múltját kutatta, ilyen  
cikkei jelentek meg lapunkban is, s őszre készült Bél Mátyásról megemlékezést 
adni. Az Ifjú Évek evangélikus ifjúsági lap minden száma részére küldött 
valami tanulságos cikket. Színes tolla, érdekes előadása kedvessé, vonzóvá 
tette minden írását. Mindig kicsengett utóbbi időben írásaiból szegény hazánk 
csonkaságán való bánata. Emlékezzünk csak arra a meghatóan szép cikkre, 
mely januári számunkban két besztercebányai kartársának állít „Korhadt 
fakeresztek“ címen emléket. „A magyar nemzet szebb jövőjéért a kultúra 
mezején dolgozó és harcoló ev. tanárság egyik vezérét a harc mezején érte el 
a halál keze“ — mondja gyászjelentése, melyet iskolája adott ki. Emlékét 
szeretettel őrzik harcos társai, az evangélikus tanárok, s fájó szívvel barátai, 
kik tőle oly sokat nyertek. b. d.

I (7I\YFI1V It \ l ! \  \  I Czinyéry Barna, a miskolci református leány-
1 ' — i—  . '--------- * gimnázium igazgatója hosszas, de nagy türelem

mel elviselt szenvedés után augusztus 13-án este % 10 órakor visszaadta lel
két Teremtőjének. Czinyéry Barna 1886-ban Sajókeszin született, a közép
iskolát a rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumban, teológiai tanulmányait 
pedig Sárospatakon és Berlinben végezte. Később középiskolai tanári ok
levelet is szerzett, s 1914 óta tanára, 1933 júniusa óta pedig igazgatója volt 
intézetünknek.

Halálával nagy veszteség érte a miskolci református leánygimnáziumot. 
Igazgatói működésének az alapmotívuma a szeretet és a hű, odaadó kötelesség
teljesítés volt. Szeretetről, megértésről, megbecsülésről tett tanúbizonyságot 
minden kartársával szemben követett magatartásában, és szeretettel karolta 
fel minden növendékének az ügyes-bajos dolgait. Ügy éreztük, hogy minél 
nagyobb felelősség és több munka nehezedett vállaira, annál inkább nőtt 
emberi nagysága, annál magasztosabb eszmékkel és tisztultabb világnézettel 
haladt a kötelességteljesítés rögös útján. S mikor a gyilkos kór mindjobban 
elhatalmasodott rajta és testi ereje egyre fogyott, akkor is törhetetlen lélek-
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kel, mint az önfeláldozó katona, megmaradt őrtálló helyén, s legyőzve gyötrő 
testi fájdalmait, teljesítette kötelességét a tanév végéig.

Most, mikor Isten magához szólította hű és fáradhatatlan szolgáját, 
megrendült lélekkel állunk ravatalánál, de ugyanakkor felemel bennünket 
az a tudat, hogy oly fiatalon elhunyt igazgatónk élete a legszebb, a magyar 
ifjúság jövőjéért vívott szent küzdelem tüzében égett el. B. K.

Pintér Jen ő  az Országos K özép iskolai T anáregyesü let tiszteletbeli elnöke; 
önmagát becsülte meg az ország tanársága, mikor Pintér Jenőt, a budapesti 
tankerület főigazgatóját országos egyesületének tiszteletbeli elnökévé válasz
totta. Nem kiváló felettesét becsülte meg ezzel, hanem azt a férfiút, ki meg
alkotta minden idők legnagyobb irodalomtörténetét, mikor kiadta rövid három 
év leforgása alatt hétkötetes irodalomtörténetét, melyhez foghatót egy mű
velt nemzet sem tud felmutatni. De háláját is fejezte ki az ország tanársága 
az iránt, ki a háború, forradalmak viharai után újra életképessé tette a tanár
ság országos egyesületét, s mindig legnagyobb megértéssel és érdeklődéssel 
kísérte a tanárság minden megmozdulását. Nagy a mi örömünk is : protestáns 
tanárságunk is szeretettel üdvözli Pintér Jenőt, mert benne minden törekvé
sének megértő támogatóját, iskoláinak jóakaratú barátját ismerte meg 
és tiszteli. B. D.

Ö tvenéves iloktorság és tanárság. A  halle-wittenbergi egyetem abból az 
alkalomból, hogy Dr. Szláoik Mátyás az 1884. évi június 27-én annak filozófiai 
fakultásán doktori vizsgát tett, a reákövetkező július 28-i kelettel doktori dip
lomát szerzett és ugyanez évi szeptember 10-én az eperjesi evangélikus kollé
gium teol. akadémiáján a bölcselet és a rendszeres teológia tanszékére hivatott 
meg, nevezett tudós tanárunkat a minap a következő nyomtatott diplomával 
tüntette k i : „A halle-wittenbergi Luther Márton egyetem filozófiai fakultása 
eddigi hagyományos szokását követve Dr. Szlávik Mátyást, az egykori 
eperjesi kollégium teol. akadémiájának nyug. dékántanárát, jelenleg Buda
pest melletti rákosszentmihályi lakost, az általa 50 évvel azelőtt június 27-én 
tett szóbeli vizsgája és július 28-án kiállított doktori diplomája alapján eddigi 
tudományos és irodalmi működésének kellő méltatásával melegen üdvözli, 
további életére Istennek áldását kéri és ez ünnepnapjának fordulójára őszinte 
és szíves szerencsekívánatait küldi. Halle, 1934 július 28-án. Dr. Schneider 
Miksa e. i. Dékántanár.“

Az O rszágos R eform átus T anáregyesü let balatonboglári Üdülőtelepén 
a harmadik nyaraltatási akció is teljes erkölcsi és anyagi siker jegyében zajlott 
le. A tavaszi nagyobbszabású építkezési, átalakítási, tatarozási munkálatok 
folytán Üdülőtelepünk valóban alkalmas arra, hogy a kényesebb esztétikai 
és célszerűségi igényeket is kielégíthesse. Az idén 48 középiskolai tanár és 
családtag, 27 egyetemi, főiskolai tanár és családtag, 29 pártoló tag és családtag, 
továbbá 8 református lelkész és családtag kereste és találta meg nyaralónkban 
nyugodt testi pihenését, lelki felfrissülését, kellemes szórakozását. Hogy a 
jövőben a középiskolai tanárok nagyobb számban igénybevehessék szépséges 
és kényelmes Üdülőtelepünk áldásait, az elnökség lehetővé teszi, hogy tag
jaink a nyaralási összeget 10—20 pengős havi részletekben előre befizethessek 
az ORTE pénztárába, mivel így több részletben könnyebben ki tudják fizetni 
a háromheti nyaralás díját, mint egy összegben. A havi részletek a hovafordítás 
céljának megjelölése mellett Jakucs István pénztárnok címére küldendők : 
Debrecen, Református gimnázium. Aki valamely közbejött ok miatt nem 
tud részt venni a jövőévi nyaraltatási akcióban, a befizetett összeget termé
szetesen visszakapja.

A z országos reform átus k iá llítás, amint előző számainkban közöltük, 
szeptember hó 30-án, déli 12 órakor nyílik meg ünnepélyes keretek közt, 
a Kormányzó úr jelenlétében. A kiállítás megrendezésének előmunkálatai 
lázasan folynak, óriási anyag van bejelentve. A kiállítás főrendezősége ez úton 
is kéri az összes intézeteket, hogy most már sürgősen, lehetőleg postafordultával 
küldjék be a kiállítást rendező iroda címére : Budapest, IX. Kálvin tér 8., 
II. udvar, II. em. 6. (Telefon 850—33.) a kiállítandó tárgyak részletes jegy-
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zékét, közölve a nagyobb tárgyak méreteit, súlyát, a kiállításhoz szükséges 
terület nagyságát, kényesebb tárgyaknál azok elhelyezésére vonatkozó kíván
ságokat, megjelölve azon tárgyakat, melyek az Országos Református Múzeum 
javára visszatarthatók.

Azután kezdhetnek az anyag becsomagolásához. Ajánlatos jó erős ládákat 
keríteni, a törékeny tárgyakat a ládákon megjelölni, tanácsos az állomásnál a 
csomagolásra tanácsokat kérni. A ládák tartalmáról jegyzőkönyvet kell 
felvenni, legalább két példányban, felsorolva a tárgyaknál azok sértetlen 
vagy rongált állapotát, s két-három tanúval aláíratni. A ládák úgy küldendők 
el, hogy Budapestre legkorábban szeptember 15-én, s legkésőbb szept. 18-án 
érkezzenek meg. 20 kg.-on alúl postán küldött ládák Országos Református 
KiállíLási Iroda Budapest, Kálvin-tér 8 címre, 20 kg.-on felül vasúton 
gyorsáruként feladott ládák pedig Országos Református Kiállítás Irodája 
Budapest, Nyugati pályudvar címre irányítandók.

A kiállítás tartama alatt, október 1. és 8. közt, amelyik intézet csak 
teheti, vezessen tanulmányi kirándulást is Budapestre.

Evangélikus zsinatot engedélyezett Magyarország kormányzója novem
ber 10-re. Negyven év változásait fogja törvénybe visszatükrözni ennek mű
ködése. Tanügyi kérdések az előzetes értesítés szerint nem szerepelnek prog- 
rammján, csupán a népiskoláknál időközben hozott állami törvényekkel 
kíván összhangot teremteni, továbbá az iskolafajok elnevezésében bekövet
kezett változásokhoz szabatos megjelöléssel alkalmazkodni. Reméljük, hogy 
a tanárság küldötteinek meglesz az alkalmuk és lehetőségük arra, hogy a tanár
ságot érdeklő ügyeknek szószólói legyenek. Minden egyházkerület középiskolái 
két tagot küldenek ki a zsinatra, tehát összesen nyolc tanárember lesz hiva
talosan a zsinat tagja.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége közli az egyesület 
tagjaival, hogy a beterjesztett új alapszabályokat a belügyminiszter jóvá
hagyta. Az elnökség kinyomatásukról gondoskodott, s minden tagnak meg
küldi az ezentúl érvényes alapszabályok egy példányát.

Böngészés „csehszlovák“ értesítőkben. A komáromi bencés gimnázium 
606 tanulója közül 2 német, 4 csehszlovák — önként felmerül a nagy kérdés, 
hát ez a felszabadított szlovák országrész? — Beregszászon a reálgimnázium 
párhuzamos magyar osztályaiban 532 tanuló van, ruszin osztályaiban 146, 
mégis 21 ruszin tanuló bennlakási díját fizette meg az iskolaügyi miniszter 
43,260 K-val, s csak 2 magyar kapott féldíjas kedvezményt 3000 K összegben. 
Ez is jele annak, mily egyenlő mértékkel mérnek. Ugyanitt általános a panasz, 
hogy a magyar iskolák épületei hihetetlenül rosszak, zsúfoltak. De Libet- 
bányán, ebben a kis zólyommegyei helységben, pazar polgári iskolát emeltek 
(bár nekünk lennének ilyen iskoláink !). A városka tanulnivágyó gyermekei 
a közeli Besztercebányára jártak mindig, most sem tudják megtölteni az új 
iskolapalotát. Sapienti sat !

Oppel Imre festőművész, a budapesti fasori evang. gimn. rajztanára, 
a keszthelyi nyári egyetemmel kapcsolatban a kultúrpalotában gyűjteményes 
kiállítást rendezett. E kiállítás augusztus elejétől szeptember közepéig tanús
kodott a tehetséges kartárs művészetének fejlődéséről.

Gyorsírástanítás. Mikor júliusban jelentést kell tennem az iskolában folyt 
gyorsírástanításról, mindig az az érzés fog el, hogy ez valami fölösleges dolog. 
A miniszter 1930-ban megjelent rendelete még akkorra szólt, mikor e tárgy mint 
rendkívüli tárgy szerepelt iskoláink tanrendjében, s talán azt célozta, hogy tájé
kozódjék a miniszter a gyorsírásnak rendes tárggyá tételé előtt. Most már semmi 
gyakorlati célja nem lehet e külön jelentésnek, hiszen tanításáról a többi rendes 
tárgy tanításával együttesen számol be minden iskola. Valahogy úgy érzem, 
hogy háttérbe szorul mellette a magyar, latin, német, számtan s a többi első
rendű tárgy, melynek tanításáról nem teszünk külön jelentést, vagy pl. az ének, 
mellyel úgyszólván nem is törődik senki. Nem lehetne az igazgatói munka 
amúgy sem kis terhét ilyen fölösleges jelentéstétel megszünetetésével enyhíteni?

b. d.
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 193á



Pályázati hirdetmény.

Az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága a T. Gy. 
N. A.-ból 1934—35. évben kiosztandó ösztöndíjakra pályázatot 
h ird e t; a pályázati kérvények beadásának határideje 1934 szept. 20. 
Pályázhatnak tagtársaink azon gyermekeik javára, akik szüleik 
lakóhelyétől távol tanulnak. A pályázati feltételek olvashatók a Prot. 
Tanügyi Szemle 1930 II. 88—90. lapjain vagy a konvent 185— 
1930. sz. határozatában. A pályázathoz szükséges űrlapok a pénztár
noknál kaphatók.

Jakucs István,
pénztárnok.

Az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1934 febr. 
17-töl 1934 aug. 31-ig a következő befizetések történtek:

I. Tagsági díjat fizettek: Molnár András 5-—, Madai Gyula 
6-28, Sárospataki gimn. húsz tag 100-—, Thuróczy Dezsőné 5-—, 
Faragó János 5-—, Kunszentmiklós 13 tag, á 4 P, 52"—, Szűcs Ferenc 
5-—, Miskolc rgimn. 76'—, Tarnóczy Jolán 8’—, Bodnár Bertalan 
17-—, Kunszentmiklós pótlás 13*—, H. Fekete Péter 5'—, Nánássy 
Mihály 5’—, dr. Újvárossy Lajosné 5-—, Borbély András 5-—, 
Madai Gyula 13 60, Nagy Vilmos 5'—, Maácz Endre pt. 10-—, 
Hódmezővásárhely három tag 20'—, Benedek Zsolt 5-— P.

II. T. Gy. N. A.-ra bekiildtek : Sárospatak tanítóképző 339-36 
(a Szemle márciusi számában tévesen Kecskemétnek volt beírva), 
Miskolc leányg. III. részlet 350-—, Mezőtúr (328 tanuló) 734-—, 
Kecskemét tanítónők. (197 tanuló) 441-28, Miskolc leánygimn.
IV. részlet 299-12, Miskolc reálgimn. II. részlet 336-—, III. részlet 
336-—, Nyíregyháza tanítónőképző (181 tanuló) 405-44, Szentendre 
polg. 99-86, Debrecen leánypolg. 75-484-2-16, Debrecen gimn. 
júniusi beírás (397 tanuló) 889-28, Dunavecse polg. 64-76, Debrecen 
leánygimn. 76-24, Sárospatak gimn. II. részlet 333*36, Hódmező
vásárhely gimn. 4-48 P.

I I I .  Prot. Tanügyi Szemlére: Sárospatak tanítóképző 75-75 
(a Szemle márciusi számában tévesen Kecskemétnek volt beírva), 
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Jakucs István, 
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Elnöki megnyitó az Országos Református 
Tanáregyesület budapesti közgyűlésén.

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Az ókorban több görög és római költő foglalkozott az emberiség 

fejlődésével,1 de leginkább ismeretes Ovidiusnak, a legragyogóbb 
és legszínesebb képzeletű latin poétának, az e tárgyról adott leírása : 
a négy korszak.1 1 2 Ebben, amint tudjuk, az arany-, ezüst-, réz-, vas
korszaknak megkapjuk jellemző vonásokban kidomborítva a leg
lényegesebb sajátságait, amelyek olyan találóak, hogy átmentek 
régóta a köztudatba és sűrűn idézgetjük azokat, mint szállóigéket. 
Bennünket azonban most ez alkalommal az a közfelfogás érdekel 
leginkább, amely szerint már maga Ovidius is benne élt volna a vas
korszakban s azóta szakadatlanul tart ez a „ferrea aetas“ . A költő 
által vázolt jellemző tulajdonságok legalább is erre látszanak mu
tatni : az oly erkölcsi vétségek és bűnök, valamint egyéb jelenségek 
és adatok ugyanis, melyek valamely közélet igazi képének lefestésé- 
ben annyira jellegzetesek és Augusztus császár korát hűen ábrázolták, 
nemcsak akkor voltak tények és valóságok, hanem azok ma is.

Azonban, ha az ember vizsgálódó szemekkel mélyebben bele
tekint a mostani időkbe — nemcsak éppen a legutóbbi másfél év
tizedet értem, hanem visszamegyünk szinte a múlt század közepéig —, 
akkor hajlandó a római költő felosztását túlhaladottnak, elavultnak 
minősíteni. Mostanság már mégis csak más időket élünk, más pennával 
írunk. Azaz : nem írunk, hanem gépelünk. És a hangsúly ezen a 
szón van : gép. Mióta a gőzgép első kezdetleges alakjában működésbe

1 Sophokles : Antigone, 353- 364. vs. : „És (az ember) magától tanulta 
meg a beszédet is, a röpke gondolatot is, a városalkotó gyülekezéseket és 
megtanulta kikerülni a zord hidegnek szabad ég alatti nyilait, meg a szakadó 
záport leleményesen ; a jövő semmi változásával szemben sem tehetetlen, 
még a súlyos betegségekből kivezető utakat is kieszelte : egyedül a haláltól 
való megmenekülést nem fogja elérni soha.“ Tehát az ember szellemi fejlő
désének a fokozatai : 1. Beszélés. 2. Gondolatközlés. 3. Társadalomalkotás. 
I. Házépítés. 5. Előretörés a művelődésben a halál kikerülésének a küszöbéig.

Horatius, Sat. I. 3. 99— 106. vs. ; itt a fejlődési fokozatok: 1. Állatiasság 
(animalismus). 2. Beszélés. 3. Társadalomalakítás. 4. Törvényhozás. Minden
esetre mind a két költőnek igen érdekesek ezek a megjegyzései és megfigye
lései, amik az emberiség szellemtörténeti folyamatait iparkodnak meg
magyarázni.

2 Ovidius Métám. I. 89- -150. vs.
1
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jött, ettől az időponttól kiindulva egyre fokozódó mértékben és 
csodálatos tökéletesedésben, változatosságban, elterjedtségben meg
gyarapodott a gépek száma, annyira, hogy ma már aligha van az 
emberi életnek olyan területe, akár a legkisebb részleteket, akár a 
legfinomabb árnyalatokat tekintjük is, amelyet el ne lepett, hatal
mába ne kerített volna a gép. A szó szoros értelmében az emberiség 
nyakig benne úszik egy „aetas mechanica“ vizében3, s az újabb idők 
egyre nehezedő jelenségeinek és tényeinek boncolgatása után, mér
legelése és egybevetése közben önkéntelenül felvetődik bennünk az 
aggodalmas kérdés : nem a hanyatlás, vagy esetleg a végső pusztulás 
örvénye felé sodródik-e a világ közműveltsége, egész lelkiségünk 
igazi értéke ezen általános elgépiesedés miatt? Vájjon a haladás 
őrületes sebessége nem látszólagos előretörés-e, nem csalóka láto
mások hitegető játéka-e csupán, melynek az iránya nem felfelé ível, 
hanem a mélybe zuhan?

A gépek ma már annyira tökéletesek, egyik-másik olyan bámula
tosan pontos és szabatos mozgást, működést végez, finomságuk ki
eszelt és hihetetlen szövevényes voltuk mellett is akkora, hogy néha 
szinte hajlandók vagyunk némi szellemi erőt is beléjük magyarázni, 
beléjük képzelni, mintha nem kizárólagosan anyag, hanem egy rész
ben lélek is lennének : valóságos embergépek. Hiszen íróink egyike, 
Pékár Gyula, egy nemrégiben megjelent elbeszélésében : „Bűnügy 
1965-ből“, már olyan „acélleányt“ szerepeltet, aki „minden élőknél 
tökéletesebb Oféliát, Desdemonát és Kleopátrát“ bír a gépszínpadon 
játszani.4 De ez csak az érem egyik oldala. A temérdek gép nélkülöz
hetetlen része lett az emberi életnek, s a dolgozó ember kénytelen 
versenyre kelni, ha egyáltalán meg akar élni, a gépekkel. Ezek fel
tétlen pontosságát, fáradhatatlan és kimeríthetetlen munkabírását, 
folyton emelkedő gyorsaságát és lázas üzemét szükségszerűleg 
utánoznia kell, mert különben alulmarad a létért folyó irtózatos és 
kegyetlen küzdelemben. így válik az ember mindig jobban lelketlen 
anyaggá, puszta szerkezetté, közönyös és egyhangú falanszter
figurává, gépemberré. Ez az éremnek a másik oldala.

Ekként törekszik az emberi haladás az anyagot gépbe öntve a 
folytonos tökéletesítés útján a szellemiség felé fejleszteni, ugyanakkor 
azonban a lelket a gépekhez alkalmazkodó, idomuló rabszolgaság 
által a nyers testiség állapotába süllyeszteni. És ezt, a test és lélek 
összeegyeztethetetlen ellentétének áthidalási szándékát azon szellem- 
történeti tény tette azután mélységesen és vészthozóan tragikussá, 
hogy majdnem a gépkorszakkal azonos határidőpontokkal, a nagy 
francia forradalom által megindított átalakulás következtében, a 
közviszonyok és ezek közt a köznevelés mindenfelé az egyéniségek 
korlátlan kifejlődését segítették elő. Fokozatosan egy egocentrikus

3 Madách lángesze megálmodta ezt a kort az „Ember tragédiája“ 12-ik 
színében, a falanszter-jelenetben, ahol ,,a csendesen folyó szép rend felett 
tisztelve áll őrül a tudomány“ (3169—70. vs.).

4 „Üj Idők“, 1934 július 15. — 29. sz.
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világ keletkezett, amelyben az „én“ az alpha és az ómega, s minden 
egyéb, élő és élettelen, csak messze ez után következik. így válik 
az ember akarva-nemakarva egy heroikus küzdelem hősévé, amely
ben szertelenül önállósult lelke mindeneken uralkodni szeretne, de 
ugyanakkor a gépek versenyében megtagadni kényszerül önmagában 
minden egyénit s a végtelen tömegbe szürkül bele, mint névtelen 
pária. Egyfelől a szélsőséges kiegyéniesülés, másfelől a legkisebbre 
összezsugorodás és beolvadás kettős malomköve közt őrlődünk és 
emésztődünk : nem csoda, ha olyan sűrű az elbukás. Valóban az 
„aetas mechanica“ képe a költők tollán még szörnyűbbé és borzasz
tóbbá válhatik, mint amilyen Ovidiusnál az „aetas ferrea“-é.5

A köznevelés is ilyen viszonyok közt majdnem megoldhatatlan 
feladattal kerül szembe. Mire tanítsunk és neveljünk tulajdonképpen? 
Gyermekeinket vájjon kitornászott és megedzett izomtömegekké, 
a tempót szédületes irammá fokozni biró és az azonos mozgásokat a 
végtelenségig ismételni képes gépemberekké gyúrjuk-e át, akikből 
hiányzik minden egyéni kezdeményezés, elhatározás, végrehajtás, 
vagy pedig engedjük szabadjára a korlátlan féktelenségig fokozódva 
minden individuális ösztönüket és hajlamukat? A célok ilyen külön- 
félesége, egymástól távoleső volta, sőt merő ellentétességük szükség- 
szerűleg termelte ki azt a pedagógiai anarchiát,'mely az elmúlt évtize
dekben olyan jellemzően burjánzott fel világszerte. S a magyar köz
nevelésnek ez csak az általános emberi nehézsége, amihez járul most 
a trianoni megcsonkítottság és az egész magyar fajiság különleges 
tehertétele. Ezeréves határaink visszaszerzésére irányuló kiirthatat- 
lan vágyunk, elszigetelt és árvaságra kárhoztatott elhelyezkedésünk 
a népek országútján, földünknek és nemzetünknek egymástól függő 
és egymással párhuzamosan változó kapcsolatai, a fajiságnak és az 
ehhez fűződő összes kérdéseknek a népek mostani kiélezett tülekedé
sében gondozandó ápolása, — s más egyéb problémák, amik bebocsá
tásért zörgetnek az élet kapuján, rendkívül súlyossá és bonyolulttá 
teszik nemzeti köznevelésünket. Úgyhogy itt is teljes jogosultsággal 
elmondhatjuk egy közelesen megjelent cikk következő szavait: 
„Föld és ember együttélésének lényegét tehát nem globálisan, nem 
internacionális, vagy helyesebben interregionális viszonylatokban 
kell kutatni, hanem e rendkívül finom kapcsolatokat adott nép, egy 
bizonyos nemzet és adott tér, egy bizonyos táj között fogjuk igazán 
megismerhetni. . .  Nem általános anthropocentrikus nézőpontból kell 6

6 Igaz, hogy a túlzott individualizmus az utóbbi években, különösen 
az állami élet mezején kezd több országban a kollektivizmusba átmenni, 
így látjuk ezt Orosz-, Olasz-, Németországban, stb. De ez egyfelől még csak 
a keresés állapota, nem pedig a végleges átváltozás és berendezkedés, más
felől csupán a politikai élet területére szorítkozik, ott szakítottak egyelőre 
az egyéniség szertelen elhatalmaskodásával és szorították bele a közösség 
vasgyűrűjébe. Míg ellenben a közgazdasági, művészeti, erkölcsi, stb. téren 
maradt minden egyelőre a régiben. V. ö. „Társadalomtudomány“, 1934. 
1—2. sz. : „Liberálizmus és etatizmus“ c. cikksorozatot, 1—80. lapokon, 
ahol ennek bőséges és tanulságos fejtegetése található.

1
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hozzányúlni a problémákhoz, hanem hungarocentrikus szempontot 
kell választani.“6 Megérthető tehát, ha nem is helyeselhető, hogy az 
elmúlt másfél évtized alatt minálunk sem bírt a középiskolai köz
nevelés nyugvópontra találni, hanem az elébe tornyosuló akadályok 
és célok közt hol erre, hol arra kereste és vélte megtalálhatónak a 
kivezető utat. Hiszen maguk a hivatásos nevelők, a tanárok sem vol
tak egy véleményen és sokszor homlokegyenest ellentétes nézetek 
Vitatták lankadatlan hévvel a maguk kizárólagos igazságát.

Ez évben aztán a magyar középiskolai köznevelés — jogosan 
mondhatjuk —•, fordulóponthoz ért. Új korszakot akar kezdeni. Az 
eddig elmondottakkal törekedtem igazolni, hogy erre teljes mérték
ben szükség volt. Az 1883 : XXX. te. még az „aetas ferrea“ és nem 
az „aetas mechanica“ számára készült : kiváló alkotásnak bizonyult 
és négy évtizeden át jól betöltötte hivatását. De a haladó idők,, 
amelyeknek egy-két uralkodó tulajdonságára rámutattam, túlszár
nyalták és reformot követeltek. Az 1924 : XI. te. nem bírta megoldani 
minden toldozás-foldozás ellenére sem a ráváró feladatot és szinte 
ehaotikus állapotot teremtett a magyar középiskola területén. Így 
született meg az 1934 : XI. te., ami megszüntetvén az előző összes 
törvényeket, „tabula rasa“-t csinált és az új idők, az új korszak 
szellemébe, követelményeibe, szükségleteibe kíván harmonikusan 
heleilleszkedni. Ezért mondtam, hogy középiskolai köznevelésünk 
űj korszak küszöbére lépett.

Egyelőre a célkitűzésben és néhány alapelvben találjuk meg az 
új korszak szellemét. A célkitűzés látszólag alig különbözik most az 
1924 : XI. tc.-től, azonban lényegileg igen erős az eltérés.

Az 1934 : XI. te. 1. §-ában a „magyar nemzeti művelődés“ van 
hangsúlyozva6 7, amit ha összevetünk a miniszter egyik cikkével, 
amelyben „magyar középiskoláról“ ír, akkor rögtön teljes ragyogásba 
kerül az a kezdeményezés, ami új irányt akar törni az eddigi helyett. 
A nemzetnek, a fajnak a joga és örökkévalósága jelenik meg világító 
tűzoszlop gyanánt, hogy mutassa az utat a középiskolai köznevelés 
számára. Ma hiába élünk az „aetas mechanica“ lázasan száguldó 
világában, ahol a közlekedési eszközök gyorsasága szinte megszün
teti a térbeli távolságokat, hasztalanul tör előre a tudomány mindig 
újabb találmányokkal, melyek elmosni igyekeznek országhatárokat, 
mégis a fajiság érzése a legélesebb ápolásban és megkülönböztetés
ben részesül. Kis és nagy népek egyaránt fokozott erővel építik ki 
íajiságuk kínai falait és sokszor túlzottan követelik életjogaikat, még 
más népek rovására is. Valóban egy ilyen korszakban nekünk, árva 
magyaroknak sem lehet más köznevelési főcélunk, mint a nemzeti

6 „Magyar Szemle“, 1934. 3. szám, július ; Fodor Ferenc : „Magyar 
föld- és népismeret“, 225. 1.

7 Az 1924. évi XL te. L. §-ban a célról ezt olvassuk : „hazafias szellem
ben magasabb általános műveltséghez juttassa“ ; az 1934. évi XI. te. 1. §-ban 
viszont ez van : „a magyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő általá
nos műveltséghez juttassa“.
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művelődés eszménye, mint a magyar fajiság minden irányú kikép
zése. Ezért az 1934 : XI. te. célkitűzése a mai idők szelleméhez igazo
dik és a korszak szellemtörténeti fejlődésébe kerekdeden beleillesz
kedik. Ha valaha, úgy ma kétségtelenül „hungarocentrikus“ köz
nevelésre van szükségünk.

Egyébként az előkészítés és parlamenti tárgyalás közben sokszor 
elmondogatták e törvénycikkről, hogy hézagos, hiányos, csak úgy
nevezett kerettörvény.8 E felfogás szerint keveset adna meghatá
rozott formában, fogyatékosán szabályoz, inkább a határszéleken 
mozog s a további intézkedéseket, a részleteknek és a lényegnek a 
megállapítását a mindenkori kormányhatalomra ruházza. Ezzel a fel
fogással nem tudok egyetérteni. Először azért, mert a sok és részletes 
törvény nem mindig az előrehaladásnak, a jóirányú fejlődésnek a 
jele, sőt inkább a hanyatlásé, a romlásnak indulásé. Az aranykor
szak Ovidus szerint „sine lege fidem rectumque colebat“, . ezzel 
szemben a gens Claudianaból származó római császárok alatt rengeteg 
törvényt alkottak, mégis mindenütt csak pusztulás, züllés m utat
kozott. Keserűen elmélkedik erről Tacitus is egyik művében és böl
csen állapítja meg : „corruptissima republica plurimae leges“ .9 
Másodszor azért, mert még a temérdek paragrafusú, az aprólékosságig 
pepecselő törvény is csak keret valójában : általánosít, holott az élet 
csupa különleges jelenséget, esetet hoz felszínre, amikben a betűhöz 
való görcsös ragaszkodás öl, ellenben a vezérlő eszme, a lélek elevenít. 
Harmadszor és főleg azért, mert egy ilyen alaptörvény nem is adhat 
mást, csak vázlatot, amit kidolgozni, tartalommal megtölteni a köz- 
műveltségi viszonyok, a szellemfejlődési irányzatok szerint kell 
esetről-esetre, helyesebben : korszakról-korszakra. Már pedig, amint 
bevezetőleg fejtegettem, nagy átalakulások idejét éljük és ezekről 
tudomást sem venni éppen a középiskolai köznevelésnél végzetes 
tévedés lenne. Igenis, arravaló lesz a tanterv és a hozzáfűződő utasí
tások, meg egyéb más rendeletek, hogy a keretnek tartalm at adjanak, 
ennek az egész új törvénynek a lényegéhez a megfelelő kiegészítéseket 
és részleteket odafüzzék. Azonban az is elvitathatatlan, hogy néhány 
fontos alapelvet a törvény lerögzített, így : az egységes közlelkiség 
nevelését, az iskolaalapítás és — fenntartás jogát, a kiválasztást 
s az ókori klasszikái műveltség hangsúlyozását. Ezek közül bármelyik 
magában véve is rendkívül fontos egy nemzet közműveltségének a

8 O. K. T. E. Közlöny, 1934. 10. szám, június ; Kemenes Illés dr. elő
adása az új középiskolai törvényről : ebben részletes adatok vannak e tekin
tetben.

9 Tacitus, Ann. III. 25—27. c. A 25. c. végén bővebben kezdi fejtegetni : 
„quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum per- 
ventum sit“, s a 27. c. végén mondja ki : „corruptissima republica plurimae 
leges“. -— V. ö. még e megállapítással a Református Figyelő 1932 dec. 17. 
51. számában a címlapon „Az ellenőrök ellenőrei“ (Helvetiustól) c. cikket : 
„egy nép erkölcsi színvonalát, emelkedését vagy süllyedését, nagyon jól 
mutatja azon tény, hogy egyre szükségesebbekké, vagy egyre feleslegeseb
bekké válnak a törvényes megkötések és az ellenőrző közegek“.
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kipallérozása közben, együttesen pedig hivatva vannak jövendő kul
túránk irányvonalát szabatosan kinyomdokolni. Ezek már olyan 
keretet alkotnak, amibe nem lehet akármilyen képet beleilleszteni, 
mert adva van a kidolgozás célja, módszere és stílusa.

Elsietni azonban nem kell a dolgot, mivel tanügyi kérdéseknél 
nagyon hasznos a kétszeres átgondolás, a lelkiismeretes meglatol- 
gatás. Éppen azért csak helyeselni lehet, hogy a közoktatásügyi 
miniszter tulajdonképpen egy tanévvel elhalasztotta a tanterv meg
jelentetését. Valóban inkább később és jól, mint hamar és rosszul.10 
A magyar tanárság pedig használja fel alaposan és buzgón ezt a ren
delkezésre álló egy esztendőt és siessen segítségére az államkor
mánynak megfelelő eszmékkel, gondolatokkal, tervezetekkel. Minden 
fáradságot megér a megoldandó kérdés, hiszen egy nemzet művelt 
középosztályának a kiiskolázási terve a legkényesebb és a leglénye
gesebb állami feladatok közé tartozik. Ennek hatalmas rajzába csak 
egy vonatocskát is belehúzni megbecsülendő és dicséretes törekvés.

Ez a kötelesség azonban a református tanárságra is tartozik, 
annál is inkább, mert az új törvény azon paragrafusai, melyek a ki
építendő egységes magyar középiskola várát megadják, a mi tanügyi 
köreinknek részletesen kidolgozott munkálataival megegyeznek és 
így jogos önérzettel köszönthetjük bennük a szívünkhöz közelálló gyer
meket. Ezért nem is szabad megállanunk félúton, hanem haladnunk 
kell előre a megkezdett irányba. Bizonyára bőségesen vannak rak
táron a most megoldásra váró részleteket illetőleg is gondolatok, 
amelyeket a református tanárság ne rejtsen véka alá, hanem a tudo
mányos szakfolyóiratokban hozzon minél előbb nyilvánosságra. 
Ne utólagosan bírálgassunk, kifogásoljunk, gáncsoskodjunk, hanem 
előzetesen iparkodjunk javaslatokat tenni, támogatásra sietni, 
eszmét érlelni. Az ősi református kollégiumok hagyományát ilyen 
módon követhetjük a leghűségesebben, mert azok a múltban mindig 
élén jártak a korszerű újításoknak és nem egy kezdeményezésük 
döntőleg befolyásolta hazánk közoktatásügyét. Egy „magyar közép
iskola“ kiépítésében pedig a legnagyobb készséggel szegődünk el a 
„nemzet napszámosaidul, mert nekünk, magyar református tanárok
nak, a múltban sem volt és a jövőben sem lesz soha más célunk, csak 
az Istennek és a hazának alázatos és hűséges szolgálata.

Ez elkötelezettség ünnepélyes megújításával nyitom meg XXVIII. 
közgyűlésünket, a legmelegebben üdvözölve egybesereglett kartár
saimat, egyesületünk tagjait.

vitéz dr. Bessenyei Lajos.

10 Hivatalos Közlöny, 1934. 12. sz., június 15 : 32,000— 1934. V. a. —  
1. sz. r. : „A középiskoláról szóló 1934 : tc.-ket a maga egészében csak 
akkor kívánom végrehajtani, ha a törvény rendelkezéseivel kapcsolatosan a 
törvény szellemének megfelelő és minden részletében kidolgozott új tanterv 
is életbeléptethető lesz.“
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Főjegyzői jelentés.
Tisztelt Közgyűlés !

Midőn az Országos Református Tanáregyesület központi igaz
gatóságának az 1933—34. tanév folyamán kifejtett működéséről 
rövid beszámolót óhajtok tartani, mindenekelőtt egy érdekesen 
különös jelenséget kell megemlítenem. Míg ugyanis a régebbi évek 
főjegyzői jelentései az igazgatóságnak sok olyan cselekvéséről számol
tak be, melyeket általános kívánságképpen anyagi természetű ügyek
ben kellett végeznie, addig az elmúlt esztendőben egyetlen anyagi 
vonatkozású panasz sem érkezett hivatalos formában a központi 
igazgatóság elé. Én úgy érzem, hogy ennek a különös szimptómának 
nem az az oka, mintha a tanári rend teljes mértékben meg lenne 
elégedve sorsával, mintha beteljesültek volna azok a kívánságai, 
melyekkel éveken keresztül jogosan fordult sorsának intézőihez 
lélekőrlő szellemi munkájának méltányos anyagi értékelése érdekében. 
Óh, a középiskolai tanár lelkének ideális célok felé lendítő szárnyára 
még ma is ólomsúlyként nehezedik anyagi leromlottsága, sokat 
gyötrődik még a mai tanár, hogy önképzési vágyának és kötelezett
ségének, hogy nemzetépítő hivatásának és nevelői életcéljának éppen 
anyagiak hiányában nem képes az általa kívánt mérték szerint 
megfelelni.

Én a régi, gyakran keserű panaszolkodások elmaradásának okát 
abban látom, hogy a magyar kálvinista tanárság lelke mélyéből 
átérzi az egyetemes magyarság keserves sorsát, belátja, hogy a 
magyar íajiságot és jövendőt annyira a szívén viselő mai kormányzat 
a legjobb szándékkal sem képes változtatni gazdasági megkötöttsége 
miatt szomorú helyzetünkön, tudja, hogy panaszhangja úgyis pusz
tában elhangzó szó lenne. Ezért ennek a fegyveres harcnál is gyil
kosabb gazdasági világháborúnak szörnyű és kíméletlen rombolása 
között a magyar református tanár alázatos lemondással, hősies 
önfeláldozással, összeszorított ajakkal halad eszményi rendeltetésé
nek pályafutásain, merre megfogyatkozott erői és roskadozó inai 
vihetik. Óriási önuralom, valósággal szent őrület, saero delirio kell 
hozzá, s vigasztalódást csak annak boldogító tudata jelenthet, hogy 
ez a tiszteletet parancsoló héroikus magatartás örök időkre szóló 
egyedüli dicsősége lesz a magyar református tanárnak.

Anyagi panaszok hiányában igazgatóságunk őrálló tisztéből 
kifolyólag éberebb figyelemmel kísérhette hazai közoktatásunk 
irányítását, bíráló tanácskozás tárgyává tehette annak minden egyes 
mozzanatát.

Az elmúlt tanévnek kiemelkedő pedagógiai eseménye volt az új 
középiskolai törvény megalkotása, mely mint alaptörvény, az összes 
eddigi törvénycikkek hatályon kívül helyezésével egységesen és
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összefoglalóan rendezi a magyar középiskolázás ügyét. A mostani 
kultuszkormány tanügyi kérdésekben nem tartja  elhanyagolható 
laikus társaságnak a középiskolai tanárságot, hanem dicséretes és 
természetes módon ebben a nagyfontosságú ügyben megkérdezte az 
oktató rétegek közvéleményét is, részint az ebből a célból összehívott 
ankéten, részint pedig azáltal, hogy a törvényjavaslatot véleményes 
hozzászólás végett megküldötte a középiskolai tanárság fontosabb 
képviseleteinek. Egyesületünk elnöke már az ankéten hosszú fel
szólalásában kifejtette a magyar református tanárságnak a közép- 
iskolázás kérdéseire vonatkozó felfogását, igazgatóságunk pedig a 
hozzájuttatott új törvényjavaslatra egy alapos, minden részletre 
kiterkeszkedő véleményes elaborátumot terjesztett fel a kultusz
minisztériumba. Örömmel üdvözöltük a javaslatnak a tanulmányi 
rendre vonatkozó III. fejezetét, mely egyesületünk által kidolgozott 
és az Egyetemes Konventhez felterjesztett református középiskolai 
tanterv tanulmányi rendjével éppen a legfontosabb alapelvek tekin
tetében megegyezik. így 1. mind a kettő azonos tantervet kíván az 
összes középiskolák alsó négy osztályában, V. osztálytól kezdve pedig 
bifurkációt, gimnáziumi és reálgimnáziumi tagozódást ; 2. a gim
náziumi tagozódásban alap-tantárgyakul a latint és görögöt, a reál- 
gimnáziumban a latin és élőnyelv mellett a természettudományokat 
jelölik meg ; 3. rendes tantárgyakul ugyanazokat veszik fel, leg
feljebb a református tanterv a művészettörténetet külön tárgyként 
kívánja tanítani, nem a rajz tanításának keretében ; 4. a rendes 
tantárgyak heti óraszámát mind a kettő leszállítja, mégpedig az 
I—II. osztályokban 24, ill. 26 órára ; a III—VI. osztályokban 28 
órára, a VII—VIII. osztályokban 30 órára.

Azonban ,,A középiskola szervezete“ és „Igazgatás és tanári 
testü let“ című I. és II. fejezetnek több intézkedése református anya- 
szentegyházunkat és fenntartó hatóságainkat olyan ősi jogoktól 
kívánta megfosztani vagy azokat csökkenteni, melyek elvétele vagy 
csökkentése középiskoláink fennmaradását veszélyeztette volna, 
vagy egészen lehetetlenné tette volna. Minden ilyen kifogásolható 
intézkedésre részletesen rám utatott felterjesztésünk és arra kértük 
a kultuszkormányt, hogy a törvényjavaslat végleges megszövege
zésénél megjegyzéseinket és javaslatainkat a legnagyobb megértéssel 
vegye figyelembe. Az Egyetemes Konvent is behatóan íoglalkozotott 
e törvényjavaslattal egy fontos gyűlés keretében, melyen az előadói 
tisztet ugyancsak elnökünk töltötte be. Örömmel konstatálhatjuk, 
hogy elsősorban a súlyos és tekintélyes konventi véleményes hozzá
szólás, másodsorban igazgatóságunk felterjesztése következtében a 
sérelmes intézkedések legnagyobb részét a közoktatásügyi kormány 
a végleges törvényszövegben kívánságainknak megfelelőleg meg
változtatta és orvosolta.

Abból az alkalomból, hogy ezt a mai oktatási igényeknek meg
felelő és egészséges elgondolásokon alapuló kerettörvényt az ország- 
gyűlés mindkét háza lelkesedéssel elfogadta, egyesületünk nevében
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meleghangú üdvözlő iratot küldtünk a vallás- es közoktatásügyi 
Miniszter úrnak.

Tevékenyen kivette részét központi igazgatóságunk egy másik 
kiváló jelentőségű pedagógiai mozgalomból is, a Református Nagyhét 
keretében megrendezendő egyetemes református tanügyi kiállítás 
előkészítésének és megszervezésének nagy munkájából. Szívvel- 
lélekkel karolta fel dr. Csikesz Sándor teológiai professzortól egyik 
gyűlésen buzgó lelkesedéssel megismertetett református tanügyi 
kiállítás ügyéi, s annak a középiskolára vonatkozó részét szervező 
gondozásába vette. Hiszen a kiállítás eszményi célja kell, hogy közre
működésre serkentsen minden tanárt : felidézni és felmérni azt a szol
gálatot, melyet egyházunk a nemzeti nevelés ügyének szentelt, s e 
számadásból erőt meríteni a jövő feladataira.

A kiállítás minél nagyobb sikerének biztosítása végett igazgató
ságunk a részletes tennivalók megbeszélésére és irányítására alakított 
egy központi bizottságot és szerveztetett Budapesten egy helyi 
bizottságot. Ezek a bizottságok aztán körlevelek útján és a Protestáns 
Tanügyi Szemle hasábjain élénk propagandát folytattak, rámutatván 
a kiállítás anyagának minőségére, bekérvén az egyes iskoláktól a 
kiállítandó tárgyak pontos jegyzékét, s azok revideálása után fel
szólítván őket a megnevezett tárgyak felküldésére.

Hogy a tanügyi kiállításnak igazgatóságunk a maga részéről is 
súlyt adjon, elhalasztotta szokásos tavaszi közgyűlését, hogy azt a 
kiállítás tartam a alatt rendezze meg Budapesten, s felhívta a tan
intézeteket, hogy a rendes iskolai kirándulásokat irányítsák ez évben 
Budapestre a református tanügyi kiállítás megtekintésére, hadd 
ismerhessék meg növendékeink szemléltető oktatás útján a magyar 
református egyház pedagógiai m últját és jelenét. A központi igazgató
ság tehát a maga részéről mindent elkövetett, hogy ez a nagyjelen
tőségű pedagógiai megmozdulás méltóképpen reprezentálja azt a 
felbecsülhetetlen értéket, melyet a kálvinizmus a magyar nemzeti 
köznevelés és kultúra szolgálatában kitermelt.

Kötelességünk szerint tanácskozás tárgyává tettük a multévi 
közgyűlésnek a központi igazgatóság hatáskörébe utalt határozatait 
és annak eredményéhez képest intézkedtünk. Felterjesztettük a 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrhoz a nyelv- és történettudo
mányi szakosztálynak a középiskolák történettantervének módosítá
sára, a történelmi anyag célszerűbb beosztására és történelmi forrás- 
kiadványok létesítésére vonatkozó javaslatát azzal a kéréssel, hogy 
ez a javaslat az új tanterv elkészítésénél kedvező elbírálásban része
süljön. A polgári iskolai szakosztály indítványának megfelelően fel
kértük az Egyetemes Konventet is, sürgesse meg a tankönyvügyi 
bizottságot, hogy a református szellemű polgári iskolai tankönyvek 
kiadásának ügyét annak rendkívüli fontosságára való tekintettel 
minél előbb tűzze napirendre. A Konvent felkérésünknek eleget te tt, 
felszólította tankönyvkiadó-vállalatát, tegye megfontolás tárgyává, 
hogy miként volna lehetséges a polgári fiú- és leányiskolák számára
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református szellemű történeti és irodalomismertetési olvasókönyv 
kiadása. Ez az ügy tehát jó irányban halad előre. Nagy Jenő pápai 
gimnáziumi tanárnak évkönyvünkben megjelent, ifjúságunk és a 
megszállt területek ifjúsága közötti kapcsolatok kiépítését célzó 
értekezésére az igazgatóság határozatából kifolyólag a Protestáns 
Tanügyi Szemlében felhívtuk az egyes tanári karok figyelmét, kérvén 
őket, hogy a felolvasás alapelveinek gyakorlati megvalósítását saját 
speciális körülményeinek megfelelően szorgalmazzák.

Iskoláink belső építésének szolgálatában áll Tanáregyesületünk 
édes és féltett gyermeke : a Protestáns Tanügyi Szemle, melynek 
szerkesztőbizottsága és szerkesztői teljes erővel arra törekedtek az 
elmúlt tanévben is, hogy ez a folyóirat méltó kifejezője legyen a 
református és evangélikus tanárság pedagógiai gondolkozásának, 
jelentős tényezője a magyar tanügynek és bátor harcosa a magyar 
protestáns iskola jogos érdekeinek. A folyóiratnak református részről 
való szerkesztője, dr. Soós Béla debreceni lelkésszé választatván, 1934 
január elsejével megvált lapunktól, s a szerkesztői teendők ellátásával 
dr. Kun Sándor debreceni gimnáziumi tanárt bízta meg a szerkesztő- 
bizottság. Igazgatóságunk meleg hangon búcsúztatta el dr. Soós 
Bélát, mert fáradhatatlan utánjárással, szaktudásával, finom tapin
tatával a Protestáns Tanügyi Szemlét magas színvonalra emelte, 
a tanárság erkölcsi és szellemi súlyának megfelelő megbecsültetéséért 
lankadatlanul küzdö tt; szüntelenül hangoztatta a református tanár
ság és egyház egymásra utaltságát, egymás iránti kötelességeit, 
a folyóiratnak írói gárdát toborzott és a magasabb pedagógiai cél
kitűzéseknek érvényt szerzett.

Hogy a, két protestáns tanáregyesületnek ez a hivatalos köz
lönye a mai színvonalat megtarthassa, sőt, hogy az eddiginél is gaz
dagabb tartalommal jelenhessen meg, szüksége van tanintézeteink 
áldozatos szeretetére, költségeihez való jószívű hozzájárulására. 
Evangélikus testvéreinknek nemes példáját, az 50 filléres tanulói 
járulékok általános szedését református részről — sajnos — csak a 
tiszántúli egyházkerület iskolái és a sárospataki gimnázium követik, 
a mostani tanévtől kezdve pedig a tiszáninneni egyházkerület többi 
intézetei is. A dunamelléki és a dunántúli egyházkerületekben hiába 
emeltük fel kérő szavunkat ennek a rendkívül fontos református 
tanári, tanügyi és egyházi érdeknek a támogatására, a szülőknek 
másutt is nehéz anyagi helyzetére való hivatkozással nem rendel
te te tt el a tanulói járulékok szedése, csupán évi 40—80 pengős 
adományt ajánlottak fel az egyes intézetek. Azonban a számadások 
tanúsága szerint ezek az adományok a dunamelléki egyházkerület 
több iskolájából 1929 óta egyáltalában nem folynak be. Éppen ezért 
itt, ebben a kerületben gyülésezvén, még egyszer meleg szeretettel 
kéri egyesületünk az illető intézeteket, ne vonják meg szépen fejlődő 
folyóiratunktól anyagi támogatásukat, hanem revízió alá vevén 
eddigi állásfoglalásukat, igyekezzenek a tanulói járulékok szedésének 
elrendelését szorgalmazni, vagy legalább a régen megígért adomá
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nyokat továbbra is pénztárunkba eljuttatni szíveskedjenek. Hiszen 
önmagunknak tartozunk vele. Szemlénk fenntartása, virágoztatása 
a református tanárság vitális érdeke, mindnyájunknak közös szív
ügye.

Isten iránti mélységes hálával eltelve emlékezem meg arról a 
szinte nélkülözhetetlen segélyezésről, melyet ezernyi gonddal-bajjal 
küzdő tagtársainknak képesek nyújtani immár hatalmassá fejlődött 
jóléti intézményeink : a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapja és 
balatonboglári üdülőtelepünk.

Az iskoláztatás mai rendkívül súlyos terheivel küzdő református 
tanárgyermekek és tanári árvák számára valóságos áldást, sokszor 
egyetlen továbbtanulási lehetőséget jelentenek azok az ösztöndíjak 
és nevelési segélyek, melyeket az Egyetemes Konvent által jóvá
hagyott szabályzat szerint a TGyNA-ból kiosztunk az arra jogosult 
és érdemes pályázók, kérvényezők között. Bizony évről-évre szapo
rodik a segélyezésre szoruló és anyagi támogatást kérő tanárgyer
mekek száma. Az idén 44-en kértek ösztöndíjat és 127-en folyamodtak 
nevelési segélyért. Ha átlag 24,000 pengőre tesszük a TGyNA évi 
gyarapodását, akkor 25 százalékát, vagyis 6000 pengőt lehetne 
ösztöndíj címén és 20 százalékát, azaz 4800 pengőt nevelési segély
ként kiosztanunk. Szerencsére az elmúlt évben nagyobb volt az 
alap növekedése, a földbirtokunk tavaly előtti haszonbére is a múlt 
tanévben folyt be, ennélfogva nagyobb összeg kerülhetett szét
osztásra. Eszerint 400, 300, 200 és 150 pengős ösztöndíjban részesült 
31 egyetemi hallgató és középiskolás tanárgyermek 7200 pengő 
értékben, továbbá 116 tanuló élvezett 100, 80, 60 és 40 pengős nevelési 
segélyt 5975 pengő értékben. Nagy összegek, de a rászorulók számá
hoz és méltányos igényéhez képest bizony sokkal többet ki lehetne 
még osztani.

A TGyNA-t gyarapítja a belőle vásárolt újfehértói földbirtokunk 
jövedelme is. Ennek a földbirtoknak bérlője a tavasz folyamán élvén 
szerződésadta jogával, három esztendő után felmondta a bérletet, 
hivatkozván arra, hogy a mai rendkívül súlyos mezőgazdasági 
viszonyok között nem képes az eredetileg vállalt szerződési feltételek
nek megfelelni. A központi igazgatóság némi haszonbérmérséklésbe 
hajlandó lett volna belemenni, a bérlő azonban az eredeti szerződés 
néhány más pontjában is módosítást kívánt. Igazgatóságunk ezt a 
kívánságot nem teljesítette, hanem elfogadta a felmondást és meg
hirdette a bérletet. Minthogy azonban az általunk kívánt feltételek 
mellett a határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett be, a 
bérlő és az elnökség között dr. Erdős József ügyészünk bevonásával 
újabb tárgyalások indultak meg, melyeknek eredményeképpen igaz
gatóságunk újabb három évre kiadta a birtokot bérletbe a régi 
bérlőnek, Nánássy Mihálynak az eredeti szerződés néhány pontjának 
méltányos módosításával és a régi haszonbérösszeg olyan mérséklése 
mellett, hogy a bérlő magyar holdanként az eddigi 200 kg. búza 
helyett 170 kg. búzát fog fizetni és a földnek összes adóját. Meg



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

kellett ezt az engedményt adnunk már csak azért is, mert egyfelől 
hivatalos megállapítás szerint a mai viszonyok között magasabb 
haszonbért Újfehértón elérni nem lehet, másfelől nagy nyugalmat 
jelent egyesületünkre nézve, ha földbirtokunkat annak biztosan 
fizető, megbízható régi gazdája kezeli a tőle eddig is tapasztalt szak
tudással és becsülettel.

A rendkívül olcsón, úgyszólván alkalmi áron vásárolt balaton- 
boglári üdülőtelepünk néhány épületéről a múlt tanév őszén igazgató
ságunk megállapította, hogy azokat a nagyohbmérvű romlástól úgy 
lehetne megóvni és használhatóságukat fokozni, ha megfelelő res
taurációnak vetnők őket alá. Ennélfogva felelősségének tudatában 
elhatározta, hogy vagyonvédelem szempontjából és az üdülő jöve
delmezőségének emelése végett nagyobb szabású építkezést fog 
végeztetni. Csanak József debreceni műépítésszel, mint kitűnő építési 
szakértővel készíttette el a terveket, melyek alapján pályázatot 
hirdetett az építési munkálatok elvégzésére. Három pályázó közül 
Berkes Ferenc bogiári építőmesternek adta ki az építkezést, aki 
22,000 pengős költségvetés esetében 5000 pengővel olcsóbb áraján
latot nyújtott be, mint a másik kettő. Teljes joggal és büszke örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy a tavaszi hónapokban Csanak mérnök úr 
által ellenőrzött, ritka becsülettel keresztülvitt építkezések és tataro
zások folytán üdülőtelepünk egyike lett a Balatonpart legszebb és 
legkényelmesebb nyaralóinak. A múlhatatlanul fontos szükségletet 
pótló, méreteiben és kivitelében impozáns ebédlő-társalgóterem 
újonnan való építése, a Mária-villa nyitott terraszának ízléses emeleti 
kiképzése, az Alfréd-laknak praktikus átalakítása és tatarozása, a 
párját ritkító merész mólókiszögellésnek masszív megerősítése, a 
Balaton partján oly ritka higiénikus, jóízű vízvezetéki víznek a be
kapcsolása, lürdőszoba létesítése valóban alkalmas arra, hogy a 
kényesebb esztétikai és célszerűségi igényeket is kielégíthesse.

Az ilyen pompásan átalakított és megszépített üdülőnkbe szere
tettel hívtuk és vártuk nyaralni kívánó tagjainkat, nemcsak a testvér
tanáregyesületek, hanem az Országos Beformátus Lelkészegyesület 
tagjaira is kiterjesztvén a rendes tagjainkat megillető ellátási kedvez
ményeket. Volt is annyi vendégünk, hogy a II. turnusban már kicsi
nek bizonyult a telep a jelentkezők befogadására. 48 középiskolai 
tanár és családtag, 27 egyetemi, főiskolai tanár és családtag, 29 pár
toló tag és családtag, 8 református lelkész és családtag, összesen 112 
személy, azonkívül több-kevesebb időre számos látogató kereste és 
találta meg az idén nyaralónkban nyugodt testi pihenését, lelki fel
frissülését és kellemes szórakozását olyan olcsó árak mellett, melyek
kel a Balaton mentén egy penzió sem versenyezhet.

Szeretettel és igaz együttérzéssel ápoltuk a jó viszonyt a testvér
tanáregyesületekkel mindannyiszor, amikor őszinte ragaszkodásunk 
kinyilvánítására kedves alkalom kínálkozott. Képviseltettük egyesü
letünket közgyűléseiken, meleg érdeklődéssel kísérvén működésüket. 
Hamarosan meg fog valósulni ceglédi közgyűlésünknek egyesületközi



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 35:5

közös tanári nagygyűlések tartására vonatkozó határozata, mert ezt 
az indítványt valamennyi tanáregyesület lelkesen és melegen párt
fogolta, kijelentvén átiratukban, hogy a terv kivitelét minden rendel
kezésre álló eszközzel elő fogják segíteni. Képviseltettük egyesületün
ket a lelkűnkhöz oly közelálló Országos Református Lelkészegyesület 
nagykőrösi közgyűlésén is, valamint a budapesti ev. leánygimnázium 
fennállásának 50 éves jubileumi ünnepségén.

Bensőséges családi ünneplésben részesítette a központi igazgató
ság szeretett elnökünket a tanév elején, abból az alkalomból, hogy 
a Kormányzó úr Őfőméltósága őt az oktatás és nevelésügy terén ki
fejtett gazdag és nagyértékű munkásságáért főigazgatói címmel 
tüntette ki. Boldog örömmel érezzük, hogy az őt ért magas kitün
tetés egyesületünkre is díszt és dicsőséget jelent, éppen ezért lanka
datlan energiával, alkotó tetterővel teljes életére a jó Isten bőséges 
áldását kérjük.

Az elmúlt esztendő jóleső örömei mellett azonban gyakran ránk 
virradtak a szomorúság órái is. A legmélyebb megilletődés hangján 
és őszinte kegyelettel emlékezem meg arról a fájdalmas veszteségről, 
mely egyesületünket több szeretett tagtársunk elhunytával érte. 
Elszomorult szívvel vettünk búcsút Borsos Károly középiskolai fel
ügyelőtől, aki egyesületünknek megalakulása óta buzgó munkás 
tagja, majd választmányi tagja volt, és különböző tisztségeiben, 
10 évig a nyelv- és történettudományi szakosztály elnöki székében, 
majd a Protestáns Tanügyi Szemle első szerkesztőjeként, továbbá a 
tiszántúli református középiskolák felett való őrállói minőségében 
tüzes kálvinista leikével, gerinces, puritán egyéniségével hervad
hatatlan érdemeket aratva harcolt egyesületünk ideális céljaiért, a 
református tanárság anyagi, erkölcsi érdekeiért és kálvinista nevelé
sünk felvirágoztatásáért. Ugyancsak elköltözött közülünk a nyár 
folyamán református tanári rendünk egyik dísze és dicsekedése, 
dr. Rácz Lajos sárospataki teológiai tanár, akit egyesületünk a kül
föld által is elismert tudományos felkészültségénél, erkölcsi jellemé
nél, rokonszenves egyéniségénél fogva már az alapítás évétől kezdve 
díszes tisztségekbe ültetett. Először mint jegyző, később mint alelnök 
működött, s midőn 1931-ben visszavonult, közgyűlésünk a tudomá
nyos, egyesületi élet és a református tanügy terén szerzett érdemeinek 
elismeréséül tiszteletbeli tagjává választotta. Elsirattuk a miskolci 
református leánygimnázium jóságos lelkű igazgatóját, Czinyéry 
Barnát is, akit munkás életének derekán ragadott el a halál hőn 
szeretett iskolájának kormányrúdja mellől. Egyesületünk egyik 
jegyzői tisztet ruházta rá két évvel ezelőtt, nagy reményeket fűztünk 
hozzá, mint a református tanügy egyik északi fellegvárának vigyázó- 
jához, de a Gondviselés kifürkészhetetlen akarata kettétörte szépen 
ívelő pályáját. A múlt közgyűlésünk óta elhunytak még Hamar 
István, a budapesti teológiai akadémiának érdemekben dús tanára, 
Nyusztay Antal, budapesti gimnáziumi tanár, egyesületünknek 30 
éven át buzgó tagjai, Vizely Gábor, a debreceni tanítóképzőintézetnek
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puritán gondolkozású derék tanára, aki több éven keresztül egyesüle
tünk számvizsgáló-bizottságának is ügybuzgó tagja volt, azonkívül 
Vértessy Sándor miskolci és Stepanek Ernő kiskunhalasi igen érdemes 
és köztiszteletben álló kartársaink.

Elhunyt tagtársaink emlékét őszinte kegyelettel fogjuk meg
őrizni.

Egyesületünk a múlt évben halálozás, kilépés, törlés folytán 
veszített 16 tagot, új tagnak jelentkeztek 19-en. Egyesületünknek van 
jelenleg az újonnan belépő dr. Csikesz Sándor teológiai professzorral 
együtt 25 alapító, 19 pártoló, 503 rendes, összesen 547 tagja.

Tisztelt Közgyűlés ! A központi igazgatóság 1933—34. tanévi 
működéséről szóló beszámolómnak végére értem. Jólesik megálla
pítani, hogy Isten segedelmével a magyar református tanári rend az 
egyesületi kereten belül tisztes anyagi és hatalmas erkölcsi erő felett 
rendelkezik. Ez a tudat adjon képességet arra, hogy midőn a kérlel
hetetlenül dühöngő gazdasági válság teljes pusztulással fenyeget 
minden anyagi és erkölcsi értéket, midőn a családi, társadalmi és köz
életben a keresztyén-nemzeti műveltség eszményeinek megvetését, 
kigúnyolását, sárbatiprását lehet lépten-nyomon tapasztalnunk, 
akkor elszánt lelkesedéssel mégis az eszményi világ felé vezethessük 
a ránk bízott magyar ifjúságot. Történeti felelősségünk tudatában 
meg kell ezt tennünk, mert be kell látnunk, hogy nincs egyetlen más 
társadalmi rend, mely az ideáloknak és szellemi értékeknek a jövő 
generáció számára való átmentését s így a szebb jövendő megalapo
zását képes lenne elvégezni helyettünk. Midőn azt kérem a Minden
hatótól, hogy a magyar kálvinista tanárságnak ez új esztendőben is 
adjon erőt és képességet kiváltságos hivatásának teljesítésére, mély 
tisztelettel kérem igénytelen főjegyzői jelentésem szíves tudomásul
vételét.

Kun Sándor,

Az Országos Református Tanáregyesület 
XXVIII. rendes közgyűlése.

Bizonyára nem a véletlennek a műve, hanem egy porbasujtott 
nemzetet emelkedésre húzó, nemzetformáló, lélekirányító felsőbb 
hatalom kezemunkája volt a nemzet, közelebbről a magyar refor- 
mátusság életében az elmúlt kimagasló októberi hét. A magyar 
értékeknek emberben, anyagban, szellemben kijegecedett szédítő 
és kápráztató serege vonult fel ezeken az ünnepi napokon. Glóriával 
fontuk körül a borzalmas magyar romok fölött a szervező munka, a 
magyar akarat, a magyar élniakarás élő szobrát, a magyar legszebb 
nemzeti erők megtestesítőjét : Horthy Miklós kormányzót, aki ú t
tévesztő ködök, halálos kockázatok útján, egy zűrzavaros, össze
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vissza világban a legalkotmányosabb eszközökkel, a magyar sors 
útjának biztos látásával, kalandok nélkül vezeti az országot, a zajló 
világtengeren egyetlen nyugodt, szélcsendes földdarabot, immár 
tizenöt éve, a szebb és jobb jövő felé. Az országos mezőgazdasági kiállí
táson virágban, gyümölcsben, terményben, ipari feldolgozásokban, 
kézimunkában bemutattuk — előre el sem képzelhető ragyogó kép
ben — amit rendkívül nehéz viszonyok között, nyomasztó közterhek 
súlya alatt a magyar kéz és agy teremteni, termelni tud. Az országos 
református kiállítással egyfelől oda akartuk állítani az eleven magyar 
történelmet azok szemei elé, akik itt benn az országban — mint 
Baltazár püspök kifejezte —- kezdik felejteni és feledtetni a magyar 
kálvinista egyház elvitathatatlan történelmi érdemeit, amelyek 
minden tagadás és átértékelés megcsúfolására o tt zúgnak a magyar 
történelem árjában. Másfelől ösztönt, bátorságot, eszmét, gondolatot 
akartunk nyújtani, energiaforrást akartunk nyitni elevenebb refor
mátus élet kezdésére és folytatására. Építőmunkára, eleven erő ter
melésére jö tt össze az Országos Presbiteri Szövetség, az Országos 
Református Lelkészegyesület sokirányú tevékenységével, s az Orszá
gos Református Tanítóegyesület is.

A cselekvő munka e ragyogó keretében nem méltatlanul foglal 
szép helyet s önmaga fényében is ragyog az Országos Református 
Tanáregyesület ezévi közgyűlése, amely az o tt megjelent több mint 
250 tanárral az érdeklődés rendkívüli mértékét s az együttműködés 
nagy erejét jelentette. A közgyűlés már külső formájában is az eddig 
tarto tt 28 közgyűlés között egyetlen volt a maga nemében. Most tör
tént először, hogy kormányon levő vallás- és közoktatásügyi miniszter 
gyűlésünkre jött, bizonyságát adva egyfelől annak, hogy csakugyan 
szívvel-lélekkel tanár, aki volt, és most is egynek érzi magát azzal a 
testülettel, amelynek legmagasabb vezére és irányítója l e t t ; másfelől 
annak, hogy nem érzi magát olimpuszi magasságban amaz emberek 
felett, akik az ő közkatonái. Annál bizonyosabb az, hogy megjelenése 
a tanárok szemében őt olyan magasságra állította, amilyenen eddig 
egyetlen aktív miniszter sem volt. Személyes megjelenéséért e néhány 
sor fényével mi is ragyogóbbá akarjuk tenni Hóman Bálint Őexcel
lenciája miniszterségének a fénykorét. De nemcsak a tényleges 
miniszter megjelenése tette fényesebbé ezt a közgyűlést az előbbiek
nél. Ott ültek azon a református tanárság munkájára figyelve Petri 
Pál államtitkár, Tóth István h. államtitkár, Vajdinger Gyula, Kőrössy 
László ügyosztályfőnökök a kultuszminisztérium hivatalos képvise
letében ; az Egyetemes Konvent egyházi és világi elnöke, Baltazár 
Dezső és Balogh Jenő ; Ravasz László püspök ; a középiskolai fel
ügyelők ; az ORLE és a testvér tanáregyesületek képviselői, akik 
magasszárnyalású, irányító eszmékben gazdag, színes üdvözlésekkel 
külön tartalm at is adtak a közgyűlés kezdeti, ünnepélyesebb részének, 
kifejezve pl., hogy az államnak egyformán kedves minden oktató-, 
nevelőtestület, amely hivatásának, a kötelességteljesítésnek s a 
nemzeti művelődés eszményei szolgálatának olyan magaslatán áll,
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mint a református tanárok egyesülete ; vagy hogy a református pap 
és tanár egy és ugyanazt a lelki munkát végzi, amelynek gyökere 
a bibliába nyúlik s onnan szívja legigazabb tápláló nedveit. Termé
szetes, hogy az állami és egyházi notabilitások ilyen nagy számmal 
való megjelenése és üdvözlő szavai melegebbé, forróbbá tették azt a 
levegőt és azokat az érzéseket, amelyek a Salétrom-utcai templomban, 
ez ünnepies közgyűlési helyen amúgy is áhítattal és emelkedett
séggel telítettebbek voltak.

De mások fölé emelkedő volt a közgyűlés tartalomban is. Új volt 
az összes szakosztályok együttes értekezlete, amelyen Tőrös László 
„Álló- és mozgóképek szerepe a tanításban“ címmel tarto tt minden 
részletében értékes előadást. Egészen gondos, tudós felkészültséggel 
és alapossággal teljes képet adott az álló- és mozgóképek szerepéről, 
megállapítva azok jelentőségének a határait, bemutatva mindazokat 
a meglehetősen nagyszámú, kisebb-nagyobb gépeket, amelyek vétel
nél és használatra számításba jöhetnek, s a rendkívül gazdag értelmi 
nyereségen kívül érzelmi gazdagodást is nyújtva, különösen a nagy
kőrösi gimnázium tornaünnepélyéről és VIII. osztályú tanulóinak 
ballagásáról felvett mozgóképek bemutatásával. Az ő előadása, 
valamint utána az egyes szakosztályok külön munkái — amelyeknek 
a részletezése itt igen messze vinne — annak volt a bizonysága, hogy 
a tanárok a legnagyobb buzgósággal és lelkesedéssel követik szakjuk 
minden fejlődését, igyekeznek azzal egymást megismertetni s fel
fokozott eszmei átgondolásokkal szakmunkájuk keretében minél 
jobbat teljesíteni.

S ha a szakosztályok előadásai szakkérdésekben igyekeztek a 
mindenkit foglalkoztató gyakorlati, módszerbeli fogyatékosságokat, 
hiányokat kiküszöbölő kérdéseket tisztázni, magán a közgyűlésen 
vezető, irányító gondolatok fénye világlott. Bessenyei Lajos rámu
ta to tt arra a fejetlenségre, amelyre a szertelenül önállósult egyéniség 
egyfelől, az aetas mechanica másfelől a nevelés céljaiban és feladatai
ban világszerte vezetett, s amelyeken kívül a magyarságnak az újabb 
viszonyok között felmerülő újabb és súlyosabb feladatai minálunk 
sem engedték a középiskolai köznevelést nyugvópontra jutni. Ezt a 
nyugvópontot teremtette meg mintegy új korszakkal a magyar 
közoktatás történetében az 1934 : XI. te., mely a középiskolai 
nevelés főcéljául is a nemzeti művelődés eszményeit, mint a magyar 
fajiság minden irányú kiképzését jelöli meg, néhány olyan fontos 
alapelvvel, mint az egységes közlelkiség nevelése, az iskolaalapítás 
és fenntartás joga, a kiválasztás és az ókori klasszikus műveltség 
hangsúlyozása. S mivel a kerettörvény tartalm át adó, a törvény 
szellemének megfelelő és minden részletében kidolgozott új tanterv 
még nincs kész, nem lépett életbe, a tanárságnak nemcsak módjában 
lesz, van, hanem kötelessége is eszmékkel, gondolatokkal, terve
zetekkel és államkormány segítségére sietni, hogy ne utólagos bírá
latokkal, kifogásokkal gáncsoljuk el azt, aminek megteremtésére 
semmit sem tettünk. Az egyesület tevékeny elnökének e felhívást ki-
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fejező lelkes szavait e lap részéről külön is ajánljuk azok figyelmébe, 
akiknek gondolatai, tervei, eszméi vannak, hogy hozzák azokat 
nyilvánosságra szakfolyóiratokban, követve a református tanárság 
tisztes hagyományait a korszerű újításokra való törekvésekben és 
előljárásban.

Papp Ferenc debreceni tanítónőképzőintézeti igazgató igen értékes 
előadása következett ezután „Református keresztyén pedagógia“ 
címen.A folyton változó pedagógiai áramlatok átalakították ugyan 
idők folyamán iskoláink képét, de azok szellemét érintetlenül hagy
ták. Márpedig a református iskolában ez a szellem a maradandó 
lényeg. Ez a szellem mutatott fejlődésének irányt a múltban, és ez 
különbözteti meg a hasonló célra alakult szellemi közösségektől ma.

Az előadó mélyenszántó, valósággal filozófiai távlatot nyitó 
tanulmányában ennek a ma is élő és munkáló szellemnek kutatja 
sajátos jegyeit, s vizsgálódásának eredményeképpen rámutat arra a 
„plusz“-ra, melyet a református nevelésnek adnia kell.

A református keresztyén pedagógiának — az előadó szerint — 
ugyanazok az irányító elvei, melyekre a református keresztyénség 
esküszik. Közülök különösen kettőnek van nagy jelentősége : „Az 
ember hit által, Isten kegyelméből üdvözül“ , „Az ige mértéke a 
hitnek“ . Ez a két elv magyarázza az egyéniség, a gondolatszabadság 
és az etikai önállóság elvét, ebből vezethető le a hivatástudat és fele
lősségérzés gondolata, végül ebből következik a kálvinisták nagy tör
ténet- és nemzetérzése, egyszóval mindaz az érték, mely a református 
nevelésnek világszerte megkülönböztető helyet ju tta t.

Veress István debreceni tanítóképzőintézeti igazgató a modern 
pedagógia egyik nagy problémájával, az okszerű testneveléssel szoro
san összefüggő kérdésről „A téli szünidő“-ről ta rto tt felolvasást. 
Általános orvosi megállapítás az, hogy legtöbb betegségnek a tél az 
okozója, mivel az emberek s így a tanulók is ekkor többet tartózkod
nak a zárt termekben, mint nyáron. Kevesebb is a mozgás ekkor. 
A téli szünidő éppen ezeknek a betegségeknek akarja elejét venni 
azáltal, hogy a növendékeknek alkalmat ad a szabadban való moz
gásra, a téli sportok (korcsolyázás, gyaloglás, szánkózás, skízés) 
űzésére. Ezek közül különösen kiemelendő a skízés, amely a vérkerin
gést, anyagcserét hathatósan előmozditja s a napfény áldásos hatá
sában részesíti a tanulókat. Svájc több intézetében már megvan a 
téli szünidő s a skítáborozás iskolai intézménnyé vált. A téli szün
idő nem külön szünidő akar lenni, hanem csupán a karácsonyi szün
idő meghosszabbítása akként, hogy a karácsonyi szünidő december 
24-én kezdődjék s január 15-én végződjék. Ezzel szemben elma
radna a szüreti szünidő s megrövidülne a húsvéti szünidő, vagy 
esetleg az iskolai év mindjárt szeptember elején kezdődnék. Azok az 
egészségügyi előnyök, amelyek a téli szünidőből fakadnak, minden
képpen indokolttá teszik, hogy e kérdés felett ne térjünk egyszerűen 
napirendre, hanem foglalkozzunk azzal behatóan, mert e kérdést

2
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nem elvont elmélet, hanem a szükségesség, a gyakorlati tapasztalat, 
a tanárok és növendékek érdeke vetette felszínre.

A közgyűlés gazdag műsorán neg3redik előadás is szerepelt. 
Faragó József „Énektanítás a középiskolában“ címen gondosan 
összeállított történeti visszapillantást adva arról, hogy a református 
vagy a protestáns iskolákban milyen magas, a legmagasabb fokon 
állott az énektanítás, nagyon is igazolt szomorúsággal állapította 
meg, hogy az újabb idők zavarai megtörték e nagyszerű hagyományt. 
Kívánatos volna, hogy a nevelésnek, de a közművelődésnek és általá
nos műveltségnek is e fontos eszköze, az ének- és zenetanítás nyerje 
vissza nemcsak régi tisztes fokát: hanem azt a teljességet is, amelyet 
egy meglevő, de mellőzött református énektanítási tanterv előtár.

Az előadások után szokás szerint á főjegyző, pénztárnok és szak
osztályok évi jelentései és javaslatai tették teljessé azt a képet, 
amely a református tanáregyesület egyévi működését, terveit és 
törekvéseit ez évben ilyen sokszínű gazdagságban mutatta be.

A közgyűlésnek félkettőkor való berekesztése még nem jelentette 
a tanárok egybesereglésének s összejövetele fényének a végét. K ét 
órakor a Gellért-szálló díszes éttermeiben a budapesti református 
egyházmegye rendkívüli áldozatkészségével adott közebéden — mint 
a kataláni csata után a holtak lelkei között — tovább folyt, ezúttal 
nem a lelkek, hanem az eszmék és gondolatok harca vagy kiegyenlí
tődése és kiegyensúlyozódása. A Baltazár püspökre, a tanáregyesület 
elnökére, a testvéregyesületek jelenlévő képviselőire, a budapesti 
egyházmegyére, s a budapesti református főgimnázium főigazgató
jára, a jelenlevő tanárnékra mondott ékes pohárköszöntők között és 
előtt mélyzengésű ékesszólással, magasszárnyalású beszédben 
Baltazár püspök köszöntötte Horthy kormányzót, aki mint a klasz- 
szikus művelődési eszmények, az evangéliumi gondolatok és a nem
zeti ideálok megtestesítője olyan kibeszélhetetlen áldást jelent a 
magyar nemzetre és történelemre. Az egymás mellett ülő tanárok 
pedig -— mint a megbolygatott méhkas tagjai — az elhangzott 
szak- és közgyűlési előadások s a felköszöntők által megbolygatott 
lelkeket és agyakat igyekeztek egyensúlyba hozni, talán ahány tanár, 
annyiféle módszeres értekezletet teremtve ott a fehér asztalnál, 
annak élő bizonyságául, hogy milyen áldásos, eszméket bőven ter
melő volt a mostani összejövetel és tanárgyűlés, és mennyi emelke
dettségnek, új gondolatnak, tervnek csirája terem annak a mostani
hoz hasonló termékeny, meleg talajában.

Karcag. Kónya Sándor,
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A  régi református iskolák belső életéből.'
A reformáció első évtizedeiben a reformált iskolák helyzete és 

állapota még kialakulatlan, rendezetlen, szervezetlen volt. Egy
mással semmiféle organikus kapcsolatban nem állottak, főként míg 
az egyházmegyék vagy senioratusok és a superintendentiák ki nem 
alakultak. Az egyes közigazgatási községek a bennük szervezett 
eklézsiákkal együtt gyakorolták felettük a főhatóságot. A kettő 
szoros összetartozandóságánál fogva közösen tarto tták  fenn, vezették, 
irányították és gondozták az iskolákat s viselték dologi és személyi 
költségeiket. Az iskolák különállása és szervezetlensége miatt a taní
tásban is nagy tarkaságot és különbséget látunk. Nagyobb városi 
iskolák (Tolna, Túr, Sárospatak, Pápa, Gyula, Cegléd, Nagyvárad, 
Nagybánya, Gönc, Debrecen, Szikszó, Kassa stb.) olyan képzettséget 
adtak, mellyel a meglett korú tanulók külföldi egyetemekre mehettek. 
Ezekből a városokból több deákot is találunk a wittenbergi egye
temen, ahová akkor a magyar ifjak tódultak. Különben abban az 
időben a fölvételt az egyetemek sem kötötték megszabott minő
sítéshez.

A reformáció századának vége felé két olyan fö- vagy anya
iskola emelkedett ki a magyarországi (Erdélyt ide nem számítva) 
református iskolák közül, mely magasabb (filozófiai, teológiai s rész
ben jogi) képzettséget is nyújtott, s ezáltal mintegy akadémiai foko
zatot ért el : a debreceni és a sárospataki. Ezekből kapták aztán a 
kisebb iskolák tanerőiket s ezek útján a tanítás szellemét és rend
szerét. A két anyaiskola érdekkörét és hatásterületét nem lehet 
pontosan megállapítani. Megtörtént az is, főleg kezdetben, hogy 
egyes iskolák tetszésük szerint hozták egyikből is, másikból is rekto
raikat. Később e tekintetben is állandósultak a viszonyok, úgy, hogy 
Sárospatak hatásterülete általában a felvidéki és felsőtiszamelléki, 
Debrecené pedig az alföldi és a Duna—Tiszaközi iskolákra terjedt ki 
(de pl. Losonc, Szikszó stb. is hozzátartozott). A dunántúli iskolákra 
Pápa hatását a XVI. században nem ismerjük, a XVII. században 
is kevesebb ideig tartó és kisebb mérvű lehetett, mert e század 
közepétől kezdve az üldözés m iatt maga is kis iskolává zsugorodott 
össze. A dunántúli református iskolákra főként a debreceni főiskola 
hatását látjuk, s csak itt-ott a patakiét is.

Azokat a kisebb iskolákat, melyek a két nagy főiskolával állandó 
és belső összeköttetésben állottak, partikuláknak, vagy résziskoláknak 
nevezték. ,,A Kollégium és az ő particuláris iskolái között — mondja 1

1 Ez a dolgozat a magyar református iskolai nevelés és oktatás tör
ténetének megírására is óhajtja a figyelmet fölhívni. Ennek előkészítését 
minden lehető módon munkába kell vennünk. Természetesen megfelelő for
rások alapján írtam e cikket, de a sok forrásra utalást itt, a hely kímélése 
végett is, mellőzhetőnek vélem. S. Sz. J.
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Kármán Mór (Közoktatásügyi tanulmányok) — a viszony külön
féleképpen alakult az egyes helyek eszközei és a rektorok képesítése 
szerint, de bizonyos egység a tanító munkájában mindig volt, s ez az 
általános művelődés fejlődésére nagyon előnyösnek bizonyult. Ez a 
kálvinista iskolai szervezet volt a nemzeti művelődésnek előfutárja.“ 
A debreceni és pataki főiskola a wittenbergi magyar bursa szervezetét 
és a melanchtoni iskolarendszert honosította meg kezdetben, később 
sokat vett át a pfalzi (palatinatusi) iskolarendszerből. Molnár Aladár 
után oktatás- és neveléstörténet íróink általában azt hangoztatják, 
hogy a református iskolákban Sturm strassburgi és Trotzendorf gold- 
bergi iskolájának didacticai és disciplinaris rendszere is éreztette 
hatását. Ennek azonban nyomára nem találunk. Magyar református 
ifjak sem a Sturm, sem a Trotzendorf iskolájába nem jártak, azokat 
nem ismerték. E két nagy nevelőmester hatása különösen a felvidéki 
evangélikus iskolákban látható. Sturm rendszere csak közvetve h a to tt 
némileg református iskoláinkra, amennyiben abból a palatinatusi 
(heidelbergi) iskolák többet átvettek. Kálvin az ő szellemével s nem 
genfi iskolai szervezetével és rendszerével folyt be a magyar refor
mátus iskolákra, amelyek, mint általában a régi iskolák, a refor
máció előtt is egy tanár ( rektor) alatt teljes egységbe foglalták az 
iskola alsó (elemi), közép (gimnáziumi) és felső (akadémiai) tago
zatát, már ahol az utóbbi is kifejlődött. Kálvin is egységes szervezetet 
adott az ő iskolájának. A normális (elemi) iskola fölé helyezte a 
kollégiumot (gimnázium), mit Melanchton után schola privatá-nak 
nevezett, e fölé ismét az akadémiát, vagy schola publicát. De ő mind
ezeket mégsem egy közös igazgatás (rectura) alá helyezte, hanem 
elkülönítette egymástól. A gimnáziumot hét osztállyal, osztály
tanárokkal s módszeresen kidolgozott tantervvel lá tta  el. Ilyet a 
magyar református iskolák nem ismertek. A particulák alsó- és közép
tagozatot alkottak a nagy egyházközségekben, egyebütt csak elemi 
ismereteket nyújtottak. I tt  az előbbiekről van szó. Miután ezeknek 
szervezete pontosan megállapítva és kidolgozva nem volt, a tagozatok 
határvonalai is nem egyszer elmosódtak. Becsvágyó, tehetséges, 
nagyobb képzettségű rektorok a partikulákban is többfelé tanítottak 
felsőbb tudományokat. így a magyar református iskolák egészen a 
XVIII. század végéig nagyon is változatos képet tűntetnek fel a 
tanítás terén. Megállapodott rendszer és hagyományszerű módszeres 
eljárás nem tudott a partikulákban meggyökeresedni.

A tankötelezettséget hajdan hírből sem ismerték. Házról-házra 
járva szedték össze, helyesebben toborozták a növendékeket. Ez min
den év március havában, Gergely-napja körül történt, azért Gergely- 
íárásnak (Gregorisatio) nevezték. A rektor megjelent a családoknál 
kiválasztott tanítványaival, akik ú. n. Gergelyiádákat vagy Gergely- 
napi verseket (carmina Gregoriana) adtak elő s ezekkel csalogatták, 
mint kívánatos jóhoz, az iskolába a gyermekeket. A rektor szónok
latot ta rto tt s minden rábeszélő képességét felhasználta, hogy minél 
több gyermeket szerezzen az iskolába. Innen eredt az a közmondás,
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hogy az iskolák népessége a rektor ügyességétől függ, melyből aztán 
sok mindenféle élcet faragtak. Verselő rektorok maguk készítették 
a Gergelyiádákat, melyekből több maradt korunkig. A Gergelyjárás 
a reformátusoknál egész a XIX. század közepéig felmaradt. Ekkor 
gyűjtötték össze a rektornak szánt természetbeli és pénzadományokat 
is, melyek mintegy a tandíjat pótolták, mert a református iskolákban 
eleinte nem fizettek rendszeres tandíjat. A Gergely-nap táján tobor
zott, friss csemetéket Gergely katonáinak is nevezték s március végén 
plántálták az iskolába, mert akkor kezdődött az iskolai év, de éppen 
csak hogy bekukkantak az iskolába, mintegy szoktatásra, nemsokára 
szétszéledtek, mint segítők, a gazdaságban és kereskedésben. Elég 
nagyok voltak már a testi munkára, mert 7. évüknél előbb nem kezd
ték az iskolát, inkább 8—9 éves korukban. Az elemi iskolásokat 
jóformán csak a téli félévben, novembertől márciusig lehetett tanítani. 
A rendszertelen tanítást úgy itt, mint a felsőbb tagozatban nem 
kötötték sem osztályokhoz, sem évfolyamokhoz. Az ABC-t addig 
tanulta a gyerek (ABC-ista), amíg nem tudta, épígy a nyelvtani 
alapismereteket Donatus latin nyelvtana alapján (donatisták). Akkor 
még, sőt azután hosszú időn keresztül, az elemi iskolai tanulókat is 
bevezették a latin vagy deáknyelv rejtelmeibe. Ezeket a kezdő 
tanulókat a rektor felügyelete alatt a nagyobb deákok tanították. 
Leginkább diktálás vagy előmondás alapján történt az oktatás. 
Nagy számmal kerültek ki olyanok az iskolából, akik csak olvasni 
tanultak meg, de írni nem. A hitre és erkölcsre tartozó dolgokat 
lehetőleg versben tanították, mert ez könnyebben behatolt az emlé
kezetbe. A vallásos ismereteken kívül egy kicsit számolni is tanultak 
a növendékek a legelemibb módon.

A nagyobb városi iskolákban a reformáció előtt azok a kisegítő, 
idősebb tanulók, akik az elemistákat oktatták, nem egyszer segéd
tanítókká ( praeceptor) léptek elő. s mint ilyenek egyik helyről a 
másikra folyton vándoroltak. Ezektől a bolygós vándortanítóktól a 
református iskolák sem tudtak hosszú ideig megszabadulni. Ismerjük 
közülök pl. a XVI. század végéről Sartor ( Szabó) Farkast, akit, mint 
famulusa, kísért mindenhová Szenczi Molnár Albert, ahogy Naplójában 
megírta.

A középiskolai tagozat, a gimnázium (de csak később nevezték 
így) állott a grammatisták- vagy declinistákhó\, coniugistákból, etimolo- 
gistákbó\ és szintaxistákbó\. Ezeket már maga a rektor tanította, 
természetesen latin nyelven, mert ez volt az iskola, a tudomány 
nyelve. Ezen a reformáció sem változtatott, noha az istentiszteletből 
kiküszöbölte a latin nyelvet, de ha az iskolában is azt tette volna, 
kizárta volna magát a művelt, a tudományos világból. Akik a gim- 
náziális fokon az iskolában magyarul beszéltek (hungarizáltak), 
azokat keményen büntették. A rektoroknak nemcsak növendékeikkel, 
hanem zsinati rendelet szerint, még lelkészeikkel is mindig latinul 
kellett társalogni. A latin nyelvi stúdiumokon kívül a Heidelbergi Káté 
alapján tanították középfokon a hittant. A gimnázium egyfelől az
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életre, másfelől a főiskolára képezte ki a növendékeket. Több nagyobb 
községben az említett négy classison felül még kettőt létesítettek, 
ú. m. a poétái és rhetorikai osztályt. Ezzel teljessé lett a középiskola.

A particulák rektorait a főiskolák rektorai választották ki a 
jelesebb deákok közül. Nem valami éretlen suhancok voltak, hanem 
5—9 főiskolai évet végzett, 24—30 év-körüli, sőt nem ritka esetben 
még magasabb életkorú, meglett ifjak, mert hisz akkor, sőt még 
századok múlva is, 40 év körüli emberek is találkoztak a főiskolák 
tanulói között. Nem siettek az iskolák elvégzésével, mint most. 
Bessenyei György Holmi c. könyvében még a XVIII. században is 
ilyen képet fest a pataki főiskola növendékeiről : „A gyermekeket 
(elemi és gimn. tanulók) veheted 7, 8, 9 esztendőnél kezdve 17-ig, 
20-ig, a deákoknál (akadémisták) idejeket 17 esztendőtől fogva szám
lálhatod húszig, harmincig, negyvenig.“ A rektorság megtisztelő ki
tüntetés volt, főként a gimnáziumi rektorság, melyet tudással, lelki- 
ismeretes kötelességteljesítéssel kellett kiérdemelni és betölteni. 
A főiskolai tanulók színe-java ment tehát a rektóriákra s úgy tekin
tették azokat, mint jutalmazásokat ( academica promotio). A legtöbb 
rektor nem is lelkipásztori állást keresett a rektorság után, hanem 
előbb bejárt egy-két, sőt több külföldi, leginkább német, svájci és 
holland egyetemet s így gyarapította tovább tudományát. A rek- 
tóriák lépcsők voltak a szegény deákok számára, hogy ott pénzt 
szerezve, a külföldi egyetemekre mehessenek. Ez az egyetemre-járás 
( salutatio, peregrinatio) a magyar református deák álma és vágya. 
Ezzel tarto ttak  lépést a magyar református lelkészek és tanárok a 
művelt külföld tudományos előhaladásával. Eleinte a rektorok tiszte 
egy, majd a XVII. század elejétől kezdve kettő, de néha három évig is 
tarto tt. Az 1606-i szatmári zsinat és az 1629-i pestmegyei kánonok 
kétévi rektorságot szabtak meg.

A rektorok az iskolában kaptak lakást, élelmet pedig általában 
a lelkészek asztalánál. Ezt még a kath. korból vette át s tartotta fenn, 
kánonilag megerősítve, a reformáció. Ez a rektorokat alárendelt 
helyzetbe ju tta tta , aminthogy egyéb tekintetben is a lelkipásztoroktól 
függőitek, de viszont ők is a kosztot illető igényes követeléseikkel sok 
kellemetlenséget okoztak a lelkészeknek. A perpatvar következtében 
olykor zsinatoknak kellett megszabni a rektorok kosztját. Mind
amellett több mint két századon át fennállott ez a szokás. Ennek 
ellenében a prédikátorok segítségére az ú. n. hóra canonicá-kon lelkészi 
szolgálatot tartoztak végezni a rektorok. A hóra canonicák kezdetben, 
a háromnapos nagy ünnepek m iatt is, míg a legatio el nem terjed t, 
meglehetős nagy számmal voltak. Több községben coquia vagy sor- 
kosztolás útján élelmezték a rektorokat. Néhol az ellátásnak egészen 
különleges módját találjuk. így pl. Cegléden a városi konyhán kapott 
élelmet a rektor. Ezt a konyhát a török uralom alatt a portyázó 
katonák és a városházán szolgálatot teljesítő esküdtek és más alkal
mazottak ellátására a szükség hozta létre. Ide került a rektor is. 
A városi konyha a XVIII. század közepéig fennállott.
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A rektorok javadalmazásának forrásait és eszközeit a protes
tantizmus nagyrészben a középkori iskolától vette át. Ilyenek voltak, 
különböző nevek alatt, a mindenféle üdvözlések, melyeket kezdetben 
a református iskolák is fenntartottak. Az üdvözlések ( recordatio, 
cantio, cantatio, salutatio, ovalio, festivatio) bizonyos ünnepi alkal
makkor történtek, ü. m. a város előkelő polgárainak neve-, vagy 
születése napján, a eéhek gyűlésekor, a céhtagok avatásakor, 
a családokban előforduló fontosabb események pl. születés, me
nyegző alkalmával, a sátoros ünnepeken, végül Mihály, Márton, 
Katalin és Miklós napján. A rektor ilyenkor kiszemelt tanítványaival 
együtt megjelent az ünnepély helyén ; előbb énekeltek, majd a 
rektor üdvözlő beszédet tartott. A megtiszteltek aztán a gratulatiot 
pénz- és természetbeli adományokkal viszonozták. Ez bizony a mai 
kor szellemében lealázó koldulás-féle, de akkor ezen senki meg nem 
ütközött, mert a kor szelleme így hozta magával. A kéregetésnek egy 
másik nemét, a supplicatioi inkább a főiskolák gyakorolták. A parti- 
culák supplicatioi ritkák. Az evangélikus iskolák albisatiója (olyan, 
mint a supplicatió, de a külföldi egyetemekre készülő ifjak javára) 
a református iskolákban nem terjedt el, úgyszintén nyoma sincs 
itt az ugyancsak az ev. iskolákban szokásos colimisatiónak. A salu- 
tatiókból befolyó rektori jövedelemhez járult bortermő vidékeken a 
szüretkor összeszedett bor, az ú. n. borcolledio, vagy congest (lukma- 
bor), továbbá a nundinale, azaz a tanulók heti adománya (tojás s más 
termesztmény), melyet a szerdai, szombati játékdélutánra vittek 
fel, végül a sabbathale, azaz a szombatnapi malom- (vízi-, szél-, 
szárazmalom) jövedelem bizonyos hányada, mely a dunáninneni 
református superintendentiában még 1635-ben, valószínűleg később 
is, fennállott. A tandíj (didadrum, minervale) fizetése 1610-ben 
jelentkezik a szatmári iskolában, Debrecenben 1646-ban. A dunán
inneni egyházkerület 1635-ben a vecsei zsinaton rendelte el. További 
rektori jövedelem volt a harangozásért és a temetéseknél való segéd- 
kezésért (éneklés, búcsúztatás) járó díj. Ahol a rektor mellett prae- 
ceptor is működött, ez végezte a harangozást s húzta az érte járó 
díjat. Az ilyet campanatornnk vagy pulsatormxk (harangozó) hívták. 
A harangozás és temetések jövedelmeit a rektor az éneklő szegény
tanulókkal osztotta meg.

A középkori iskolák Balázs-napi járását (Blasiatio) a Gergely- 
napihoz hasonlóan (Szent Balázs és Gergely a gyermekek patronusai) 
szintén átvették a magyar protestáns iskolák, valamint a Szent Gát- 
napján (július 1.) rendezett iskolai ünnepet és ezzel kapcsolatos 
kakasviadalt is hosszabb ideig fenntartották, mint a rektori jövede
lemnek és tanulói segélyezésnek egyik nemét. Főként az evangélikus 
iskolákban látjuk ezeket az ünnepeket, az osgyáni ev. iskolában pl. 
még l<S06-ban is tartottak Gál-napi ünnepet. Előzőleg minden iskolás 
gyermek tartozott egy kakast vinni az iskolának, ezt nevezték Szent 
Gál kakasának. E kakasok közül tanítottak be néhányat az egy
mással való viaskodásra. A kakasviadalok voltak aztán a Gál-napi
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ünnepség fénypontjai. Háromszáz esztendővel ezelőtt a protestáns 
városok népe éppenúgy izgult és mulatott az iskola udvarán ren
dezett Szent Gál-napi kakasviadalokon, mintahogy manapság 
tombol az izgatott közönség a különböző sportünnepélyeken, mécs
eseken és lóversenyeken. A dunáninneni református superintendentiá- 
ban az 1635. évi vecsei zsinaton törölték el a Szent Gál-napi ünnep
ségeket (Celebratio Galli abhinc penitus aboleatur).

A református particulák hajdani kormányzásának szerveit és 
módozatait közelebbről nem ismerjük. Bizonyosnak látszik azonban, 
hogy a kormányzás közös orgánuma, az egyházi konzisztórium volt, 
melyben az egyház és város elöljárói, kik az egyvallású városokban
— s ilyen a református községek nagy többsége — ugyanazok voltak, 
s együttesen foglaltak helyet. A rektor legközvetlenebb felsőbbsége
— mint már említettük — az egyház lelkipásztora. Legrégibb egyházi 
kánonaink (a debreceni Canones Maiores (1567) és a hercegszőllősi 
Articuli Consensus Christianarum Ecclesiarum (1576) hangoztatták, 
hogy a rektorok a lelkipásztoroknak engedelmeskedjenek, de viszont 
azt is, hogy a lelkészek adják meg a rektoroknak a kellő tisztességet, 
melyet az egyházi rend és egyetértés követel, a szeretet és fegyelem 
pedig kölcsönösen megkíván. A particulák feletti főfelügyeletet az 
egyházmegye (dioecesis, senioratus) gyakorolta az ő esperese útján. 
Az egyházkerületek csak a XVIII. század végén ragadták magukhoz 
az iskolák feletti főfelügyelet és kormányzás jogát. Az esperes tud ta  
és beleegyezése nélkül az iskolában semmi nagyobb dolog nem tö r
ténhetett. Ő elnökölt az exameneken is. A rektoroknak és tanulóknak 
esperesi egyházlátogatások ( canonica visitatio) alkalmával történő 
megvizsgálását már a debreceni nagyobb kánonok elrendelték. 
A szatmárnémeti nemzeti zsinat kánonai ( Geleji—Katona-féle káno
nok) lelkűkre kötötték a rektoroknak, hogy az egyházi kormányzás 
dolgaiba ne avatkozzanak, lelkészeiknek, espereseiknek serényen 
engedelmeskedjenek, a tiszta hittételeket a szentírásból és a kiváló 
orthodox doktorok műveiből tanítsák, s a vallásra vonatkozólag 
semmi új véleményt vagy szertartásokat ne vigyenek az iskolába.

Valláserkölcsi és egyházi tekintetben nem is lehetett panasz a 
particulák tanítása ellen. A módszerben és rendszerben azonban 
kardinális hibák láthatók nemcsak a mai szemmel nézve, hanem az 
egykorú hírneves pedagógusok véleménye szerint is. A Sárospatakon 
négy évig (1650—1654) tanító Comenius kifogásolta az iskoláinkban 
rövid ideig tartó, ideiglenes rektorságot, melynélfogva a tanító- 
mesterek még az anyaintézetekben sem szentelték magukat a nevelő- 
oktatásnak, s mihelyt lehetett, igyekeztek otthagyni az iskolát. 
A rendszer is, a rektorok is pusztán jövedelmi forrásnak és átmeneti 
állásnak tekintették a rektóriát. Tanítói módszerről alig beszél
hetünk, ez szinte egyénenként változott s jóformán próbálgatásokban 
merült ki. A módszer-, gyakorlat- és hivatásnélküli tanítás a tanulók
nál érdektelenséget, tunyaságot eredményezett. Comenius a szülőket 
is vádolta, hogy lehetőleg elvonják gyermekeiket az iskolától és meg-
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hosszabbíttatják velük a vakációkat. A hibák és hiányok azonban 
a XVI. és XVII. századon (e két század iskolai életéből merítettük 
dolgozatunkat) túl is megmaradtak. Megmaradt, mint általános 
didactikai elv a tanításnak teljesen ó-classikai alapra és szellemre 
helyezése s ezzel a reáltudományok elhanyagolása.

Mindeme hiányok és hibák mellett is a református partikulák a 
kornak megfelelő nevelést és oktatást adtak. Az egyháznak jó tagokat, 
a hazának hű, lelkes polgárokat, az életnek derék embereket neveltek. 
Növendékeik közül kevesen folytatták tovább a főiskolákon tanul
mányaikat, egy részük falusi praeceptor és nótárius lett, legtöbben 
pedig otthon maradtak, s mint a városok vezetői, bírák, tanácsosok, 
kereskedők, iparosok, gazdálkodók értékesítették talentumaikat és 
megszerzett ismereteiket. Hogy a török hódoltságban fennmaradt 
a magyar keresztyén műveltség, az jórészben a református partikulák
nak köszönhető.

Cegléd. S. Szabó József.

Tanársors és utazás.
Tanulmányút és tanulmányút között nagy a különbség. Ma 

nagyon divatosak a társasutazások, ahol szerte ez országból nagy
hangú reklámmal verbuvált heterogén társaság megy, sokszor azt 
sem tudja : merre, lát csodadolgokat, melyeket legtöbben alig értékel
nek valódi értékük szerint, bejár országokat a nélkül, hogy annak 
igazi arculatából, leikéből valamit is elleshetett volna. Ezeknél az 
utazásoknál az út a hangsúlyozott és kevesen akadnak, akik elsősorban 
azok tanulmányi részét értékelik. Hogy a tanulmányutak mennyire 
szükségesek a legtöbb foglalkozási ágnál, az nyilvánvaló, de első
rendű fontosságuk a tanároknál, azok között is különösen egyes tudo
mányszakok tanárainál válik szembetűnővé (nyelvek, földrajz, ter
mészetrajz, műtörténet).

Hogy magyar hazánkat minden magyar embernek kötelessége 
mennél jobban megismerni, az magától értetődik. A magyar tanár 
eddig is és ezután is elsősorban saját hazáját, népét, annak szokásait, 
saját történelmi emlékeit, népművészetét igyekezett és igyekszik 
megismerni. Megcsonkíttatásunkban, sajnos, túl kicsinyre zsugoro
dott országunk megismerése nem is okoz nagyobb nehézséget. A bel
földi tanulmányút így nem oly nagy problémája kollégátusunknak. 
Annál inkább a határokon túli, a megszállt magyar területi és külföldi 
kultúrkincsek megismerése, melyek gazdasági leromlásunkban éppen 
azok előtt maradnak örök álmok-országa, akik erre tudományos fel- 
készültségüknél, nyelvtudásuknál és annál az őrállói tisztnél fogva, 
melyen egy jobb jövendő reményében összeszorított fogakkal, de 
rendületlen bizalommal és kötelességérzettel állanak, elsősorban 
volnának érdemesek. Alábbiakban ezért a tanulmányutak kérdésének
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nehezebb oldalával : a külföldi tanulmány utakkal kapcsolatban 
óhajtanék néhány gondolatot megbeszélés tárgyává tenni.

Csak azok a kollégák, akik hazánk és a külföld jellegzetesebb 
vidékeit bejárták, tudják igazán, hogy ezáltal milyen lelki gazda
godást nyertek. Az ott nyert benyomások, személyes tapasztalatok, 
ismeretek adnak igazi tartalm at annak a részben holt, sokszor csak 
könyvtudásnak, melyet az egyetemeken és későbbi tanulmányaink, 
olvasmányaink során összegyűjtöttünk. Akik külföldön jártunk, 
tudjuk, hogy minden országnak, minden népnek más az arculata, 
más a lelke. Mintha már a levegő is nyomban megváltoznék, amint 
átlépjük ezt, vagy a másik határsorompót. Tanáremberek, akik 
nyitott szemmel szeretnek járni, mindenütt, amerre megfordulnak, 
sok értékes tapasztalatot szereznek, bár bizonyos, hogy látnak 
rengeteg kivetnivalót is ; helyesebben mondva látnak sok olyan 
dolgot, ami a mi mértékünkkel mérve helytelen, pedig legtöbbször 
csak más, mint amihez hozzászoktunk. Vannak, akik kárhoztatják, 
hogy a külföldön iskolázott tanár nemcsak a tudományoknak és fel
becsülhetetlen új benyomásoknak tárházát hozza magával, de gyakran 
olyan szokásokat, elveket is, melyek magyarságunktól idegenek. — 
Szerintem túlzás volna egyes sporadikus jelenségekből általánosítani, 
mert kétségtelen, hogy a külföldön eltöltött évek, sőt még hónapok 
is tagadhatatlanul gyakorolnak bizonyos hatást a külföldet járó világ- 
szemléletére, de nem befolyásolják törhetetlen magyarságát. Hogy 
nem minden okvetlenül rossz, ami idegenből importált, azt semmi 
sem bizonyítja jobban, mint a reformáció világformáló áramlata, 
melynek bölcsője Németországban és Svájcban ringott, s külföldet járt 
papjaink, diákjaink lelkén átszűrve mégis igazi magyar vallást hívott 
életre hazánkban. Azok az ismeretek, benyomások, eszmék is, melyek 
a külföldön járó kartársak lelkét érintik, a magyar tanáriélek izzó 
tüzében nemzeti kultúránk legértékesebb kincseivé kell, hogy neme
sedjenek.

Előszeretettel konzervatívnak nevezett maradi voltunk gyakran 
irtózik mindentől, ami idegen. Szép és tiszteletreméltó a nemes kon
zervativizmus, a múlt emlékeinek kegyeletes kultusza, de csak akkor, 
ha a modern haladás eszméivel párosul. Ez utóbbival pedig sokszor 
adósok maradunk. Kétségtelenül vannak keserű és kiábrándító tapasz
talataink is ezen a téren, de a haladó, fejlődő, a kultúrában mind
jobban előretörő kis és nagy nemzetek versenyében úgy érzem, 
magyarságunk léte vagy nemléte függ attól, hogy határainktól befelé 
és kifelé egyaránt tisztán látó és nemzetünk nagy célkitűzéseit, poli
tikai, gazdasági, kulturális érdekeit helyesen mérlegelő és a kellő idő
ben tettre és áldozatra kész új generációt neveljünk. Erre pedig első
sorban az a tanár hivatott és képes, aki kritikai szemmel, de figyel
mesen nézett szét nemcsak határainkon belül, de azokon kívül is. 
Az igy nyert tapasztalatok egészítik ki legkorszerűbben, de legszeren
csésebben is a nemzeti múltúnkban rejlő örök értékeket. Hogy a 
határokon túli kapcsolatok kimélyítése milyen rendkívüli erőforrás,
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m utatja szomszédaink s a föld majdnem valamennyi nagy és kis 
nemzetének példája. Szükségtelen példákat sorolni fel arra, hogy 
minő sorsdöntő jelentősége lehet egy-egy külföldön szerzett baráti 
kapcsolatnak kulturális, gazdasági vagy politikai vonatkozásban. 
Örvendetes, hogy ennek nemcsak felismerésénél tartunk, de igyek
szünk munkálkodni is ilyen irányban, ennek dacára messze elmara
dunk csak közvetlen szomszédainktól is.

Tanáraink, tanárjelöltjeink a háború után már nagyobb számmal 
jutnak ki külföldre. Biztató jelenség, hogy a kultuszkormány és az 
iskolafenntartók érzik a külfölddel való kultúrkapcsolatok kimélyí
tésének szükségességét, amit a bécsi, berlini és római Collegiumok 
felállítása is bizonyít, de mégis sajnálattal tapasztaljuk, hogy kar
társainknak így is csak egy töredéke tehet tanulmányutakat. Az állami 
segélyforrás erősen megcsappant, a felekezetiekről, elsősorban a 
protestánsokról nem is szólva, hiszen a mi tanintézeteink nagy része 
nyomasztó anyagi nehézségekkel küzd. Pedig ha szükség volt valaha 
nagyobb tudásra, szélesebb látókörre, nemzetünk érdekeit szolgáló 
külföldi kapcsolatokra, úgy most volna rá szükség, amikor a gazda
sági, politikai, társadalmi problémák kohóit szinte a szétpattanásig 
hevítik a bennük felgyülemlett nehézségek, keserűségek, igazság
talanságok. Ila valaha fontos volt a jövő generációjának helyes neve
lése, úgy most lehet legfontosabb államnak, egyháznak, társadalom
nak egyaránt. Távol áll tőlem azt állítani, hogy nem is lehet igazán 
jó tanár az, aki nem utazott, nem látott, tapasztalt, tanult idegenben ; 
sőt elismerem, hogy egyes tudományszakoknál teljesen nélkülözhető 
is ez a szaktudás szempontjából, de a legtöbb tudományszaknál éppen 
ezek adják a szaktudás igazi belső tartalmát.

Akik színről-színre láthatták, tudják, hogy mily felejthetetlen 
élmény pl. a klasszikus kultúra kutatói számára Athén, Róma vagy 
Magna Graecia emlékei. Hiába ismerjük képek után az Akropolist, 
Paestum ragyogó Neptüntemplomát, vagy a Forum emlékeit. Más 
a kép és más a valóság. A kőbe, márványba faragott valóságnak lelke 
van, mely felemel és magával ragad ; megihlet minden alkalommal, 
ha a katedrán beszélünk róla. A Louvre, Vatikán, Ufíizi, Pitti, a 
nápolyi Muzeo nazionale vagy a müncheni Pinakothékák és a többi 
híres gyűjtemények remekei milyen szegényes reprodukciókban 
kerülnek leggyakrabban a szakemberek szeme elé. Geográfus és 
geológus mennyivel könnyebben és nagyobb lelkesedéssel beszélhetne 
az Alpok csodavilágáról vagy a vulkánizmus jelenségeiről, ha láthatta 
volna a M Blanc vagy a Jungfrau égbetörő fehér csúcsait, rejtelmes, 
veszedelmes gleccserbirodalmát, vagy a Vezúv és Soll'atara izzó, 
dübörgő, pokoli színjátékait. És hogy tanítsunk helyesen népekről, 
azok életéről, szokásairól, ha legalább Európa főbb országait, népeit, 
azok életét nem volt módunkban személyesen megismerni. Hála Isten
nek, kartársainkon nem is múlik a dolog. Aki szerencsés volt és bol
dogabb időkben tanulmányi segélyhez juthatott, az ki is elégítette 
utazási és tanulmányszomját. Azok a nagyon kevesek, akik saját
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költségükön utazhatnak, megteszik évről-évre, hogy nehezen meg
takaríto tt filléreikért a helyszínen szerezzenek pótolhatatlan be
nyomásokat. Fiatalabb kartársaink közül a nyelvszakosok még csak 
hozzájutnak nagyritkán egy-egy külföldi ösztöndíjhoz. De a többség? 
Utóbbi években úgy az állami, mint méginkább a felekezeti ösztöndíj
folyam csatornája nagyon vékonyan csörgedez, lassan-lassan teljesen 
bedugul. Pedig nagyon sajnálatos volna, ha éppen az új tanár
nemzedék előtt záródnék be a megismerésnek és a továbbképzésnek 
az a hatalmas eszköze, melyet a tanulmányi utazások jelentenek.

Már hallom az ellenvetéseket : minek utazzunk éppen most, 
amikor betevő falat is szűkösen van ; az egyetemekről kikerült tanár
jelöltek nagy része állás nélkül tengődik. Végtelenül lehangoló való
ság ; érezzük, tudjuk mindnyájan. Államnak, felekezeteknek, társada
lomnak s elsősorban nekünk kartársaknak mindent el kell követnünk, 
hogy ezen a tarthatatlan helyzeten változtassunk. De ha azt a 
bizonyos ,,kultúrfölény“-t nem hangzatos szólamnak, de élő valóság
nak akarjuk megtartani, a tanári státus anyagi érdekeiért, valamint 
tudományos és pedagógiai felkészültségének biztosításáért egyaránt 
egy szívvel-lélekkel még fokozottabb mértékben kell síkra szállnunk. 
A kor színvonalán álló tudományos felkészültség egyik legfontosabb 
eszközének pedig azt tartom, hogy a tanár ne rozsdásodjék meg 
állomáshelyén, különösen ne az a vidéki tanár, aki, sajnos, csak 
nagyritkán jufhat még ahhoz is, hogy a főváros tudományos intéz
ményeit, könyvtárait, gyűjteményeit tanulmányozhassa és felhasznál
hassa, még kevésbbc juthat egy pár hetes, vagy pláne pár hónapos 

ülföldi tanulmányúthoz. Pedig hogy mindezekhez hozzájuthas
son, elsőrendű érdeke iskolafenntartóknak és magyar társadal
munknak.

Nemcsak a háborúhoz, de, sajnos, ma mindenhez, s elsősorban 
az utazáshoz pénz kell. Nem is kevés, de sok pénz, ami mennél keve
sebb akad a mi laposra nyomorított pénztárcánkban. De ha komolyan 
keresnénk, azt hiszem, hogy találhatnánk olyan megoldást, amely 
aránylag kevés anyagi áldozattal megvalósítható volna. Itt első
sorban a tanárcsere-akció kibővítésére gondolok. Ha ezt sikerülne 
intézményesen rendeznünk, amint ezt legújabban Olaszország és 
Ausztria vezető államférfiak a Duce és Schuschnigg kancellár, 
legutóbbi tárgyalásaik során már el is határozták, vagy legalább is 
tervbe vették országaikra vonatkozólag, kevés költséggel nagy 
lépéssel vihetnők előre ezt a fontos ügyet. De tovább megyek. Ha 
eddig nem tudtuk nagyobb mértékben keresztülvinni, ezután kellene 
megvalósítani minden olyan szakon, ahol erre szükség van, az egyetemi 
hallgatók, közelebbről a bölcsészettanhallgatók bel- és külföldi rend
szeres tanulmányútjait. Kétségtelenül eddig is történt valami ebben 
az irányban, de ne álljunk meg ennyinél. Ne adjunk diplomát tanár
jelöltjeink kezébe — nyelvszakos és nemnyelvszakos kezébe egy
aránt — mielőtt már egyetemi éveik alatt néhány fontosabb tanul
mányútra nem vittük őket. Külföldi Collegiumaink egymagákban
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nem elégségesek ennek gyakorlati keresztülvitelére, de kormányok 
közötti megegyezésekkel, kölcsönösen nyújtott ingyenes, vagy mini
mális költséggel járó vasúti jegykedvezményekkel, olcsó közös 
elhelyezéssel, kedvezményes ellátással, szakszerű vezetéssel kölcsönös 
megelégedésre lehetne rendezni ezt a fontos kérdést. Hogy az eddigi 
lépések csak a kezdet kezdetét jelentik, ékes bizonysága, hogy a 
folyó iskolai évre középiskolai tanárok, tanárjelöltek, valamint az 
egyetemi intézeteknél működő tanársegédek, stb. közül a külföldi 
Collegiumokba csak 13, a bécsi gr. Klebelsberg Magyar Történet- 
kutató Intézetbe 2 és a római Magyar Tört. Intézetbe 4, összesen :
19-en vétettek fel. A már meglévő csereösztöndíjaknál még rosszabb 
a helyzet, mert pl. francia csereösztöndíjra 8, a berlini Humboldt 
alapítványi ösztöndíjra 2, a Deutscher Akademischer Austauschdienst 
csereösztöndíjára 2, a lengyel, finn, észt és svéd csereösztöndíjakra 
1—1, összesen csak 16 tanár és tanárjelölt nyert felvételt. Ez alig 
több, mint egy csepp a tengerben. És ami a legszomorúbb, egyelőre 
kilátás is alig van arra, hogy éppen azokat az annyi magyar fájda
lommal megszentelt, gyönyörű elszakított országrészeinket alaposab
ban megismerhessük. Itt minden kulturális együttműködés lehetetlen 
és céltalan is addig, míg Trianon békeparancsának szörnyű igazság
talanságai húsunkba és vérünkbe vágnak.

Nem volt célom kimerítően tárgyalni e kérdést, csak a probléma 
fontosságára óhajtottam rámutatni. Addig is, míg intézményesen 
történhetik gondoskodás az ilyen tanári tanulmányutak rendszere
sítéséről, nagyon helyesnek tartanám , ha legalább protestáns iskoláink 
saját kebelükben igyekeznének valami megoldást keresni. Eddig is 
rendeződtek — bár szórványosan — ilyen tanulmányi kirándulások. 
Nagyon jó volna, ha kibővítenők és rendszeresítenők őket. Modern 
nyelveket tanító kartársainknál különösen gondoskodnunk kellene 
arról, hogy legalább két-három évenként a katedra mellől is ki
juthassanak abba az országba, melynek nyelvét és irodalmát tanítják, 
hogy a gyakorlati nyelvtudás ősforrásánál pótolják azokat a nyelv
készségbeli hiányokat, melyek a szolgálati évek növekedésével pár
huzamosan úgyszólván mindenkinél jelentkeznek és itthon örökké 
pótolhatatlanok maradnak. Kellő előkészítéssel, a helyi viszonyok 
s az illető ország nyelvének alapos ismeretével, vasúti és egyéb kedvez
mények mennél teljesebb kihaszná ásával, szakszerű vezetéssel 
elérhetnők azt, hogy legalább protestáns tanárstátusunknak azok 
a tagjai, akik szükségét érzik ennek — ha rövid időre is — kikapcso
lódhassanak megszokott környezetükből. Nemcsak a tanár, de első
sorban az iskolai munka érdekében. A tanulóifjúság számára sok 
tanintézetnél már vannak kirándulási alapok, vagy legalább is tervbe 
van véve ezek létesítése. Nagyon helyesen ! De hol késik a tanárok 
tanulmányúti alapja? Pedig talán ez is megérdemelné, hogy gondol
kozzunk rajta egy keveset. Nyelvszakos, geográfus, művészettörténész 
és a többi kartársaink bizonyára örömmel köszöntenének minden 
lépést, melyek illetékes tényezők figyelmét e kérdés pedagógiai fontos-
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ságára és ezen keresztül új generációnk nevelésében egyáltalában nem 
lekicsinylendő szükségszerűségére felhívnák.

Befejezésül még csak annyit óhajtanék megjegyezni, hogy ezeket 
a szakszerű vezetés és irányítás mellett történő tanári tanulmány- 
ntakat semmiképpen sem szeretném párhuzamba állítani a ma 
annyira divatos ú. n. „cserevonatok“ gyakran nagyon is üzleti alapra 
fektetett s a tanárok kultúrszükségleteinek kielégítésére egyáltalában 
nem, vagy csak felületesen alkalmas divatjával. És szeretném, ha 
fenti soraimat senki sem értené félre, mert hangsúlyozom, hogy 
nekünk, magyar tanároknak nincs semmi szükségünk egyes társa
dalmi körök kihívó és oktalan külföldimádatára, de annál inkább a 
helyes és józan külföldismeretre.

Sárospatak. Hallgató Sándor.

Iskolai kirándulás.
Ez az a varázsszó, melynek hallatára minden körülmények közt 

felfigyel és felderül az iskolás gyermek. Már ez a tény mutatja első 
pillantásra is a kirándulás pedagógiai értékét. Ha a kirándulásnak 
már a reménye is felfrissíti a gyermek kedélyét, fokozza munkakedvét, 
elűzi esetleges közönyét, mellyel a mindennapos iskolai munkát 
néha-néha talán még a jó tanuló is egyhangúnak, a hanyag növendék 
pedig egyenesen unalmasnak érzi, milyen mellőzhetetlen pedagógiai 
eszköz a kirándulás megvalósítása. Mindnyájan tudjuk, milyen fontos 
minden egyes tanításban a jó hangulatkeltés. Ilyennek tekinthető 
a tanár egy-egy nagyobb szakaszának szempontjából a jól megvá
lasztott és megszervezett, alaposan előkészített és kellőképpen ki
aknázott iskolai kirándulás.

Ahhoz, hogy e feltételeknek megfelelően irányítsuk az iskolai 
életnek e hasznos és kellemes mozzanatát, sok mindent kell a ki
rándulást vezető tanárnak megfontolnia. Hová vigye növendékeit ? 
Hogyan használja ki az időt, hogy a kirándulás tanulságos legyen, 
a nélkül, hogy túlságosan hosszú, fárasztó vagy drága lenne. Ismeri-e 
ő maga kellőképpen a kirándulási terepet, tud-e mindenben helytálló 
magyarázatot adni az érdeklődő, a kirándulás közvetlen hangulatá
ban még sokkal élénkebben kérdezősködő gyermeknek. Honnan 
teremtse elő az anyagi eszközöket szegénysorsú növendékei részére is, 
mert hiszen természetes, hogy ezeket a gyermekeket nemcsak, hogy 
nem lehet a kirándulás eredményétől megfosztani, hanem mivel 
éppen szegénységük m iatt nem részesülhetnek otthon, szüleik részéről 
ilyen irányításban, fokozottan kell őket hozzájuttatnunk a kirán
dulás kedélyképző, erkölcsi érzelmeket nemesítő és új ismereteket 
adó eredményeihez.

Talán nem egészen érdektelen az erre vonatkozó tapasztalatok 
közlése. Az előbbi kérdések mellett fontos még a kirándulás céljának
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kérdése is, mert hiszen, más és más a megoldás, ha pl. egy-kétórás 
múzeumlátogatásról, félnapos, növénygyüjtéssel egybekötött sétá
ról, egésznapos turistaútról, vagy többnapos tanulmányi kirándulás
ról van szó.

E szempontokra figyelve nézzük az első kérdést: „hová?“ 
Magától értetődik, hogy e kérdés megoldását sokszor helyiviszonyok, 
időszerűség és a tanár egyénisége nagy mértékben befolyásolják. 
Világos, hogy múzeum, képtár, gyűjtemény több van nagy városban, 
főképpen Budapesten, turisztikára több alkalmat talál hegyvidé
keink, vagy más természeti szépségeink közelében tanító tanár. 
Természetes az is, hogy október 6., vagy március 15-ike körül ilyen 
hazafias vonatkozású emlékek megtekintése ajánlatos, míg pl. 
egy akadémiai ünnepi gyűlésen való részvétel nem halasztható más
korra. Érthető az is, hogy minden tanár saját érdeklődési körében 
mozog a kirándulás vezetésekor is, nemcsak szakát, de egyéniségét, 
lelkületét is értve ezen. Éppen ezért, hogy e szempontok szerint ne 
váljék egy-egy osztály kirándulásainak sora egyoldalúvá, viszont, 
hogy kapkodó ötletszerűség se tegye szeszélyessé a mindig előrelátó 
megfontolást kívánó pedagógiai munkát, ajánlatos az egész tanári 
kar közös munkájával szerkesztett kirándulástervezet elkészítése.

A nélkül, hogy ez vaskalaposságot, az egyéniség érvényesülését 
gátló megkötöttséget jelentene, jegyezzük be ebbe az I—VIII. osz
tályig az egyes évfolyamoknak legmegfelelőbb kirándulásokat. 
Legyünk itt tekintettel arra, hogy különböző szakok egyenlően érvé
nyesüljenek, hogy a kirándulás fentemlített céljai egyaránt megvaló
suljanak, hogy ■ pl. testedzés és ismeretgyarapítás egyensúlyban 
maradjon. Vegyünk be ebbe a tervezetbe „fontos“ vagy „feltétlenül 
megteendő“ címen oly kirándulásokat, melyek szorosan beleillesz
kednek az illető évfolyam valamelyik tárgyának anyagába — pl. a 
budapesti vagy kiskőrösi Petőfi-ház az I. és VIII. osztályban — 
s tüntessük fel azokat a helyeket is, melyek, mivel általánosabb 
érdekűek, bármikor lekötik növendékeink figyelmét, pl. Visegrád, 
Margitsziget. (Saját működési teremről véve tapasztalataimat, 
budapesti iskolának kínálkozó példákat említek, de más helyen is 
éppen oly jól lehet ügyelni e szempontra.) Ezek mellett a legfon
tosabb kirándulások mellett, melyekből évente csak 3—5-öt szá
mítva 24—40-ig ju t egy-egy iskolánkat végző növendéknek, még 
mindig tehetünk időszerűségükkel kínálkozó vagy tanári egyénisé
günkhöz különösen illő kirándulásokat is. Ezek közül a különösen 
tanulságosakat, vagy kellemeseket, mint „ajánlott“ kirándulásokat 
szintén jegyezzük be tervezetünkbe. Nagyon megkönnyíti magunk 
és mások munkáját, ha akár néhány puszta adat, akár útinaplószerű 
jegyzetek beírásával legfontosabb tapasztalatainkat megőrizzük a 
feledéstől. Pl. több jelzett turistaút közül melyik alkalmasabb nagy 
csapat számára, melyik jobb napos és melyik hűvös időben, vagy 
egy-egy múzeumi kiállítás melyik termére juttassunk több időt,



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

vagy „hol közel s hol hamarabb“ a vasúti állomástól a célunkul ki
tűzött várrom.

Ezzel a naplóval már a második nehézséget is megkönnyítettük 
s elértük, hogy a kirándulás tanulságosabb lehet a növendék szá
mára. Hiszen így minden vezetőtanár felhasználhatja saját magának 
vagy tanártársainak régebbi tapasztalatait s nagyon jól kiaknáz
hatja azokat. Jól ismerjük mindnyájan azt a kívánságot, hogy a 
kirándulást vezető tanár közvetlenül az iskolai kirándulás előtt tegye 
meg maga az utat, éppen olyan módon, mint ahogyan azt növen
dékeivel együtt megtenni óhajtja, mert csak így akadályozhat meg 
váratlanul fellépő nehézségeket, sokszor igen kellemetlen meglepeté
seket. De tudjuk mindnyájan azt is, milyen nehéz ennek ez eszményi 
követelménynek a megvalósítása. (Hogy az akadályok közül is csak 
egy eszményibbet említsek, igen nehéz ugyanannak a tanárnak két- 
ízben, közvetlenül egymás után tanítási és más iskolai munkáját 
megszakítania.) Ezt a kirándulást közvetlenül megelőző terepszemlét 
nagyrészt fölöslegessé teszi az említett útinapló. Hogy útikalauzok, 
vagy a kirándulás helyén működő kartársak segítsége is igénybe
vehető, természetes, valamint menetjegyirodák is jó szolgálatot tehet
nek a mai fejlett idegenforgalom mellett.

Hogy a kirándulás minél eredményesebb, a tanulmányút való
ban minél tanulságosabb legyen, s az érzelmek elmélyítése is minél 
nagyobb mértékben valósulhasson meg, igen szükséges, a tanárnak a 
helyszínen adott magyarázatai mellett, előzőleg a kirándulás igen 
alapos előkészítése és utána annak beható, közös feldolgozása. Vétek 
volna elmulasztani a kirándulás előtti napon (v. napok valamelyikén) 
a tanuló fokozott érdeklődését, kíváncsiságát, tudásvágyát, mond
juk : felfokozott befogadóképességet jelentő ,,útiláz“-át. Egy-egy 
alapos vetítettképes előadás, az illető vidékről származó költőnek 
szülőföldjére vonatkozó megnyilatkozása, néprajzi érdekességeknek 
népművészeti tárgyakban, zenében (esetleg hanglemezén) történő 
bemutatása ilyenkor olyan mély nyomokat hagyhat a gyermek 
lelkében, amilyen maradandó emlékeket talán semmilyen rendes órán 
mondott magyarázattal, tanári szigorral, büntetéssel, vagy ju tal
mazással sem érnénk el.

Épp ilyen maradandó hatása van a kirándulási emlékek rende
zésének is. Ez szintén elmaradhatatlan. Gondoljuk csak el, mennyi 
benyomás, emlékezeti képzet vésődik a gyermek elméjébe már az 
úton. Mennyi lelkesülés, kegyelet, hála, nagyrabecsülés támad lelké
ben, pl. Szondi hősihalálának helyén. Használjuk fel, mélyítsük el 
s tegyük ezáltal múlhatatlanná ezt a genius loci-t. Az anyagnak ez 
az elrendezése igen különböző szempontok szerint történhetik. 
Pl. drégelyi kirándulásunkról beszélgetve, megkérdeztem III. oszt. 
növendékeimet, mi tetszett nekik htunkon legjobban, mely tapasz
talatuknak, élményüknek örülnek leginkább. Szinte özönlött lelkűk
ből a boldog beszámoló ! Persze, a legtarkább változatosságban emle
gették a pitty-palattyoló fürjet, a német dalocskából is ismert
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kakukot, a felhőbe hanyatlott drégelyi romot, a Szondi-kápolna előtt 
jelenített Czuczor- és Arany-balladát szavaló növendékek szerepét, 
a közeli faluból a várromhoz rándult kis elemi iskolások eredeti 
viseletű és beszédű csapatát, de még a rom tövében élvezett játékot 
is. E rendezésre nagyon rászoruló anyagot azután, közös munká
val következőképpen csoportosítottuk :

1. Természet : növény- és állatvilágra vonatkozó megfigyelések, 
földrajzi jelenségek, néprajzi, népnyelvi érdekességek.

2. Történelem : vár, emléktábla szövege, a várostrom lefolyásá
nak felidézése, Szondy-kápolna.

3. Irodalom : Czuczor és Arany helyszínen elszavalt műveinek 
összehasonlítása.

Végül: kegyelet, hála, hazafias érzés elmélyítése.
(Papírra rögzítve bizonyára merevnek és talán önkényesnek is 

látszik ez a gondolatmenet, de a gyermekek lelkesülése, ügyes hozzá
szólásaik s a részletekre is kiterjedő s később is hűnek bizonyult 
emlékezetük mutatta, hogy e közös feldolgozásra fordított óra nem 
volt időfecsérlés.)

Azután gondoljunk arra is, hogy a kiránduláson való bizal
masabb együttlét tanár és növendék, meg növendék és növendék 
viszonyát melegebbé téve, értékes erkölcsi, különösen szociális 
érzéseket is kelt. Ne hagyjuk ezeket sem, amilyen hirtelenül támad
tak, olyan gyorsan elmúlni is. Egy-egy utólagos elismerő szó, vagy, 
ha szükséges, komoly, nyugodthangú figyelmeztetés ilyenkor sokkal 
közvetlenebbül, mélyebben hathat. Pl., ha jobbmódú gyermekek segí
tették a szegényt, lehetővé téve számukra a kiránduláson való rész
vételt, vagy edzettebb gyermek támogatta gyengébb, fáradtabb 
társát, egészen futólag elejtett, lényegtelennek látszó megjegyzésünk 
is jóleső érzést válthat ki a jókedvű adakozóból, vagy az önzetlenül 
viselkedő gyermekből és hálás szeretetet, társadalmi és anyagi hely
zetük bántó különbségét feledtetheti azokkal, akiknek e miatt talán 
már voltak fájó érzéseik. Hozzáértő tanár ajkáról elröppenő egyetlen 
ilyen megjegyzés nagyobb erkölcsi tanulságot rejthet magában 
egyesek s az egész osztály számára, mint sok elvont fejtegetés jószívű
ségről, felebaráti kötelességekről.

S e példával a harmadiknak említett nehézséghez, az anyagi 
eszközök megszerzéséhez jutottunk. Jobbmódú növendékek adako
zása mellett jó eszköz (mert takarékosságra, pillanatnyi vágyak le
küzdésére is nevel), „kirándulási alap“ létesítése, akár egyénenkint, 
akár osztályonkint. Ha a tanár jó előre, pl. szeptemberben ily módon 
készteti növendékeit útiköltség gyűjtésére, májusra az osztály egy 
részének egészen biztosan van annyi pénze, amennyit kis áldozattal 
tud a szülő kiegészíteni s örömmel is egészíti ki, látva gyermeke ki
tartó takarékosságát. (Wormsban egy iskola folyosóján hatalmas 
perselyt láttam „Im Sommer wird gewandert“ felírással, ebbe gyűj
tik filléreiket az egész év folyamán a növendékek.)

Platon dialógusaiban lapozgatva, többször feltűnik, milyen
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gonddal válogatja meg beszélgetéseinek helyét e legnagyobb görög 
bölcs, a rómaiak ismerik és értékelik a hely ihletét, a renaissance fel
fedezi a természet szépségét, Rousseau minden nevezetes helyre el
viszi Emilt. Ha mindenben nem is követhetjük e nagy mestereket, 
térjünk vissza tanítványainkkal mi is minél gyakrabban a természet
hez s adjunk nekik ilymódon minél több alkalmat öntevékenységre, 
hogy hasznukra fordítsuk azt az igazságot, hogy : „nem az az ember 
élt legtöbbet, aki a legtöbb évig élt, hanem az, aki leginkább érezte 
az életet“ .

Budapest. Dr. Zelenka Margit.

M E G JE G Y Z É SE K .

Szeptemberi hangulat Budapest utcáin.1

Közelebbről megjelölve, a szeptemberi kirakatokra vonatkozóan 
szeretnék néhány szerény megjegyzést tenni.

Mindnyájunknak, akik Pest utcáin járunk, sétálva, vagy köte
lességünket teljesítve, vásárolva, tehát a kirakatokat jól szemügyre 
véve, csak egy-egy szórakozott tekintettel reájuk pillantva, évről- 
évre szemünkbe ötlenek azok a hirdetések és kirakatok, melyek 
a — nyáron talán a szokottnál is lanyhább —- kereskedelmi élet fel- 
villanyozására, a vásárlókedv fokozására törekszenek. Felhasználják 
ezek a gyermekét iskolába küldő szülő gondosságát, aggódó szere- 
tetét, hiszen ilyenkor meghatja a szülőt, hogy eddig csak tőle függő, 
piciny gyermeke ilyen hihetetlenül gyorsan felcseperedett, s kisfiát- 
leányát első önálló útjára bocsátva fokozottan érzi szülői felelős
ségét s talán, valahogy a tudat alatt még hitelt is ad annak a villa
moson himbálódó hirdetőtáblának, hogy : „Előbb Del-ká-hoz, aztán 
az iskolába“, vagy annak az ígéretnek, hogy : „Iskolában nem lesz 
daci, Guttmann-ruhát hord a L ac i!“ Még tanárember is elmoso
lyodik ezen az ártatlan, időszerűséget ügyesen kihasználó, tréfás és 
így talán hathatós fogáson. A mosoly azonban lehervad nemcsak 
minden pedagógus, de, azt hiszem, minden jóízlésű járókelő arcáról 
is, ha olyan kirakatokhoz érkezik, mint tavaly szeptemberben a 
főváros egyik legismertebb nagy áruházának gyermekruha osztályán 
látható volt. Szamárfüles tanító küszködik a tábla előtt, míg értelmes

1 A cikk nyomása közben jött az Üj Idők szeptember 23-i száma. 
Ennek 400. lapján van Mühlbeck Károly fejléce : „Misiké megérkezett az 
iskolából. Fáradtan adja elő az első nap szívszaggató keserveit.“ A gyermek 
ül a karosszékben, s az egész család szakácsnőig aggódva hallgatja. Az a 
mentalitás, mely bizonyos körökben uralkodik, el sem tudja képzelni, hogy 
az iskolában nemcsak szívszaggató keservek vannak, s hogy a gyermekek 
többsége jókedvűen tér vissza különösen első nap az iskolából. Szerk.
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arcú s nála kétségtelenül több szellemet eláruló növendékei vígan 
ugrálnak az elriasztóan gyámoltalan pedagógus mögött. Ez idén már 
egy szintén egyre nagyobb méretezésű áruház is kamatoztatja ezt 
az úgylátszik, csakugyan jövedelmező ötletet. Szokott mozgó hir
detései helyén, tehát a lehető legszembeötlőbb helyen, megint madár
orrú, vörösképü, kopasz, ágrólszakadt, nyurga, s minden egyéb 
emberi fogyatékosságot magánviselő torz, mondanom sem kell, 
hogy tanító, m utat együgyűen diadalmas arccal a feketetáblára, 
hová ostoba külsejének megfelelő, de oklevelét kétségtelenül meg
hazudtoló korlátoltsággal írta föl, hogy: ,,1 +  1 = 3 .“

A nélkül, hogy osztálygőg, vagy csak elfogultság is szólna belő
lünk, mégis csak jó volna felvilágosítani ezeket az ötletes kirakat- 
rendezőket s az őket alkalmazó kereskedőket, hogy ennyire talán 
mégsem vagyunk. S hogy ők üzleti sikereik alapját, az 1 X 1-et, 
szintén azoktól a sokszorosan eltorzított és kigúnyolt tanítóktól 
szerezték, mégpedig nyilván jól megszerezték, mert „több emeletes“ 
palotáikat és ,,600-náí több“ alkalmazottjuk munkáját csak igen 
biztos számtani ismereteik alapján tudják üzemben tartani. Lehetne 
talán arra is hivatkozni, hogy igazán „szolid“, biztos alapon nyugvó 
üzlet nem szorul ilyen ízléstelen eszközökre, hogy vevőit becsalogassa. 
I)e ha kell, talán még arra is lehetne rámutatni, hogy amint őket 
védik hitelrontással szemben a magyar törvények, úgy a tanító
tanár becsületében, hivatalos tekintélyében sem lehet egészen felelőt
lenül gázolni. Igaz, és hála Istennek, hogy igaz, hogy a tanító nem 
szorul arra, hogy tekintélyét külső eszközök, talán éppen jogi §-ok 
védjék, nem is ezt kívánjuk. Vagyunk annyira mindnyájan, még 
a legnagyobborrú, legnyurgább és leggyérebb hajú pedagógusok is, 
hogy saját növendékeink előtt nemesebb eszközökkel, lelki hatásokkal 
tudjunk tekintélyt tartani, sőt bennük hálát és szeretetet is kelteni. 
De mégis úgy érzem, hogy nem mehetünk el évről-évre némán és 
előkelő fölénnyel ezek mellett ä bántó és sértő jelenségek mellett, 
hiszen „Qui tacet, consentire videtur“ . De különösen veszedelmes 
merényletek ezek az úton-útfélen a gyermek szeme elé tolakodó 
ostoba képek a fejletlen, kritikátlan, kiforratlan gyermeki lélek ellen. 
Szinte érthetetlen, hogy azok a kereskedők, kik egyben szülők is, 
nem gondolnak arra, hogy ha a gyermek lelkében lerombolják tanítója 
iránt érzett tiszteletét, ők, kiket gyermekük közvetlen közelből, tehát 
kétségtelenül még több emberi fogyatékosságukkal együtt ismer, 
semmiképpen sem fogják tudni saját szülői tekintélyüket sem meg
őrizni, s gyermekük lelkében semmi készség sem marad a IV. paran
csolat teljesítéséhez. Ez a parancsolat pedig Mózes tábláján szerepel, 
tehát nyilván általánosan keresztyén és zsidó felfogás szerint egyaránt 
elismert és követésre méltónak tartott. Az otthonról helyesen irá
nyított, jól nevelt, tehát szüleit és tanítóit tisztelő, sőt bennük köve
tésre méltó eszményt látó gyermek meg éppenséggel nem tudhat 
beleilleszkedni ebbe a csupa ellentmondás-világba, ahol az áhítattal 
elért iskolában pajkos társa reggel így köszönti őt : „Láttad azt a
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„jó-pofa“ tanítót a mozgó rek lám on?...“ vagy „Mit szólsz ahhoz 
a muris alakhoz“ ebben vagy abban a kirakatban? Úgyis gondol- 
kodóbaejtően fölényeskedő, tekintélyt nehezen elismerő, magát a 
„jó öregek“-nél sokkal világravalóbbnak tartó a mai gyermek, sőt 
ifjú is, miért lássák ők, hogy még maga a felnőtt is így gondolkozik. 
Hiszen ők nem tudhatják, hogy ez esetben csak a tanulatlan, korlátolt 
észjárású, üzleti hasznot kergető felnőtt nyilatkozott meg. Ha a 
gondos szülő és a lelkiismeretes tanító és tanár minden szavára ügyel, 
minden mozdulatára vigyáz, minden cselekedetével igyekszik példát 
adni a gondjaira bízott hajlékony ifjú léleknek, miért folytathasson 
a kereskedőknek egy bizonyos, idegen világfelfogású és a keresztyén 
eszményektől távolálló csoportja önző üzleti érdekből valóságos 
aknamunkát ezek ellen a komoly, becsületes pedagógiai törek
vések ellen.

Az ifjú lelkét sokszor megmételyező mozifilm címe fölé legalább 
annyit írnak oda, hogy „csak 16 éven felülieknek“, tehát legalább a 
lehetőség van meg arra, hogy gondos nevelő a gyermeket onnét távol
tartsa. A mai irodalomban is sajnálatosan — és ismét hangsúlyozzuk, 
méltatlanul — gúnyolt „tanárkák“, talán, mivel inkább felnőtt 
olvasók mulattatására szerepelnek, szintén nem mind válnak a gyer
mek, vagy ifjú szemében saját tanáraik torzképeivé. De az utcán 
már igazán lehetetlen a gyermektől távoltartani ezeket az, enyhén 
szólva, helytelen gondolatokat, téves érzéseket és léha iskolai csínye
ket kiváltó látványokat.

Végül arra is jó volna gondolni, hogy a fellendült idegenforgalom 
révén fővárosunkban járó sok idegen vájjon milyen fogalmakat alkot 
magának ezek előtt a kirakatok előtt a mi szellemi színvonalunkról, 
ízlésünkről, a tanítók-tanárok helyzetéről, szóval a magyar köz
állapotokról.

Ha megfelelő helyen, mint egyesület, mint a magyar tanárság
nak egy tekintélyes csoportja, lépéseket tennénk és tiltakoznánk, 
talán nem történnék egészen hiába, nem volna szavunk pusztában 
elhangzó szó. És ha legalább mi magunk, tanítók, tanárok, közös, 
csendes megállapodással elkerülnők ezeket a saját magunk rovására 
ékelődő üzleteket, s így is próbálnánk reájuk hatni, talán nem 
maradna vállalkozásunk eredménytelen jámbor szándék.

Dr. Zelenka Margit.

HAZAI IRODALOM
A  pápai fő isk o la  nétjyszázados ünnep én ek  em lékk önyve. Összeállította : 

dr. Pongrdcz József főiskolai igazgató. Pápa, 1933. 258 oldal.
A dicsőséges múltú pápai református főiskola 1931 szeptember hó 7-én 

ünnepelte meg fennállásának négyszáz esztendős évfordulóját, a Kormányzó 
úr Őfőméltósága, a hazai és külföldi világi és egyházi hatóságok, református
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egyházközségek, tanintézetek képviselőinek, 732 tisztességtevőnek a jelenlété
ben. Hogy ez az országra-világra szóló fényes ünnepség a maga ragyogó tar
talmával el ne tűnjék a múltnak feledést hozó fátyolos ködében, hanem 
örök időkre hirdesse a pápai főiskolának, s ezzel a magyar református tan
ügynek küzdelmes, de diadalmas múltját és dicső jelenét, dr. Pongrácz József, 
a főiskola agilis és tudós igazgatója egy díszes kiállítású 258 oldalas, hatalmas 
emlékkönyvben megörökítette a jubileumnak egész lefolyását. Ritka precizi
tással, minden aprólékos adatot is jogosan fontosnak tartván, részletesen 
ismerteti az ünnepség megrendezésének előkészületeit, leírja a külföldi ven
dégek érkezését, szóról-szóra közli az istentiszteleteken elhangzott áhítatos 
imádságokat és magasan szárnyaló prédikációkat, jegyzőkönyvszerű pontos
sággal ad tájékoztatót az egyházkerület díszközgyűléséről, ismét teljes egészé
ben idézvén az elhangzott beszédeket és üdvözlő szónoklatokat. Valami csodá
latos megliatódással lehet csak olvasni száz oldalon keresztül azokat a meleg
hangú, a pápai főiskola iránt érzett őszinte szeretettől és igaz tisztelettől 
áradó üdvözléseket, melyek nemcsak hazánk területéről, hanem Európának 
valamennyi országából, sőt Amerikából és Ázsiából is írásban érkeztek. Fel
emelő látni, hogy mily messzeségekbe elér az ősi pápai kollégium áldásos 
hatása, s mily távolságokból dobban meg a hűséges szív az Alma Mater 
örömünnepén !

Kimerítő tudósítást közöl még a szép album a hősihalottak emléktáblájá
nak leleplezéséről, a Jubiláns Kiállítás megnyitásáról, a díszebédről, a Petőfi- 
és Jókai-szobor leleplezéséről, a jubileumi emlékérmekről, alkalmi kiadvá
nyokról, emléktárgyakról, alapítványokról, adományokról és kitüntetésekről. 
A jubileummal foglalkozó magyar- és idegennyelvű lapok, cikkek, beszámolók 
és megemlékezések felsorolása mutatja, hogy irodalmi úton is milyen behatóan 
foglalkoztak a pápai iskola nagy ünnepével a hazai és külföldi illetékes ténye
zők. A kitűnő könyvet a kollégium jelen életére vonatkozó érdekes és értékes 
statisztikái adatok fejezik be.

Boldog örömmel gratulálunk a gyönyörű munkához, amely a magyar 
református oktatás- és nevelésügy történetében mindenkor nagyértékű doku
mentum lesz, s amelyre jogosan lehet büszke a híres kollégiumnak az ősökhöz 
méltó mostani vezetősége. K. S.

Barkó J e n ő : Az ősinagyar hadm űvészet fejlődése és hatása Nyugat«  
■európára. Danubia. Pécs—Budapest, 1934.

Ez a címe szerint vélhetőleg részletkérdéssel foglalkozó könyv oly álta
lános érdekű, hogy középiskolai tanárnak el kell olvasnia akkor is, ha nem 
a magyar történelem a szakmája. Darkó professzor külföldön is elismert 
kutatója az ősmagyar harcászatnak, s ebben a könyvében mesteri összefogla
lását adja a kérdés mai állapotának : ismerteti a honfoglaló magyarok fegyver
zetét, felszerelését, hadművészetükkel kapcsolatos törzs-szervezetüket, rá
mutat az ősmagyar hadművészet eredetére s az idegen hatásokra. írott emlé
kek, nyelvtörténeti és nyelvrokonsági adatok a bizonyítékai, s az évezredes 
sírok ereklyéit is megszólaltatja. A szétszórt és hézagos adatokat rendkívüli 
éleslátással fűzi egybe a logika fonalán, hogy felépíthessen belőlük egy, első 
olvasásra szinte megdöbbentő elm életet; kimutatja, hogy Nyugateurópa 
eladdig jórészben gyalog- és nehézlovas hadserege legfőképpen az ősmagyar 
hadművészet hatására, ahhoz való alkalmazkodás révén alakult át könnyű
vagy legalábbis könnyebb fegyverzetű lovashadsereggé : viszont, ezen állandó 
harci gyakorlatot, folytonos katonáskodást igénylő sereg csak úgy marad
hatott fenn mindig harcrakész állapotban, ha tagjainak megélhetése más 
módon biztosíttatott. Vagyis, Darkó szerint, a lovagságnak, mint külön tár
sadalmi osztálynak megalakulása s ezzel kapcsolatban a nyugateurópai 
hűbériség kifejlődése jórészben az ősmagyar hadművészet hatására indult 
meg, mint alkalmazkodás a védelem céljából. E sorok írója nem történész
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s érdemben nem szólhat a kérdéshez ; de azt el kell ismernie, hogy Darkó- 
könyve rendkívül meggyőző : dokumentumai és okfejtése egyaránt meghódít' 
ják az olvasót. A történetírás mai átértékelő korszakában ez a könyv is nagy
szabású átértékelés : a honfoglaló magyarságnak az egyetemes európai kul
túra szempontjából való új, meglepő és felemelő átértékelése. Tudományos 
érdemei mellett egyben minden értelmes ember számára izgalmasan érdekes 
olvasmány is. S z o n d y  G y ö r g y ,

F izikai cs k ém ia i didaktikai lapok. Szerkeszti : P o r c s a l m y  Z o l tá n .  —- 
Megjelenik negyedévenként. Előfizetési ára 5 P. Szerkesztőség, kiadóhivatal : 
Üjpest, leánylíceum. 1932—33., III. évfolyam.

Gazdag és változatos tartalmú. A legtöbb cikk a középiskolai tanítás 
érdekeit szolgálja, de sok messze felülmúlja a középiskola kereteit. Sok érte
kezés célja módot találni, hogyan lehet az újabb tudományos eredményeknek 
jól megválogatott részeit bevinni a középiskolába. Nagyon sok szó esik ter
mészetesen a munkaoktatásról is. A k i s e b b  k ö z l e m é n y e k b e n  gyakorlati útmuta
tásokat, ügyes ötleteket kapunk, melyeket a szaktanárok mind sikerrel 
felhasználhatnak tanításukban. Minden füzetben azonkívül k ö n y v i s m e r t e t é s e k  
és az értekezések között f i z i k a i  é s  k é m i a i  a p r ó s á g o k  címén érdekes és hasznos 
hírek, adatok, új gyári eljárások stb. Az egyes értekezések vázlatos ismerte
tését itt adjuk.

I .  fü ze t .

N a g y  L .  J ó z s e f  a Gay—Lussac-féle törvény demonstrálására 3 Melde 
csövet ajánl, kettőben a térfogatok, kettőben a nyomások egyenlők. A kísér
letileg kapott számadatokból szűri le a törvényt.

L o c z k a  A l a j o s  : A kémia tanítása a középfokú iskolákban. Több füzeten 
át folytatódó értekezés. Ebben az évfolyamban az „Üj anyag közlésé“-vel 
kezdi. Hangoztatja, hogy a nevelői célokat nem szabad elhanyagolni. 
Tárgyalja a különböző módszereket. Elveti, mint elavultat az írásbeli közlést 
(tankönyvmagoltatás). A szóbeli közlés némely esetben nélkülözhetetlen, de 
csakis ilyenkor engedhető meg (adatok közlése, történeti áttekintések, gyári 
eljárások stb.). A rávezető módszer már jogosultabb, de rámutat igen sok 
kinövésére. Leghelyesebb a tanulók öntevékenységén alapuló tanítás. Általános 
elv azonban : az egyes anyagrészletek természetétől függően kell megválasz
tani a feldolgozás módját. Az új anyag közlésénél pontosan meg kell győződni, 
mennyire terjednek a tanulók ismeretei az új anyagra vonatkozóan és itt  
nemcsak az iskolában nyújtott ismeretekről lehet szó. Az összefoglalás helyes 
módját állapítja meg ezek után. Külön tárgyalja az előadási kísérletezést. 
Itt a víz összetételének megállapítását módszeresen tárgyalja, sok gyakorlati 
útmutatással.

N a g y  B é la  a fizikai gyakorlatokra túlérzékeny lágyvasas rugós amper és 
voltmérő átalakítását írja le a kívánt mérőhatásoknak megfelelő érzékeny
ségűre. Ez a tekercsnek, mely a felette levő vasat behúzza, kicserélésével 
történik. Ennek méreteit számítással és kísérletileg határozza meg.

I f f .  K ö v e s l i g e t h y  R a d ó  a fénymérésről értekezik. — B o d r o s s i  L a j o s  a veszé
lyes nátriumot kívánja helyettesíteni a kalciummal.

I I .  fü z e t .

T ó th  A l a d á r  : „önindukciós kísérletek Wheatstone hídjával“ című érte
kezésében leírja a szokásos önindukciós kísérleteket és ezek hátrányait. A célt, 
vagyis az extra-áramot elválasztani a primer-egyenáramtól és a zárási és 
nyitási áramot egymástól elkülöníteni, csakis a Wheatstone hidas össze
állítással lehet kielégítően elérni. Egész részletességgel adja a kísérlet elméletét 
és az elmélet kísérleti igazolását, sőt magát a kísérlet összeállítását. - 
Ö v e g e s  J ó z s e f  a lőfegyvergolyó sebességének meghatározását adja. Tágas 
tért, fegyverhez való hozzáértést igényel a különben egyszerű eljárás. -



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 3 5 1

Setényi Pál igen értékes és érdekes értekezése az „Ion és elektron kísérletek“, 
(a II. és 111. füzetben). Néhány kísérletet ismertet, melyek legalább részben 
a középiskolában is használhatók. Ilyenek pl., hogy lehet elektronokat kihozni 
fémből izzítással, fényenergiával vagy elektromos erővel? Arra is ad kísérle
teket, hogy a különbözőkép előállított elektronáramok, vagyis katodsugarak 
a mágneses térben egyforma tulajdonságúak (izzókatodás, photoelektromos, 
liidegkatodás gáztöltésű és hidegkatodás léghíjas készülékekben). Végül 
kísérleteket ad a különböző ionizációk kimutatására. — Bodrossi Lajos : 
a kémiaszakos női tanárjelöltek gyakorlati képzésének sok hiányára mutat rá, 
ennek okait keresi és sürgeti egy női gyakorló-középiskola felállítását.

Dr. Lengyel Béla : „Az üvegelektród“ című cikke a középiskolát jóval 
meghaladó tudományos értekezés. Az üvegelektród gyakorlati jelentősége, 
hogy sikerrel használható a H-ionkoncentráció, illetve a Ph meghatározá
sára. Szerző a következő kérdésekre ad feleletet : hogyan lehet jó üveg
elektródot készíteni, miben áll a jelenség, a jelenséget hogy magyarázzák és 
milyen gyakorlati eredményeket sikerült elérni? —- Dr. Csada Imré-l6\ ötletes 
eljárást tanulhatunk az atomelmélet tanítására. Fakorongokkal szemlélteti az 
atomokat és ezekből állítja össze a molekulát, vegyi folyamatokat. — Dr. Soós 
Sándor a Beckes és Nell-féle hajszálcsöves gázsűrítőket és ezek parallel kap
csolását ismerteti. — Kronslein Béla Szíjártó Miklósról emlékezik meg 1932 
augusztusban történt elhalálozása alkalmából.

Nagy L. József beszámol a fizika és kémia tanításáról az osztrák iskolák
ban. Közli az órák számát a különböző iskolatípusokban, a tananyag elren
dezését, a tanóra munkabeosztását és több óra teljes lefolyását, munka
oktatás módját. — Tóth Aladár az elektromos mértékegységek kifejlődésének 
történetét adja, közli és ajánlja az 1908-ban tartott londoni elektromos kon
gresszusnak az egyes mértékegységekre vonatkozó határozatait, a tankönyvek 
is ezeket fogadják el a használatos háromféle mértékrendszer helyett. 
Balyi Károly a Feddersen-kísérlet és a Thomson-féle formula igazolásáról 
értekezik. - Sz. Szabó M. Erika a kémia leánygimnáziumi munkáltató taní
tásáról ír. Polczer Károly bebizonyítja, hogy a zárási extraáram kimutatá
sára a szokásos kísérletek nem alkalmasak, sőt olyan kísérleti összeállítást, 
amelyben a zárási extraáram mint positivum jelentkeznék : készíteni nem is 
lehet. F. E.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .

I I A debreceni Kollégium sok, nagy érdemeket szerzett 
llnla IsUnn | tanárai közül egyik legérdemesebb dőlt ki Birta 

Istvánnak korán és váratlanul bekövetkezett halálával.
Az ősi Szatmár megye — Fehérgyarmat szülöttje volt, de gimnáziumi 

pályáját a debreceni Kollégiumban végezte és ott is tett érettségi vizsgálatot 
1899-ben. Komoly, fegyelmezett magaviseletével és .ieles előmenetelével elől_ 
járóinak, tanárainak bizalmát annyira megnverte, hogy egyhangúlag aján_ 
lották, illetve vették fel a tisztántúli egyházkerület által tett Eötyös-kollé_ 
giumi alapítványi helyre. Egyetemi tanulmányainak befejezése s rövid ideig 
tartó halasi tanárkodása után a szatmárnémeti reform,átus gimnáziumhoz 
került, ahol életének javarészét töltötte s ahol állandóan meg is maradt 
volna, ha az oláh megszállás ezt a jeles iskolánkat is a pusztulás szélére nem

III.  füzet.

IV. füzet.
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sodorta volna. 1928 őszén jött át Debrecenbe, ahol a ,,jó öreg Birta tanár úr“‘ 
az ifjúság bizalmát és szeretetét általánosságban megnyerte és azt mindvégig 
meg is tartotta. Az a megbecsülés és ragaszkodás, mellyel tanártársaival szem
ben mindenkor viselkedett, kartársai részéről is osztatlan szeretetet és tisz
teletet biztosított neki. Az ősi magyar kálvinista családok erős és rendület
len vallásos hite élt benne, aki a megpróbáltatások és bajok közepette is 
mindig meg tudta „könnyíteni a lelkét“ egy-egy gondolatban elmondott 
rövid imádsággal. A vallásos érzés adta erőhöz járult klasszikus tanulmányaiból 
fakadt derült világnézete, mellyel mindig távol tudta tartani magától korunk 
technikai fejlettségére alapított, tömeghatásra dolgozó áramlatokat és jelen
ségeket. Szép tiszta családi élete csak fokozta az iránta érzett megbecsülést ; 
özvegye és korán árván hagyott leánykája felé osztatlanul fordul az őszinte 
rokonszenv és részvét.

Sírjánál mélységes megilletődéssel állunk meg, hiszen hatalmas, derék 
termete, szép rózsás arca valósággal az életet lehelte. Váratlan és gyors elmú
lása rádöbbent bennünket az örökkévaló isteni kijelentés félelmetes igazsá
gára : Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az te reád f

Multis ille bonis flebilis occidit.
N. S .

A z  Országos E vangélikus T an áregyesü let XXVII. rendes évi közgyűlését 
Budapesten tartja 1934. évi október hó 25-én d. u. y24 órakor az Evangélikus 
Leánygimnázium IV., Veress Pálné-utca 36. szám alatti dísztermében. Ennek 
tárgysorozatán szerepel : Elnöki megnyitó. Oppel Imre, budapesti ev. gimn. 
tanár előadása. Tisztviselők jelentése. Tisztújítás. Indítványok. A közgyűlést 
megelőzőleg y23 órakor választmányi ülés. Ezekre a tagokat szeretettel hívja 
és várja az elnökség nevében : Dr. Domanovszky Sándor egyetemi tanárr 
elnök.

Dr. K ubacska A ndrásnak, a budapesti evang. gimn. érdemes tanárának 
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő az igazgatói címet adományozta, 
35 éves eredményes tanári, továbbá igazgatóhelyettesi működés nyerte el 
itt külső elismerését. A puritán tanárral együtt örvend mindenki, aki ismeri 
és tiszteli Kubacska Andrást.

B ezegh  Sámuel, a bányai egyházkerület püspöki titkára, négy évtizedes- 
buzgó munkálkodás után, szeptember elején nyugalomba vonult. Négy püs
pököt szolgált híven. Helyét Ruttkay-Miklian Gyula budapesti vallástanár 
foglalta el. Tanári munkából szólította őt e tisztre püspöke bizalma ; meg 
vagyunk róla győződve, hogy mindig támogatni fogja a mi egyházépítő mun
kánkat.

K rálik  G usztáv, a soproni líceum rajztanára is nyugalomba ment. Nemesen 
végzett munkájának külső elismerését az egyetemes felügyelő adta meg, mikor 
igazgatói címmel ruházta fel. Sopron életének fontos tényezője távozott vele : 
művészeti kérdésekben kipróbált tanácsaihoz bizalommal fordultak. Legjobb 
férfikorban történt nyugdíjazása bizonnyal még sok munkára fog neki alkal
mat adni új otthonában, Budapesten.

Szever Pál igazgató i m egb ízatása. Az Oravecz Ödön halálával elárvult 
aszódi Petőfi-reálgimnázium igazgatói teendőivel az iskola felettes hatósága 
az eddigi igazgató-helyettest, Szever Páll bízta meg. Adja Isten, hogy elődjé
hez hasonló sikerrel tölthesse be fontos tisztét.

Debrecen sz. ktr. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 193i



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1934 márc. 
18-tól szeptember 12-ig a következő összegek érkeztek:

T a g d í j  1 9 3 0 —1 9 3 3 - r a : Draskóczy Lajos 16-— P ;  1 9 3 1 - r e :  
Oláh Miklós 4.— P ; 1932-re: Ihász József, dr. Jánossy István, 
Klaniczay Sándor, Wagner Géza egyenként 4.— P ; 1 9 3 3 - r a  : Aszódi 
reálgimnázium 14 tag után 56-— P ; dr. Bogsch Sándor, vitéz 
dr. Dengelegi Lajos, Fehér Géza, dr. Kerecsényi Dezső, Keresztesi 
Lajos, Kilczer Gyula, dr. Koch István, Koller István, Kovács János, 
dr. Kubacska András, Láng János, dr. Loisch János, Mikola Sándor, 
dr. Nádor Jenő, dr. Ponyiczky Zoltán, Raskó Kálmán, dr. Remport 
Elek, Renner János, Revuczky Vilmos, vitéz dr. Réz Henrik, Söjtöri 
Károly, Szabolcs Károly, dr. Szolár Ferenc, Wünschendorfer Aladár; 
1 9 3 4 - r e  : Bonyhádi reálgimnázium 14 tag után 56-— P ; nyíregyházi 
leánygimnázium 14 tag után 56-— P ; soproni reálgimnázium 11 tag 
után 441— P ; Koller István, Korim Kálmán egyenként 4-— P.

T a n u l ó k  u t á n i  j á r u l é k o k  a z  1 9 3 3 — 3 4  t a n é v r e :  Aszódi reálgim
názium 127.20 P ; bonyhádi reálgimnázium 130-— P ; nyíregyházi 
reálgimnázium 148-— P ; szarvasi gimnázium 128-— P.

D r .  L o s o n c z i  Z o l t á n ,  
pénztáros.
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Besserujei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó 
József.
Evangélikus részről: dr. II. Gaudy László, dr. Réti Lajos, Zsolnai 
Vilmos.

M E G JE LEN IK  évenként 10 füzetben.
E L Ő F IZ E T É SI D lJ  egész évre 0 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

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

K ÉZIRA TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz ( Buda
pest, IV . kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

K IA D Ó H IV A T A L  : Debrecen, Református gimnázium, ahová az élői 
fizetési díjak és reklamációk küldendők ; a tanári és fenntartótestület- 
járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányitandók.

A Z  E V A N G É L IK U S TA N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P 60 fillér a Neveltetési Alap javára az egyetemes pénzárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék pedig 
a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához 
( Budapest, V IL , Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak a pénztáros 
címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi tagsági díj.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

Űj vallásos folyóirat Debrecenben. Dr. Révész Imre, dr. Soós 
Béla, dr. Szabó Zoltán és dr. Vasady Béla szerkesztésében a lelki
pásztori és nevelői munka tartalmasabbá és sikeresebbé tétele céljából 
tudományos alapvetéssel, de mégis mindig a kifejezetten gyakorlati 
célok szem előtt tartásával 1935 januárjában „Igazság és Élet“ címen 
új folyóirat indul meg Debrecenben, amely évente tízszer fog meg
jelenni két-két ívnyi terjedelemben. Előfizetési díj lelkipásztoroknak 
és vallástanároknak négy pengő, vallásoktató lelkészeknek, segéd- 
lelkészeknek és teológusoknak három pengő. A folyóirat ügyében 
minden megkeresés az „Igazság és É let“ szerkesztősége és kiadó- 
hivatala címére, Debrecen, Központi Egyetem, küldendő.



Elnöki megnyitó az Országos Evangélikus Tanár- 
egyesület budapesti közgyűlésén.

Tisztelt Közgyűlés !
Az új iskolai reform előestéjén legyen szabad ebben a körben, 

a hivatásos emberformálók nemes társaságában röpke futólagossággal 
néhány igénytelen gondolatot érintenem.

A világháború lezajlása óta minden európai ország oktatás
ügyének átszervezésére törekedett. Űj tantervek, a célok kitűzésének 
revideálása, kísérletezések új gondolatokkal jellemzik ezt a másfél 
évtizedet, amely alatt a mi hazai tanügyünk is már a második alapvető 
átalakítást éli át. Az emberformálás eközben a paedagógusok kezéből 
a politikusok kezébe csúszott át. Régi korok nagy elméleti újításait, 
amelyek új világnézet elterjesztésére vezettek, pedagógusok alapoz
ták meg. Ma politikai jelszavak harcosai politikai elgondolásuk meg
valósítására propagandaiskolákban gyúrják át a régi embert új 
emberré. M intha csak a szerencsétlen világháború katonai tapasz
talataira akarnának támaszkodni. 1914 előtt az volt az általános 
meggyőződés, hogy a jó katona kiképzésére — értem a közlegényt — 
évek kellenek. És egy eszközökben példátlanul fejlett és rafíinált 
harcmodor közepette, a háború hevében úgyszólva hetek alatt kellett 
az új katonaanyagot kiképezni, m ert a hosszú kiképzésben megérett 
katonaság javarésze az első hónapokban odaveszett, alakulatai föl
bomlottak.

Mintha erre a háborús tapasztalatra alapították volna létüket 
a háború végén különösen Oroszországban feltűnt propaganda
iskolák. De az ő céljuk már messzebb tekintett. Nem katonát akartak 
faragni rövid kurzus alatt, hanem az egész embert újjáalakítani. 
Ez nem sikerült. Elégületlen, nyomorgó tömegeket könnyű volt 
megnyerni új jelszavaknak. Könnyű volt a régi rend letéteményeseit 
vagy kiirtani, vagy a legkegyetlenebb terror eszközeivel elhallgat
tatni. Az új társadalmi és állami berendezkedés céljának elérését 
azonban csak az igazolná, ha a közszellem is a vezetők gondolkodását 
venné át, és az élet ezekhez a célokhoz igazodnék. Erről azonban nem 
beszélhetünk ott, ahol a rendszert csak további kegyetlen és véres 
terrorcselekményekkel lehet fenntartani. A propagandaiskolák ered-

í
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ményeinek komolyságát tehát méltán kétségbevonhatjuk. Ilyen 
eszközökkel lehet ugyan nevelni rohamcsapatokat, de nem új társa
dalmat.

A XVIII. század óta azonban még a nyugateurópai államok sem 
érezték soha annyira a felnövő új nemzedék formálásának égető 
szükségét, mint éppen az elmúlt évtizedben. Ha azt, ami e téren 
történt, eszközeiben nem is állíthatjuk párhuzamba a propaganda
iskolák gondolatával, mégis el kell ismernünk, hogy a sokféle peda
gógiai kísérlet rokon elgondolásból fakadt. Ki ne látná a párizsi cité 
universitaire elgondolásában azt a törekvést, hogy a franciák a külön
böző nemzetek egymás mellé épített pavilonjaiban a nemzeti jelleg
nek e külsőséges kidomborítása mellett a nemzetek szövetsége eszméjé
nek, és pedig egészen az ő elgondolásuk szerinti nemzetek szövetségé
nek akarja megnyerni a világ különböző országainak jövő remény
ségét. És mily világosan tükröződött a háború utáni Németország 
számtalan egymástól divergáló iskolatípusában ennek a nagy nemzet
nek akkori teljes irányvesztése !

Egy összeomlott világ romjain mindenütt érezték az újjáépítés 
szükségét, és minden ország a maga jövő politikai terveinek sikeres 
szolgálatára akarta nevelni ifjúságát. Kornis Gyula 1927-ben egyik 
tanulmányában az antik imperializmus elemeire m utatott rá az olasz, 
a francia, sőt az angol pedagógiai törekvésekben is. A pedagógiai 
gondolkodás hagyományai azonban megóvták ezeket a népeket leg
alább a nagyobb kilengésektől. Bármily élesen is ju to tt kifejezésre 
egy-egy elv új nevelésügyi elgondolásukban, azt nem máról-holnapra 
és nem rombolással akarták elérni. Antik hagyományok fonalának 
fölvétele mindennél szembeszökőbben bizonyítja, hogy milyen tuda
tosan akarnak a meglevőre építeni, még akkor is, ha az a köztudatban 
elhomályosult és fölújításra szorul. Itáliában Mussolini ásatásai is ezt 
a felelevenítést, a római continuitás és Róma elhivatottságának gon
dolatát szolgálják. Ezt a példát utánozza a németek harmadik 
birodalma is, ősgermán emlékeire támaszkodva. Sőt teljesen ebben 
a német gondolatkörben élnek azok a magyarok is, akik a Duna 
partján szentélyt emeltek Tonuzoba tiszteletére.

Az utánzás azonban nagy veszedelemmel járhat. És különösen 
nekünk, Európa újonnan felszabadult területén, a fölaprózásnak a 
földjén óvakodnunk kell a kalandos kísérletektől, amelyek, ha csalóka 
illúzióknak bizonyulnak, könnyen magukkal ránthatják  a rájuk 
épített egész épületet.

A történettudósok közt az utolsó években igen heves viták 
hangzottak el arról, hogy ez a föld Középeurópához számít-e, avagy 
Keleteurópához? Maguk a rajta élő népek is igen különbözőkép 
gondolkodnak erről a kérdésről és az ellentéteket egy geográfiai és 
egy kultúrtörténeti fölfogás eltérő szempontjai élezik ki. A kultúr
történeti a ha tárt a szerint vonja meg, hogy mely országok csatla
koztak a római egyházhoz és a frank államberendezkedés rendszeré
hez, és Keleteurópát a byzánci kulturális befolyás és a görög egyház
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zónájára szorítja vissza. A geográfiai szempont főkép nyugati szó
szólói viszont nem tudják elfogadni különösen Lengyelországot és a 
balti államokat középeurópaiaknak, amit ezek maguk is elutasítanak, 
mert problémáik keleteurópaiak és itt vágynak tevékeny szerepre.

Bárhogy gondolkozzunk is erről a kérdésről, ezt a területet a 
nemzetközi viszonyoknak kialakulatlansága, mai beosztása mellett 
a kölcsönös viszonylatban a hagyomány teljes hiánya és magukra- 
hagyottságukban az egyes államegységeknek gyengesége jellemzi. 
Mindez az emberformálás kérdését a szovjet közvetlen közelében 
talán még nagyobb jelentőségre emeli itt, mint a nyugati államokban.

Magyarország e részben a történeti hagyomány alapjára helyez
kedett. Nem köti magát divatos római tradíciókhoz, amint ezt egyesek 
újabban Angliában is megkísérlik. A hagyomány alapja nálunk 
sokkal világosabb. Az angol megengedheti magának a vitát a fölött, 
hogy műveltsége angol-szász eredetű-e, avagy kelta-római? Nekünk 
ilyen kérdésünk nem lehet és alapjában véve elhibázott volna vissza
vágyódni üres pogány emlékekhez.

A német elgondolás sarkalatos tévedése is az, hogy W otant 
akarja rég letűnt hatalmába visszahelyezni, s a keresztyénséget a 
germán őserő elernyesztésével vádolja meg. Alapjában ebben is 
mintha Mussolinit utánozná, aki a rómaiak következetes dacát és 
kemény bátorságát ébreszti újjá nemzetében. Ennek a római biro
dalomnak felbomlasztásában a keresztyénség is jelentékeny szerepet 
játszott, de Mussolini mégis óvakodott attól, hogy új berendezésében 
a keresztyén hagyománnyal szembehelyezkedjék, mert Európa a IV. 
század óta a keresztyén világ fogalmával azonos, amelynek meg
tagadása könnyen tűnhetnék föl az európai közösség kötelékeinek 
megtagadása, az európai civilizációtól való elszakadás gyanánt.

Az európai kultúrának mai pompás épülete filozófiájával, tudo
mányával és művészetével a keresztyénségnek mint alapvető funda
mentumnak köszöni létét, mert a keresztyénség vezette át az Európát 
elárasztó új népeket annakidején a barbárságból abba az erkölcsi 
világrendbe, amelyen ez egész európai műveltség és vele együtt a 
földrész államrendszere is fölépült. A nyers erő kultusza ezzel az erkölcsi 
világrenddel az eddig lefolyt fejlődés után már nem kerülhet ellen
tétbe. Elvégre a világtörténetet nem lehet a népvándorlásnál újra
kezdeni, s ha erre kísérlet történnék, az Európa halálát jelentené. 
A keresztyénség abban a nagy történeti elhivatottságában alázatos
ságot és önmegtagadást hirdetett, de ezekkel nem a bátorságot 
ernyesztette el, hanem ismét megvetette az emberi méltóság közben 
elpusztult alapjait. Hiszen tulajdonképpen a fasiszta Itália is a magá
ban bízó, öntudatos emberi méltóságot keresi a rómaiban. Nincs 
azonban szükségünk, hogy érte Rómáig visszamenjünk, és nem kell 
sajnálnunk, hogy a nagy impériummal nincsenek kapcsolataink. 
Kis nemzet, ami vagyunk, akik nem törünk imperializmusra, elég 
széles talapzatra építhetünk nemzeti hagyományainkon, és semmi 
sem adhat nekünk biztosabb alapot, mint ez a nem idegenből kölcsön

í*
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zött, minden ízében sajátunk, amelyet századokon át — sajnos ■—- 
túlságosan nagy véráldozatok árán szereztünk meg.

Nevelésügyünk tehát csak ebben az irányban haladhat, amint 
azt äz új tanterv is céljául kitűzte. Csak nemzetünk történeti hagyo
mánya adhatja meg azt az egységes nemzeti embertípust, amelynek 
elérésére törekedni kell, amely minden kilengéssel szemben az emberi 
szabadsággal együtt emberi méltóságunkat is eddig is biztosítottá, 
és ezután is biztosítani fogja. Ezen az összefogó törekvésen belül 
pedig a mi szűkebb körünk speciális feladatait csakis a magyarhoni 
evangélikus egyház erős tradíciói határozhatják meg.

Idei közgyűlésünket azzal az óhajtással nyitom meg, vajha 
mentői sikeresebb lenne munkánk a nemzeti és egyházunk szűkebb 
hagyományainak következetes átszármaztatásában hazánk és egy
házunk jövő boldogulása érdekében.

D r .  D o m a n o v s z k y  S á n d o r .

Hitoktatás és vallásos nevelés.
Ha a mai neveléstudományt s az ifjabb pedagógiai nemzedék 

neveléstani praxisát egybevetjük a régebbivel, a mintegy tíz évvel 
előbbivel, melynek középiskolás korunkban mi is passzív alanyai 
voltunk, két összefoglalóan szembeötlő s jelentős különbséget álla
píthatunk meg, s ez : a) a  t a n ó r á n  f e l d o l g o z a n d ó  a n y a g  s z e m l é l t e t é s é r e  
v a l ó  t ö r e k v é s  példák, demonstrálás, táblai rajz stb. révén úgy, hogy 
a tanuló számára a tananyag közlése elevenítő élmény gyanánt h a t ;
b) a  t a n u l ó k  k ö z ö s  m u n k á b a  v a l ó  b e v o n á s a  a z  ú j o n n a n  k ö z l e n d ő  
t a n a n y a g n á l ,  amely ennélfogva az eddigi egyoldalú tanári magyará
zatból a tanár s a tanulók közös feldolgozó munkájává válik, tárgyi 
alapul felhasználván a tanulók előbb szerzett ismereteit, pl. a törté
nelemnél az alsóosztályú magyar irodalom tanításával kapcsolatos 
történelmi tárgyú olvasmányokat, nyelveknél az anya s a már tanult 
nyelvek analógiáit, a reáliáknál a tapasztalati tudást stb.

Ezen két inkább módszertani alapelven kívül van még egy sok
kal alapvetőbb világnézeti igazság, mely mindegyre világosabban 
kezdi követelni érvényesülését, s mindegyre jobban érvényesül is úgy 
a modern elméleti, mint gyakorlati pedagógiában, hogy t. i. a z  
e r k ö l c s i  (s mi tegyük hozzá itt, hogy valláserkölcsi, mert mást nem 
ismerünk) f e l l e m n e v e l é s  nemcsak hogy felette áll a racionális tanítás
nak, oktatásnak, didaxis-nak, hanem e z  a z  e r k ö l c s i  j e l l e m k é p z é s  
a  n e v e l é s t u d o m á n y  é s  p r a x i s  v é g c é l j a .  Így bátran kimondhatjuk 
végső szentenciaként, hogy a középiskolában a  t a n í t á s ,  a  d i d a x i s  
a z  e r k ö l c s i ,  h e l y e s e b b e n  v a l l á s e r k ö l c s i  j e l l e m k é p z é s  e s z k ö z e  a mellett, 
hogy racionális előkészületet is nyújt a szakműveltség megszerzé
sére, amelynek azonban igazi alkalma az egyetemen, főiskolákon 
adódik. Ez az elv érvényesül már a középiskolai tananyag kiválasztá
sánál is, pl. az irodalmi, történelmi anyag összeállításánál csak oly
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elbeszélések, adatok, stb. szerepelnek, melyek morálisan nem def
iniálók, s az ilyenek, bár tudományos értékűek, mellőztetnek.

Milyen tantárgynál s kinek a kezében van ilyenformán letéve 
annak a lehetősége a legközvetlenebbül, bogy a középiskolai nevelést 
az egyes növendékekben kitűzött céljához vezesse? — Nincs kétség, 
hogy a vallástannál s a vallástanár kezében, de annak az órának első
sorban nem vallás-/an-órának (a didaxis itt is csak eszköz, s m e n n y i 
v e l  i n k á b b ,  m i n t  a  v i l á g i  t á r g y a k n á l  !), hanem v a l l á s - n e v e l ö - ó r á n a k  
s a vallástanárnak nem hit o k t a t ó n a k ,  hanem a keresztyén életre 
vezérlő, azú r Jézus Krisztus példáját maga előtt látó k e r e s z t y é n  v a l l á 
s o s  é l e t r e  n e v e l ő  m e s t e r - nek kell lennie. Mivel a világi pedagógia 
által a középiskolai nevelés céljául kitűzött erkölcsi jellem csak a 
vallásos lelkűiét kifejlesztésén keresztül valósítható meg gyökere
sen (az ú. n. autonom erkölcs gyakorlati képviselői tapasztalataim 
szerint is, noha öntudatlanul, ö r ö k lö t t  v a l l á s o s  é r t é k e k b ő l  t á p l á l k o z n a k ,  
mely típusok azonban, ha vallásos gyökeret nem vernek, egy-két 
generáción túl etikus adottságukat is elvesztik), a vallástanár, mint 
jó pedagógus előtt is világosan kell állnia annak az igazságnak, 
hogy az ő főfeladata nem a tantervileg kiszabott vallástani anyag 
többé-kevésbbé lelkiismeretes „leadása“ s többé-kevésbbé szigorú 
fonográfszerű számonkérése, h a n e m  a  v a l l á s o s  m ü v e l t s é g a d á s  m i n t  
e s z k ö z  j e l h a s z n á l á s á v a l ,  a  v a l l á s o s  l e l k i d e t  r e á l i s  k i f e j l e s z t é s e ,  a  g y e r m e k  
l e lk é n e k  e l e v e n  b e k a p c s o l á s a  a  k r i s z t u s i  k ö z ö s s é g b e  s  e z e n  v i s z o n y  e l e v e n 
s é g é n e k  á p o l á s a ,  e r ő s í t é s e ,  s z ó v a l  a z  i g a z i ,  a z  á l l a n d ó  t á p l á l é k k a l  r e n d e l 
k e z ő  v a l l á s e r k ö l c s i  j e l l e m  k i k é p z é s e .  —- Hogy ezt elérjük, a közép
iskolai vallásos műveltség nyújtása c s a k  e s z k ö z  épp annyira, mint 
ebből a szempontból eszköz a növendék kötelező templombajárása 
(csak fel kell erről világosítani), a bibliaóra, énektanulás, írásolvasás stb.

De nézzük most már a következőkben mik azok a pozitív, 
gyakorlati formák, eljárásmódok s eszközök a z  e lő b b i  e l v e k n e k  m e g 
j e le lő  m e g ú j u l t s á g u k b a n ,  melyeken keresztül a vallástanár e szent 
hivatását betöltheti :

I. A  v a l l á s á r a .  Csak eggyé válik a sok nevelő forma közt, s egész 
szellemi síkja úgy tartalmilag, mint a formai, módszeres lefolyását 
tekintve egész más alakulatot nyer. Tartalma az eddigi racionális 
tanítás helyett, (mely már az ú. n. világi pedagógia követelményeit 
sem elégíti ki) a vallástanár valláserkölcsi nevelőmunkája lesz, 
a tanítás csak eszköze s e n n e k  i t t  f o k o z o t t a n  a l a p v e t ő  je l t é t e l e  m i n t e g y  
l e j o l y á s m e d r e  a  t a n á r  b i z o n y s á g t e v ö  v i s e l k e d é s e ,  amely egyébként is 
minden tevékenységében meg kell, hogy nyilatkozzék. Különös 
jelentőséget nyer itt ez azáltal, hogy a gyermeket csak az előtteálló 
személyes példa útján lehet meggyőzni arról, hogy valójában vannak 
s érvényesek oly igazságok, melyek az ő gondolkodó s tú lhajto tt 
kritikus képességét messze meghaladják, csak az egyedül idevezető 
utat, a bit ú tját nyissa meg erre a lelkében, de hogy erre lehetőség 
van, s hogy ez valójában megvalósítható, e r r e  e l e v e n  j ) é l d á n a k  a  v a l l á s 
t a n á r a  k e l l ,  h o g y  e lő t t e  á l l j o n ,  mert máskép hogyan is vehetné koma-
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lyan az egészet, „ha még ez s e m .. .“ Kétségtelenül nagy és nehéz 
lelki vívódások elé állítja ez a vallástanárt s az is kétségtelen, hogy 
ennek a nyolcéves tananyag minden részletében való megvalósítása 
inkább egy egész életre szóló, de szüntelen feladatot, mintsem egy 
perfectív adottságot jelent számára, de mindenekíelett nélkülöz
hetetlen, s ennek híjával minden racionális erőlködése ellenére még 
árnyékába sem férkőzik a vallásos nevelés igazi céljának, s egykor felel 
a sok-sok elmulasztott alkalomért. S ez még az emberi gyarlóság 
beszámításával hiányos részleteiben is végrehajtva, csodálatos ered
ményekkel jár. A vallásos nevelés célja szempontjából összemérhetet
lenül értékesebb eredményt nyerek, hogyha pl. a hittan tanításánál 
Jézus váltsághalála, vagy a Szent Lélek tárgyalásánál közvetlen 
szavakkal elmondhatom nekik, hogy mit jelentett s mit jelent 
számomra a megfeszített Krisztus, mily boldogság és erőforrás 
az nekem, a bűnnel küszködő embernek, hogy a Szent Lélek mily 
ésszel megfoghatatlan, de való munkálkodását tapasztaltam m ár 
a magam lelkében is, mintha csak észszerűen bevágatom eleitől végig 
a hittani compendiumot, mert az előbbi esetben megnyílik a gyermek 
lelke, őszinte lesz, komolyan érdeklődni, kutatni kezd, már keresi 
a Krisztust, a Szent Lélek már tanyát ü tö tt lelkében, megindult 
az igazi, őszinte autonóm evangéliumi valláserkölcsi jellem fejlődés, 
egyiknél előbb, — másiknál később (nagyon kevés az, amelyiknél 
az ily eljárásnál soha), haladunk az igazi cél felé, míg az utóbbi eset
ben az élmény hiányával embertelen erőltetéssel beszajkózott com- 
pendiumanyagot rövidesen elfelejti, a nélkül, hogy ezen a kerek 
világon a lényeget tekintve, bármi hasznát venné. Természetesen 
az ily eljárás mellett a vallástani óra messze kiemelkedik a 
többi tanóra közül, bizonyos ünnepélyességet nyer, de ez nem 
baj, sőt kétségtelen, hogy egy igen jól végigvezetett vallásóra nagyobb 
hasonlatosságot m utat egy istentisztelettel, mint (pláne egy régi 
módszerű) ú. n. világi tanórával, azonban nem a tananyag elhanyago
lása, hanem a vallástanár bizonyságtevő lelkülete következtében —  
s ez a legfontosabb.

Ennyit az óra szellemi keretéről. Alább nyújtok egy a fent- 
vázolt célt s modern pedagógiai vívmányokat szem előtt tartó vallás
tani óraterv-sémát :

1. Bevezető imádkozás. A bevezető imádságot a vallástanár maga készíti. 
Alaptartalma segélytkérő fohászkodás a Szentháromság Istenhez, tehát hár
mas tagoltságú a bevezetésen és befejezésen kívül.1 Ezt a tanév első óráján 
a tanulóknak már lediktálta, megmagyarázta, hogy tudják, minden mondat
tal mit imádkoznak, velük együtt megtanulta, s most az óra elején már 
közösen, mindnyájan hangosan a tanár vezetésével elimádkozzák — tehát nem 
egy növendék, mialatt a többi a leckét bújja, s nem is csak a növendékek —  
a tanár részéről ez a közös hangos imádkozás szintén bizonyságtevés.

2. A mull órán jeldolgozott és jeladott tanegység ( lecke) számonkérése. 
A számonkérésre szánt cca 25 percet két részre osztjuk :

a) az első cca 15 percet arra használjuk fel, hogy az aznapi leckeanyagot
1 Szörnyű dolog, hogy mily üres, tartalmatlan s pogányos általánosságú 

imádságokkal lehet itt-ott találkozni.
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mégegyszer közösen feldolgozzuk úgy, hogy a tanár a lecke gondolati vezér
fonalát szem előtt tartva kérdéseket tesz fel, s a tanulók jelentkeznek és felel
nek. Ennek tulajdonképpen főcélja az, hogy ha a lecke multórai feldolgozásá
nál valami hiányosság lett volna, valami előttük homályos vagy érthetetlen 
maradt, ezt a tanár kikorrigálja, s így teljesen előkészítse a következő folya
matos felelést — mert, hogy ki az, aki nem készült esetleg, ezen eljárásnál 
már az ötödik percben meg lehet állapítani. Ekkor természetesen mindenki, 
kivétel nélkül felel ;

b) a következő cca 10 percet viszont arra használjuk fel, hogy két- 
három tanulót egymásután hívom fel s most már folyékonyan mondatom el 
velük a leckét. Közben azért az egész osztály figyel, hogy ha megakadna 
a felelő, bárki folytathassa. (Mindig az egész osztályt foglalkoztatjuk, az egye
dül felelőn keresztül is, s ez a harmadik módszeres alapelve a mai pedagó
giának.)

3. A következő cca 5 perc az éneklésé és énektanulásé, az óra első s kétség
telenül a számonkérés hatása alatt kialakult némileg nyomasztó része 
elmúlt, s annál üdítőbben következik az óra II. bizonyságtevőbb s lelki élmé
nyekben általában gazdagabb fele, melyet bevezet az éneklés ;

a) először, hogy valóban közvetlenebb s bizalmasabb közösségbe kerül
jünk, egy szabadon választott chorálverset énekelnek, helyesebben énekelünk 
el (itt is mindig velük együtt). Ez igen nagy örömöt okoz nekik, s hamarosan 
mindegyiknek lesz egy-egy kedvenc chorálja, melyet igen nagy boldogsággal 
énekel el a kis közösséggel ;

b) aztán új chorált tanulunk, mégpedig úgy, hogy röviden megismerke
dünk eredetével, alaptónusával (pl. dicséret, böjti ének, stb.) - ez figyelmet 
és érdeklődést is kelt iránta, s aztán együtt a dallamot (mindig van egy-kettő, 
aki tudja), s otthon kívülről az első versszakot. Ezután térünk rá

4. az új anyag közlő jellegű feldolgozására (cca 20 percig). Ez amint már 
előbb említettem, semmikép, sem lesz most már a vallástanitásnál sem a tanár
nak egy összefüggő előadása, amit a tanulók több-kevesebb megértéssel 
s ennek megfelelően több-kevesebb figyelmetlenséggel és unalommal hallgat
nak (innen a fegyelmi esetek igen nagy százaléka). Még az egyetemen is 
szörnycolloquiumokat szül az ily pusztán passzív auditio-val átvett Studium, 
ha azt a szemináriumban conversative fel nem dolgozzák. A régi magyará
zatból a tanár és tanulók közös munkája, mintegy beszélgetése lesz (hol 
a tanár kérdez, hol a tanulók — az utóbbiak különösen, ha valamit nem érte
nek, vagy ha valamire kíváncsiak, rendszerint ami következni szokott), 
mindez azonban természetesen úgy, hogy a feldolgozandó tanegység vezér
fonalát a tanár itt is állandóan a kezében tartja, s kérdéseivel állandóan a ki
tűzött mederbe tereli az esetleg elkalandozó tanulókat. Higyjiik el, hogy 
a tanuló itt is minden osztály tananyagánál rendelkezik már egy pár tudásmorzsá
val, mellyel igen nagy örömmel kapcsolódik bele a közös munkába, vagy várja 
eddig tán homályos ismerete megvilágosítását — s végül az így részleteiben 
feldolgozott tanegységet összefoglalva, alig akad tanuló, ki a lecke lényeges tar
talmával tisztában ne volna, s otthon már legfeljebb egy kis memorizáló munka 
vár rá. E mellett a tanulónak az az állandó tudata és érzése, hogy a közös 
munkában ő is állandóan résztvesz s annak gyümölcsét is élvezi, ez eljárásnak 
nagy etikus értéket is kölcsönöz.

De nézzünk egy gyakorlati példát errenézve : pl. A 12 éves Jézus tör
ténete a II. osztályban.

A tanulók már a közlést megelőző tudásának a forrása az elemi iskolai 
tanulmányaik s a Szentírásolvasás.

Tanár : Hallottak-e már róla, hány templomuk volt a zsidóknak?
Diák, : — több jelentkező közül egy feleli : Csak egy.
Tanár : Hol volt az, s az ország mely részében?
Diák2 : Jeruzsálemben ; az ország alsóbb, déli részében.
Tanár : Elmehetett tehát minden zsidó minden szombaton a templomba 

pl. olyan, aki igen-igen messze lakott tőle?
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Diák3 : Nem, mert stb., stb.
Tanár : Hát vájjon a kis gyermekeket könnyű volt-e ily hosszú útra 

vinni?
Diák4 : Nem, mert stb,, stb.
Tanár : Mikor, hány éves koráhan vitték tehát először a zsidók kisgyerme

küket a templomba?
Diák6 : Mikor 12 éves lett.
Tanár : Nálunk is van egy hasonló szokás, amely hasonló ünnepélyesség

gel jár, mint ez a zsidóknál volt?
Diákc : A konfirmáció. (Beszélgetnek erről. Szemléltetés.)
Tanár: Vájjon el vitték-e Jézust is a szülei a templomba, mikor 12 éves lett?
Diák, : Elvitték.
Tanár : Honnan s hová? Nagy út volt ez? (Térkép. Lerajzolják. —  

Szemléltetés.) stb., stb.
A végén, mikor ilyenformán a kis történet befejezéséhez eljutottunk, 

fog akadni nem is egy tanuló, ki az egész történetet már az óra végén folyékonyan 
elmondja, s ami fő, alaposan átértve s a történet minden részletét világosan maga 
előtt látván.

Ugyanígy indulhatunk ki az egyháztörténelem tanításánál a tanulók 
általános történelmi ismereteiből s a dogmatika-etikánál (VIII, o.) az objek
tív üdvtények ismeretéből.

Másrészt sohase’ feledkezzünk meg a vallástanításnál sem óráról-órára 
a szemléltetésről.2 Talán seholsem nyílik erre oly bőséges alkalom, mint a 
vallástanításnál. Hiszen formális pedagógiai szemlélettel tekintve Jézus egész 
tanításmodora csupa példázat, csupa kép, csupa allegória, amely a legelevenebb 
bizonyság a mellett, hogy ezt igazán képtelenség máskép tanítani. Legfőbb 
szemléltető eszköz itt a Szentírás, amit a tanulók minden órára magukkal 
hoznak, hogy akár az L, II., V. osztály biblikus anyagát eredetiben szemlél
tessük, akár a III., VI., VII. osztály egyháztörténelmi s a IV., VIII. osztály 
rendszeres anyagát vele, vagy elvi, vagy történeti kapocs révén megvilágít
suk. Ilyenek a bibliai képek, térképek, a tanulók karakter-rajzai (pl. Jézus, 
Pál apostol útjai), helyi s gyermekaktualitások stb., mikről részletesen sajnos, 
itt nincs alkalmam szólani.

5. Az óra a közös befejező imádsággal és a Miatyánkkal zárul oly módon, 
amint arról a bevezető imádságnál szóltam.

Azonban a heti kétszeri vallásóra egyáltalán nem meríti ki 
a vallástanár vallásos nevelő munkáját. Ez, mint már hangsúlyoztuk 
is, csak egy eszköz, egy alkalom a sok közül, mik alább következnek 
nagy vonásaikban :

II. Bibliaóra. A vallástanárnak alkalmat kell kerítenie arra, 
hogy hetenként legalább egyszer, lehetőleg a heti vallásórák be
fejezése után, egy délutáni órában találkozzék különösen az idősebb 
magasabb osztályú növendékeivel3 a Szentírás feletti meghitt közös
ségben.

Erre vonatkozólag röviden csak a következőket ajánlanám :
a) Imádkoztassa a tanár az óra elején és végén a tanulókat 

önállóan (persze otthon készített és leírt imádságot) felváltva. 
Ennek két igen értékes eredménye lesz: a) a gyermek megtanul 
önállóan imádkozni — mi maga mint tény, a vallásos nevelés szem
pontjából felbecsülhetetlen ; b) a tanárnak alkalma lesz itt  tanítványai 
leikébe úgy betekinteni, mint soha. I tt világlik ki a leghatározot

2 L- pl. az előbbi történet feldolgozásánál is,
3 Kisebbek külön.
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tabban, hogy a vallástanár kinél mennyit ért már el a Krisztushoz 
vezető munkájával lényegileg, s kinél mi és mennyi a tennivalója.

b) Az órát ossza két kb. egyenlő részre, s az első felében mindig 
egy egész tanévre kitűzött szakaszt (pl. Hegyibeszéd, Példázatok, 
Csodák, János ev.) folytatólagosan közösen olvassanak és beszél
jenek meg. A tanár itt is csak vezesse a közös beszélgetést, amelynek 
természetesen itt is mindig egy-egy bibliai szakasz medrében kell 
lefolynia. Az óra második felében egyrészt a tanulók jöjjenek elő 
az ő kicsiny (de nekik igen nagy) életproblémáikkal, kérdéseikkel, 
kételyeikkel, másrészt a tanár azon bajokkal, hiányosságokkal, 
esetleg dicsérettel, melyeket spirituális munkája közben megállapí
tott, s mindezeket tárgyalják meg közösen az evangélium világossága 
mellett. Az óra első felében nyert evangéliumi kincseket értékesítsük 
itt az élet gyakorlatában. A tanulók őszintesége és nyíltsága lesz 
itt a vallástanár munkájának legméltóbb jutalma.

c) Az órát kezdjük, végezzük s elevenítsük általában minél több 
chorálvers eléneklésével.

III. Ifjúsági istentisztelet minél több liturgikus elemmel s cca 
15 perces szemléltető képekkel telt prédikációval. Erre a tanári karral 
az élén csoportosan vonul az ifjúság, s benne mindegyik személyesen 
aktíve vesz részt (imádkozik, énekel, figyeli a prédikációt). Hogy erre 
a vallástanár különösen nagy gondot fordítson, fontos azért, mert 
ezzel neveli rá növendékét az istentisztelet autonóm megszerelésére és 
rendszeres látogatására (a tanuló kiskorú akarata ellenére is). Jó, ha 
néhány bibliaórán külön beszélgetnek az istentisztelet egyes alkotó
elemeiről s arról, hogy mindenkinek külön-külön hogy kell azokban 
résztvenni, hogy valójában vonzó s értéketadó élménnyé váljék az, 
mely így az iskolai évek után, a Krisztusban nagykorú számára 
már nem nyűg, hanem eleven erőforrássá válik. Ha így neveltünk 
volna, nem lenne oly sok szalon-templomlátogatónk (vagy még az 
sem) s éppenséggel a középosztályban.

IV. Úrvacsoravétel. A valláspedagógiai célzat elsősorban szük
ségessé teszi, hogy intézményesen gondoskodjunk a tanulók s taná
rok közös s kötelező úrvacsoravételéről, melyet természetesen a 
vallástanár szolgáltat ki. Egyébként ez, mint az együttmunkálko- 
dók úrvacsorái közössége, keresztyén pasztorális szempontból is 
értékes, de buzdítsuk állandóan növendékeinket arra is, hogy maguk
ban, vagy hozzátartozóikkal is önállóan minél többször vegyenek úr
vacsorát, s ezt ellenőrizzük is, nehogy az iskolai közösség megszűnte 
után az úrvacsorái közösség is megszűnt legyen.

Az iskolai úrvacsoravételnél tartsuk szem előtt a következőket:
a) tartsunk legalább háromszor egy évben: a tanév elején, 

búsvét előtt, a tanév végén ;
b) tartsunk két vagy legalább egynapos előkészületet (iskolai 

szünettel egybekötve), mikor is pl. délelőtt három, délután két órai 
bűnbánó közösségbe gyülekezzünk egy-egy előadó és vezető közre
működésével. I t t  is jó, ha a kisebbeket s a nagyobbakat ketté-
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választjuk. I tt  természetesen a vallástanár bizonyságtevő papi és 
világi segéderőkre van utalva, csak a vezetést kell föltétlenül a kezé
ben tartania ;

c) szép s példaadó szokást tapasztaltam  meg jelenlegi állomás
helyemen, hogy t. i. az intézet igazgatója, a tanári kar s a növendékek 
közül egy társai nevében a templomban az úrvacsoravétele e lő tt 
nyilvános bűnvallást tesz.

V. A gyermekpasztorális egyik leglényegesebb s eredményben 
leggazdagabb része a tanár vallásos nevelő munkájának. A gyermek
nek állandóan tudnia kell azt, hogy a vallástanára ismeri őt s körül
ményeit is, s hogy pl. nem szekundázhat be számtanból, vagy nem leheteti 
beteg egy napig sem a nélkül, hogy a vallástanára arról ne tudna. 
A gyermeknek állandóan éreznie kell, hogy törődnek vele — a vallás
órán kívül is. Ez különösképpen a következőkép valósítható meg :

a) a gyermek s szüleinek otthonában való meglátogatása. 
I tt ismerhetjük meg a gyermek igazi viselkedésmodorát, javítandó 
hibáit, családi, anyagi körülményeit, esetleges testi-lelki hibáját, 
betegségét, mert csak ezek ismeretében védheti jogosan a vallástanár 
a tanári konferenciákon a keresztyéni szeretet jegyében a gyermek érdekeit;

b) a tanulóval való meghitt, személyes beszélgetés a már emlí
te tt alkalmakon kívül kiránduláson, sétán, jégpályán stb., m ert 
véleményem szerint a jó vallástanár szórakozó, játszó s sport alkal
maira is elkíséri a diákját, s aktív példájávcd ott is fenntartja vele lelki 
közösségét. Ila  akár farizeusi gőgből, akár álkeresztyén aszketikus 
meggyőződésből nem teszi, olyan lesz, mint a gyáva katona, aki 
csak a biztos helyről dirigál, de a veszélyes frontra nem mer kimenni. 
Az ilyen hallhatja majd a növendékeitől : „Könnyű neki beszélni“ 
stb. — És ami a különös, igazuk is van ;

c) osztálylátogatások (hospitálások) ;
d) állandó kapcsolat a vallástanár s szaktanár kollégái közt 

növendékei tanulmányi viszonyait s a magaviseletét illetőleg ;
e) a tanári konferenciákon növendékeinek szerető védelme, 

ha pl. a bukás veszélye a gyermeken kívülálló (betegség, nyomor) 
körülmények m iatt áll fenn, de egyébként a gyermek törekvő s van 
remény, hogy a bajon segíteni lehet.

VI. Az újabb vallásos ifjúsági mozgalmak, konferenciák m ellett 
sem mehetünk el szótlanul. Főként ne ítélgessük szeretetlenül, & 
farizeusi gőggel ne idegenítsük el ezeket sem magunktól, sem az egyhá
zunktól. Kapcsoljuk be ezeket is vallásos nevelő munkánkba, 
vegyünk részt konferenciáikon növendékeinkkel, hívjuk magunkhoz 
bizonyságtevő előadóikat, így egyrészt mi is sok őszinte mély bizony
ságtevő erőt és értéket nyerünk, másrészt szeretettel faraghatjuk 
le azt a néhány téves szektárius jellegű túlzásaikat, mik a hivatalos 
egyház exclusivitása következtében eddigelé magátólértődőleg 
fejlődtek ki náluk.

VII. Vallástanárképzésünkről is kell néhány szót monda
nunk. Hányán javították volna s javítanák is ki régi száraz,
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racionális hitoktató eljárásukat bizonyságtevő, tartalmas, ele
ven tágkörü vallásos neveléssé, ha tudták volna, illetve tud
nák, hogy egyáltalában van, illetve lehetséges ilyen. De honnan ? 
A legtöbben páréves gyülekezeti gyakorlómunka s az ebben való 
jártasságot kívánó úgynevezett papivizsgálat után jutnak a vallás
tanári állásba, amely feladatkörére nézve egész más munkaterület. 
Gyakorlatilag lényeges különbség nincs lelkész és vallástanárképzé
sünk közt, illetve helyesebben — mivel mindkét gyakorlati jellegű 
képzés igazában csak az állandó praxissal rokon, úgynevezett V. és
VI. évben, tehát a megalapozó elméleti teológiai képzés után követ
kezhet — míg lelkészképzésről szólhatunk, addig vallástanárképzésről, 
legalábbis gyakorlatilag, egyáltalán nem. Nagyrészt ennek a követ
kezménye, hogy vallástanáraink igazi hivatásukról fogalmat sem 
alkothatván, a világi szaktárgyak tanításának már el is avult racio
nális tanításmodorába, mint egyedüli mentsvárba kapaszkodván 
bele, vezető középosztályunk igen nagy százalékát valósággal elidegenítet
ték egyházunktól, templomainktól, s az igazi, a láthatatlan egyház tag
jai, tehát az egyház igazi lelki fenntartói igen nagy százalékban éppen 
a társadalmilag alsóbb néposztály soraiból kerülnek ma már ki, akik 
a középiskolának soha a küszöbére sem léptek. Ezek ma egyházunk 
igazi fenntartói, s ez előtt a mellbevágó igazság előtt senki a szemét be 
nem hányhatja, aki őszinte lélekkel segíteni akar. — Pedig éppen 
nálunk liosszú-hosszü időn keresztül a főúr s a nemes adott példát a 
jobbágyának a vallásos buzgóságban. Gondoljunk csak a reformáció 
pártfogóinak, Lipót vértanúinak s az udvari papos urak korára. S ez 
szerintem a normálisabb állapot, amit korunk középiskolás vallásos ne
velésének, ha Istentől kapott létjogát fenn akarja tartani, el is kell érnie.

Nem vagyok itt sem hivatott, sem képes, hogy középiskolai 
vallástanári képzésünkre részletes programmot adjak. Hivatottab- 
bak a Zsinaton úgy ezt, mint középiskolai vallásos nevelésünk egyéb 
halálosan sürgető feladatát, reméljük, megoldják. — Itt csak annyit 
említek meg, hogy a minap hallottam egy osztrák teológustól, hogy 
náluk már a teológia elvégzése után választani kell a lelkészi és a közép
iskolai vallástanári hivatás közt, s a vallástanári pálya époly autonóm 
szakszerű kétéves praxist (különböző iskolákban tanít), ezzel pár
huzamos elméleti készültséget s ennek megfelelő vizsgálatot kíván meg, 
mint az ugyancsak kétévi gyülekezeti munkagyakorlat, ily jellegű 
elméleti készültség és vizsgálat, mely utóbbi azonban csak lelkésszé 
képesít, tehát vallástanárrá nem és viszont. Van, mint éppen az is, 
akivel beszéltem, aki ebben a munkanélküli világban négy éven át 
mindkettőt elvégzi, ami aztán bármely irányú munkájára persze 
igen nagy tartalmi gazdagodást jelent.

A vallástanárképzés megszervezésén kívül legyen szabad aján
lani még a következő idevágó javaslataimat :

1. Minden ev. középiskola az igazgató felelőssége mellett köteleztessék 
tanévnyitó és záróistentisztelet, hetenként ifjúsági istentisztelet és biblia
óra s évenként legalább három közös úrvacsora tartására.
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2. Tétessék kötelezővé minden ev. középiskolára az igazgató személyes 
felügyelete és felelőssége mellett, hogy az intézet ev. vallásé növendékei 
minden vasárnap az ifjúsági istentiszteleten s a közös úrvacsora vételnél 
a teljes tanári karral az élén jelenjék meg. Ezek elmulasztgatása a tanár számára 
is fegyelmi vétséget képezzen.

Rövid magyarázatul csak annyit, hogy a jelenlegi gyakorlat e tekintet
ben igen elszomorító, s a tanár ilynemű mulasztgatásainak a hatása az ifjú
ságra igen destruáló. Ha ily példákat lát a gyermek maga előtt, ő is alig várja 
azt a kort, mikor már neki sem kell templomba járni. Másrészt az állandó, 
bár köteles, templomlátogatás az egyháza iránt lelkileg közönyös, sőt ellensé
ges tanárt is (ilyen is akad) — a Szentlélek kitartó működése folytán — lassan
ként megfogja, s bizonyosan igen sok esetben egyházát, vallását szerető, sőt 
buzgó vallásos lélek is lesz belőle, s pár év múltán már hiányozni fog egy meg- 
okoltan elmulasztott vasárnapi istentisztelet neki is. (Egy buzgó igazgató tudo
másom szerint ezt az intézetébe már magától be is vezette.)

3. Minden ev. középiskolai internátus helyeztessék lehetőleg papi vezetés 
alá, de ha vezetője nem is az, köteleztessék megfelelő felügyelet mellett, hogy 
a vezetése alatt álló ifjúság számára esténként könyörgést (áhítatot) tartson, 
s azoknak evangéliumi szellemben való neveléséről minden rendelkezésére 
álló módon gondoskodjék. (Itt is nagy hiányosságok vannak.)

4. Miután minden ev. középiskolai vallástanár a megfelelő képesítés el
sajátítására köteleztelett, történjék gondoskodás a vallástanár nemcsak hitoktató, 
hanem egész vallásos nevelő munkájának az évenkénti szakszerű megvizsgálásáról 
és felügyeletéről — mégpedig kerületenként — oly szakszerű hozzáértéssel és 
komolysággal, mely a vallásos nevelésünket is állandóan a megfelelő szellemi 
színvonalon tudná tartani. (Nem pedig barokkstílű fogadások, látogatások, 
lakomák — s reális eredmény =  0.)

5. Köteleztessék minden iskolafenntartó egyház, hogy magát az össze
foglaló vallásvizsgálatokon hivatalosan képviseltesse. Jöjjenek oda presbite
reink, s aktív részvételükkel (imádság, épek) bizonyságtevésük az ifjúság 
leikébe mély nyomokat fog hagyni.

6. Lehetőleg a már meglévő ev. középiskolai egyesületek (MEKDSz, 
SDG, KIÉ) bevonásával, szerveztessék egy nagy s közös egyesületbe az egész 
hazai ev. középiskolás ifjúság, s ennek vezetősége rendezzen nyári s téli kon
ferenciákat, s dolgozzon ki helyi programútokat stb. Ennek lehetne folytató
lagosan hivatalos lapja az Ifjú Í5vek, mit minden tag, a tagdíj ellenéhen kapna.

Mi pedig valamennyien imádságunkkal s vállvetett munkával 
egyengessük azt az utat, amelyen egy a Krisztusban valójában 
megújhodott, egyházszerető s építő magyar evangéliumi közép- 
osztály halad a csak így remélhető boldog jövő felé, magával ragad
ván a racionalizmus vizenyős tömlőjén táplált szülők generációját is, 
bizonyságtevő munkásokul, az Úr szőlőjébe — életének kit a kilen
cedik, kit tán már a tizenkettedik órájában.

Nyíregyháza. Rezessy Zoltán.

Tájköltészet az iskolában.
Folytatom.
Az V. évfolyam 4. számában (1931 április havában) kezdtem 

bele. Nagyot kiáltottam, de visszhangot nem hallottam.
Azt sem vettem észre, hogy az iskolai kézikönyvek, olvasó

könyvek, irodalomtörténetek, tartalmukban tújszólásos költői tér-
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mékekre különösebb figyelemmel lettek volna, és azóta bőven hoztak 
volna úgy nyelvi, mint tartalmi tekintetben tanulságos, lehetőleg 
csonkítlan szemelvényeket.

Még mindig a szinte szadisztikus Szürke ló fiánál tartunk az olvasó
könyvekben, még mindig fölényes mosoly kíséretében olvassuk fel a 
Hírős aafődi városról szóló költeményt, mint egyedüli konkrétebb 
ismert tájköltészeti terméket. Pedig mennyi gyönyörű mesevirág 
nyílik úton-útfélen, mily szívet-lelket gyönyörködtető munka csodás 
csokorba gyűjteni, csoportosítani, akár Linné szerint is a szabad 
természet színes mosolyát és iskolába vinni. Ott megtanítani minden 
gyermeket az áhítatos olvasásra, utánagügyögésre és műélvezetre és 
arra a bámulatra, amit ama bölcs Szilveszter Erdős János érzett, 
mondván : a virágénekekben csodálhatja minden magyar nép éles 
elméjét a lelésben, amely nem egyéb, mint a magyar poézis. Erre a 
szilveszteri meglátásra vezessen az iskola. Vezessen ! . . .  Vezetett 
eddig? Ezután vezessen !

Először is egy tájszólásos antológiára volna szükség, amit egy 
néprajzkutató, meg egy gyakorló oktató állítana össze :

a) tájszólások szerint,
b) műfajok szerint.
Amolyan műfaj csoportosításfélét előbb közöltem már az indí

tásnál.
Ezt az antológiát elemivel, sőt akár óvodában is kiszámolókkal, 

játékos versekkel lehetne elkezdeni, onnan a középiskolába átvezetni 
osztályonként fokozódó szintézissel és analízissel az érettségiig, ahol 
azután az ilyen szokványos kérdések : Népies elem Petőfi stb. költé
szetében. A nép világnézete költeményeiben, közmondásaiban, stb. 
A nép igazságérzete stb. A költői igazságszolgáltatás a népköltészet
ben stb. Magyar nemzet versmértékeinek fejlődése stb., stb. igazi 
átérzésről, ama nevezetes sokat hangoztatott, de fogyatékosán szol
gált appercepcióról tehetnek tanúbizonyságot. És ami még fontosabb : 
magukba szívják azt a szivárványos népszellemet, mely a tájkölté
szetben éppen oly közvetlenül nyilatkozik meg, mint a táji dalok 
zenéjében, vagy a nép táji díszítésében, hímzésében, színezésében. 
A Nemzeti Színház előtt kirakodó matyóasszonyok varrottasait 
ámulva nézzük, és méltán csodáljuk a formálás biztosságát a rajzban, 
a pazar színezést. És verseik meg más költői termékeikről mit sem 
tud a tőlük csak tíz mérföldnyire lakó iskolázott magyar sem.

Gondolom senki sincs, aki ezt hiánynak nem minősítené az iskolai 
léleknevelésben. És ki állíthatná azt, hogy a népművészet és az iskola 
ellentétben áll egymással? Szerencsésebb helyzetet el sem tudok 
képzelni, mint a debreceni, szegedi, miskolci, egri, gyöngyösi, körösi, 
kecskeméti, pécsi, zalaegerszegi stb. iskolákét, ahol csak a város 
határába kell vezetni az osztályokat és úgy hallják az eredeti tá j
szólásos költői tefm ékeket: játék, találós kérdések, közmondások, 
jelenetek, nótákban, akár a pacsirta dalát a tiszta levegőjű mezőn. 
Vájjon megtörténik-e ez?
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A fővárosban a rádióra vagyunk utalva. Jelentős ez is, a ritmus
ban, a zenében és magában a szövegben — ugyancsak töredezve 
érkezik el hozzánk— közvetlen a kontaktus. A lélek delejes árama 
átszalad lelkűnkön és megértésre ébreszt. Paulini Béla helyszíni 
közvetítései igazi szépet hoznak a rádióban, szüretkor, esküvőkor 
és más alkalmakkor, dr. Törös László nagykőrösi kollégánk tavaly 
tavaszi közvetítése Bugáéról a rendszeres tudós és pedagógus tanul
ságos oktatása volt, vidékének a néplelkét ismertük meg, bizonyosra 
veszem, tanítványait nem egyszer részesíti a helyszínen ily néprajzi 
tanításban. Irígylésreméltó helyzete a növendéknek és az oktatónak, 
ahol a mester lelkesedését és a növendékek figyelmét a Genius loci is 
hatalmasan támogatja.

A tanuló szájról fülre hallja az áldott nyelvjárást, amelyből 
most is állandóan táplálkozik és amelynek az elhalásával az irodalmi 
nyelv is elhal, mint a latin nyelv. A nép a tájszólás nyelvjárásából 
él és sohasem az irodalmi nyelvből. Neveljük tehát az iskolában a 
tanulókat a népnyelv, a nyelvjárás megbecsülésére. Ez kétségkívül 
magyarabb, mint az a tiszta magyar irodalmi nyelv, amelyet egy 
római ismerősöm, Ignasio Arbib, az olasz Tribuna munkatársa 
beszélt. Tisztára könyvből tanulta meg. Vagy a Bauer bécsi főhad- 
nagybajtársam a világháborúban, ki ugyanúgy ju tott a magyar 
nyelv ismeretéhez és amikor akár az egyik, akár a másik megszó
lalt, egy hangot sem értettem meg szavaikból!

Tehát a nyelvjárás megbecsülésére tanítsa meg az iskola a 
növendékeit, az nem „parasztnyelv“, ez teljességgel képes a költői 
szárnyalás kivetítésére.

Ezzel elérkeztem oda, ahová voltaként elindultam. Studienrat 
Friedrich Schön német tájszólásos költészet irodalomtörténetének
III. kötetéhez. Voltaként már régebben volt esedékes ez a második 
elmefuttatás a tájköltészet tételéről Studienrat Friedrich Schönnel 
kapcsolatban, de közben vakolókanállal és méccsel kezemben más 
téren vándoroltam. Tehát Friedrich Schön A német tájszólásos köl
tészet irodalomtörténetének III. kötete szól a német birodalmon 
kívüli tájszólásos költészetről Európában, nevezetesen az egykori 
osztrák-magyar monarchiában, továbbá Svájc és Luxemburgban. 
Az 1. fejezetben a XVI. századtól a XIX-ig tárgyalja a német tá j
költészetet az osztrák-magyar monarchiában. A 2. fejezetben a Hebel 
utáni korszak következik.

A 3. fejezetben az önálló tájköltészet kialakulását m utatja be 
a XIX. század fordulójáig, külön szólva Stelzhammerről és követőiről 
Roseggerről és iskolájáról Stiriában, majd Tirolról, Csehországról 
(Eger vidéke, Érchegység, Kelet Csehország, Cseherdőség), Morva
országról és Magyarországról (Erdély, Szepesség, Sopron, Bánát).

A 4., 5., 6. fejezetben szól a legújabbkori tájszólásos költészetről 
Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és az egykori magyar 
földön. Ideszámítva a hienzeket, erdélyieket, a bukovinaiakat, báná
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tiakat, a Szepességet és a galíciaiakét. A 7. fejezetben a svájci és a 
8. fejezetben a luxemburgi tájszólásos költészetről szól.

F. Schöu megállapítja, hogy a tájszólásos költészet ősforrása 
a népdal : „Das immerfort strömende Grundwasser bildet das Volks
lied.“ Sok helyen megfigyelhető, miképpen fejlődik a tájszólásos 
költészet belőle. A szülőföld és a rög szeretete sok esetben közvetlenül 
minta nélkül is egyenesen a tájszólásos költészetre vezetnek, és ezen 
a  ponton a tájszólásos költészet a népdalköltészettel szoros rokon
ságban áll.

A müköltészettel szemben Herder ismerte fel a népköltészet 
értékét, és amint a tudományos érdeklődést felkeltette a tájszólás 
iránt, a tájszólásköltészet talaja elő volt készítve. A német tájszólás- 
költészet tulajdonképpeni életrekeltője I. P. Hebel volt, azóta a 
német tájszólásköltészet tudatos műköltészetté fejlődött, és így 
természetesen ugyanazzal a mértékkel mérendő, mint a műköltészet.

Magas mérték, de indokolt, gondoljunk csak Gerhart Hauptmann 
sziléziai tájszólású robbanó dinamikájú drámáira. Igen, itt a tájszólás 
a realizmust festi alá. Schön ebben a kötetében körülbelül 700 (hét
száz)1 nevet sorol fel a külföldi német tájszólásos költők közül. 
Minket inkább a magyarországiak érdekelnek, főleg a nyelvi el
nyomatás alaptalanságának bizonyítására — de a Lisznyay Kálmán 
óta aggodalmasan hallgató magyar tájszólásköltészet buzdítására is. 
Fűzfafurulyán is lehet művészi módon játszani, nem csak a csillogó 
saxofónon.

A legrégibb német tájszólásos magyar vonatkozású termék egy 
parasztdal, amely Budavárának a visszafoglalásáról szó l: „Jáckl 
und Nickels vertrauliches Bauerngespräch wegen glücklicher Erobe
rung Königlicher Hauptstadt und Vestung Ofen.“

Ebből az időből — a XVIII. századból — egy erdélyi szász 
epikai dal maradt fenn Bákóczi fejedelmünk szabadságharcából.

Az erdélyi szász tájszólásos költők közül fölemlíti főleg Filtsch 
Józsefet, Brandsch Gottliebot, Müller Gottliebot, Bayer Andrást, 
Köstner Viktort, Schuster Róbertét, Thullner Ernőt, Schullerus 
Annát, Piringer Ottót. A szepesiek közül: Lumnitzer Adolfot, Scholcz 
Frigyest, Lindner Ernőt, Kövi Imrét, Fuchs Samut, Raszenberger 
Ferencet, Nagy Sándort, Kliegel Tódort, Mensch Aurélt, Lám Frigyest, 
Mohr Győzőt, Schrancz Szilárdot, Klein Samut; Felsőlövő vidékéről : 
Neubauer Jánost, Ebenspanger Jánost, Bunker Jánost, Schiller 
Ignácot.

A bánságból : Hunpl Egyedet, Graszl Pétert, Amberg Ferencet, 
Dittrich Józsefet, Winter Pétert, Wagner Jánost.

Lehet ott elnyomásról szó, ahol a nemzetiségi nyelveken ily 
szabadon lehet verselni? Főtételemből ez a következtetés egyenesen 
folyik, bár inkább iskolai és irodalmi a célom. El is érkeztem már oda. 
Schön Frigyes példát m utatott nemzete nyelvjárási költészetének a

1 Az első közleményben 600 (hatszáz) sajtóhibából 60 (hatvan)-ra 
csökkent. V. 4. 135 oldal. 730.
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méltánylásáfa azáltal, hogy azt irodalomtöfténetileg, irodalómtudo- 
mányilag és szellemtörténetileg alkalmassá tette az iskola céljára.

„Ha az oktatásnak a német tanintézetekben az a feladata, hogy 
a német művelődési javakat átszármaztassa az ifjú nemzedékeken, 
akkor a német táj szólásköltészet mellett sem szabad némán el
haladnia ! . . .  Mintán az újfelnémet az egész vonalon diadalt arato tt, 
a táj szólások legalább a költészetben iparkodtak létjogosultságukat 
bebizonyítani. Így történt, hogy a táj szóláskölt észet nem egyszer a 
nép szellemének leghívebb kifejezője l e t t . . . “ Így is Schön a Freie 
Welt (E. V. Zenker, Gablonz a/N. kiadásában 1932 V. 27. XII. 
évfolyam B. 285. sz. 308 oldal.) „Die deutsche Mundartdichtung im 
Unterricht“ című jelentős cikkében, és ha mi a német helyett magyart 
írnánk oda, ránk is vonatkozik bölcs megállapítása.

Hogy mennyire hű kifejezője lehet a nép lelkének a hamisítatlan 
nyelvjárás, legjobban bizonyítja Gárdonyi Géza Göre Gábor bíró 
uram halhatatlan alakja. Ezzel az alkotásával emelkedik Gárdonyi 
írásművészetének zenitjére. Világbajnokságért vetekszik a mesterien 
megteremtett bölcs humorú, a cigányt is megnevelő — mily távlat ez 
szimbolikusan — házatáját mindennél inkább szerető, mérhetetlen 
diplomatikus tartalékésszel rendelkező ■— zömök magyar : Cervantes 
Sanchó Panzájával. És ha a világművészet legmagasabb csúcsán 
mozgó e két alak között kellene a művészibben, teljesebben és hí
vebben kikerültnek a pálmát nyújtanom, akkor nem az „el grande,,, 
caballero, don Miguel Cervantes volna a világbajnoka a jellemzés, 
alakítás művészetének, hanem a polgári egyszerűségében nagy 
Gárdonyi Gézánk.

Itt tűnik szembe a tájszólásos költészetünk óriási jelentősége. 
Gyönyörűét alkotott Gárdonyi más műveiben is, páratlanul szép az 
Isten rabjai című regénye, vagy a Láthatatlan ember. A német 
esztétikusok az Entsagungsroman csoportjába soroznák. De a 
legnagyobb ő a Göre Gáborjában, annyira, hogy hamisítványok 
kerültek hamarosan forgalomba, akárcsak Sancho Panzáról a maga 
idején. Maga Cervantes az ő fölényes módján így intézi el második 
kötetének bevezetésében az Áldonquijotét : . .nemes vagy polgári
olvasóm, bizonnyal szívesen látnád, ha az Áldonquijote szerzőjét 
szamárnak, tökfilkónak, szemtelen fickónak neveztem volna. De 
nekem eszembe sem jutott ilyesm i... a szerencsétlent nem szabad 
még ráadásul megverni. Elég baj az neki, hogy álnév alatt kell buj
kálnia ! . . . “

Gárdonyi Géza még fölényesebben intézte a dolgot. Szebbnél- 
szebb kötetekben folytatta Göre Gábor bíró uram alakítását, a leg
különbözőbb helyzetekbe vezeti, amelyeknek mindig ő a főszemélye. 
Panza reális életfölfogásának ellentéte Don Quijote fellegek közt járó 
idealizmusa, mint Csongoré — Balga, Tündéé — Ilm a: ezek jellem
párok, ezek együttesen szolgálják az eszmét. Ily szempontból is töké
letesebb a mi verisztikus Göre Gábor bíró urunk mögböcsült szömélye, 
a barokk Sancho Panzánál: Göre Gábor solitair alkotás. Sancho
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Panza és Don Quijote, Csongor és Balga, Tünde és Ilma corre- 
latív személyek.

Rátérhetnénk e közben még a Schelmen-román-félékre és ezeken 
át világrendi kérdésekig, amelyekben a nép a seismographusnál is 
érzékenyebb, biblikus lelke a gyarló földi igazságszolgáltatást az 
égivei egészíti ki, és a költői igazságszolgáltatásban békéi meg, de meg 
kell elégednünk ezúttal az indítókkal, hogy a költői igazságszolgál
tatás a nép világnézetének alapeleme.

Látnivaló, mily magas kategóriákig vezet a tájköltészet mint 
kiindulási pont : a görög Theokritos, a tudatos nyelvjárásköltészet 
megalapítójának dicsőségére.

Budapest. Mohr Győző.

A  nyelvtisztító mozgalom és az iskola.
Végtelen örömmel töltötte el a magyar tanári rendet a legfőbb 

tanügyi hatóságnak nemrég kiadott intézkedése, amellyel elrendeli, 
hogy az egyes tanári testületek hivatalos értekezlet keretében vizs
gálják meg azt a kérdést, hogyan, milyen úton-módon lehetne meg
szervezni, hathatós mozgalommá növelni az iskolában az idegenszerű 
nyelvhasználat ellen való küzdelmet. Ez a felhívás adott alkalmat 
a jelen sorok írójának is arra, hogy idevonatkozó gondolatait, szét
szórt vagy szétszóródóban levő gyakorlati kezdeményezéseit rendezze 
és egységbe foglalja. Hátha fog tudni egyes pontokon szikrát gyújtani, 
továbbgondolásra serkenteni, gyakorlati átültetésre ösztönözni s a 
szóbanforgó egyetemes nemzeti megmozdulás sikeréhez — hacsak 
egy szemernyivel is — hozzájárulni !

A nyelvi idegenszerűségek iskolai leküzdésében három fokozatot 
különböztetünk meg. Első lépés az, hogy példát mutatunk a jó 
magyar nyelvhasználatra, elvezetjük a növendékeket azokhoz a 
forrásokhoz, amelykből elevenen buzog a tősgyökeres kifejezések 
áradata. Csak ezután gondolhatunk arra, hogy tiltó parancsot állít
sunk a tanulók elé, óvásokat, amelyekben a helytelen szóhasználat 
kerülésére buzdítjuk őket. A jó példa felmutatása és a rossztól való 
óvás azonban még mindig csak féleredménnyel biztat. Tartós ered
ményt csak akkor várhatunk a nyelvi neveléstől, ha sikerül tudatossá 
tennünk az ifjak lelkében a helyes magyarságra való törekvést, s így 
olyan eleven erőt keltünk életre bennük, amely a tudatos magyarság 
kialakításában, a nemzeti egység tudatának megteremtésében — 
kormányelnökünk nemzetnevelő munkatervének értelmében is — a 
legfontosabb tényezőt jelentheti. Vizsgáljuk meg e szerin t: 1. a helyes 
magyarság különböző, iskolában felhasználható forrásait; 2. az 
idegenszerűségek leküzdésében hasznosnak ígérkező tiltó intézkedé
seket ; 3. a tudatos magyarságra vezérlő utakat, nevelő-oktató eljá
rásokat és eszközöket.

2
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1. Amikor a kis diák megjelenik az iskolában, legtöbbb esetben 
egy egészen új nyelvi világ rohanja meg lelkét, az irodalmi, illetőleg 
a köznyelv. A ma iskolája egyáltalában nem törődik a gyermek 
magával hozott nyelvi adottságaival. Nem erre épít, legfeljebb csak 
annyiban tartja  számon, hogy kíméletlenül lenyesegeti a tanuló 
eredeti beszédmódjának különösségeit, letörli nyelvjárási furcsasá
gait és zamatát. S ha már jól kitörölte a tanuló leikéből az anyanyelv 
legelső, legmeghittebb, leghangulatosabb benyomásait, akkor rá
erőszakolja a fejlődő, fogékony lélekre a sokszor mondvacsinált, 
mesterkélt és hangulati érték dolgában a nyelvjárással sohasem vete
kedhető köznyelvet. Nem csoda, ha a tanuló az iskolai kényszer 
hatása alatt egy-kettőre odahagyja régi környezetének beszédmódját, 
sőt megveti, parasztosnak látja. Ezzel azonban oly forrást rekesztett 
el az iskola jóvoltából önmaga elől, amelyből megértő elmerüléssel 
egy csomó eredeti, tősgyökeres, zamatos szólást és szót menthetne 
sA a maga lassan csiszolódó, művelt beszédmódjába. Nagy mulasz
tások terhelik az iskolát abban, hogy elsikkasztotta és még mindig 
sikkasztgatja a felnövekvő nemzedékek elől a népnyelvet, a nyelv
járásokat. Ideje volna, legfőbb ideje belátnunk azt, hogy a nyelv
járás a legszilárdabb alap lehetne egy tőrőlmetszett, helyes magyar 
nyelvhasználat iskolai kialakításában, a legbővebben áradó forrás, 
amelyből a nemzet művelt társadalmi rétegei lépten-nyomon merít
hetnének.

A földrajz tanításában nagyon jól bevált —- úgy tudjuk — az az 
eljárás, amely a gyermek tapasztalati, mindennapi élményeinek 
világából, a környezet-ismeretből indul ki, s ezt a szűk kört tágítja 
mindaddig, míg egyszer eljut a tágabb értelemben vett honismeretig. 
Meggyőződésünk szerint ez volna a legcélravezetőbb, mert a leg
természetesebb és legértékesebb út a nyelvtanításban is. Induljunk 
ki a gyermek magával hozott nyelvi képeiből, az illető vidék nyelv
járási jellegzetességeiből ! Ezt a kört tágítsuk más, szomszédos, 
majd távolabbeső vidékek beszédmódjának bemutatásával, s így 
vezessük el a gyermeket a mindenütt egyforma, egységes köznyelv 
rendszeres megismeréséhez. Én a magam részéről a középiskola első 
osztályában a nyelvjárási részleges ismeretekből, a vidék táj nyelvi 
sajátosságaiból szoktam kiindulni a magyar nyelvtan tanításában. 
A mai tanterv és más előírások szellemében azonban —• sajnos —• 
nem tehetek többet, mint hogy felhívom a tanulók figyelmét saját 
nyelvjárásuknak egy-két felötlőbb sajátságára, illetőleg annak más 
vidékek beszédmódjától és a műveltek beszédétől való eltéréseire. 
Ösztönzőm őket arra, hogy szeressék és alkalomadtán használják is 
apáik és testvéreik meg falusi ismerőseik nyelvét; és ha az iskolában 
meg művelt társaságban meg is kell szokniuk a köznyelv pontos 
használatát, azért szülőfalujuk nyelvét ne szégyeljék és meg ne vessék. 
Felső osztályokban fel szoktam hívni a tanulók figyelmét a nép
hagyományokra, azoknak tartalmi és nyelvi érdekességeire és érté
keire. Dolgozatok megadott tárgykörével kényszerítem őket arra,
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hogy elvegyüljenek a nép között, szeretettel figyelgessék annak 
meséit és dalait s azokat híven le is jegyezzék. Példának állítom 
eléjük Tompa Mihály alakját, aki költeményeinek tárgyát jórészt 
már tanulókorában gyűjtögette a nép ajkáról.

Természetes azonban, hogy a népnyelv nem lehet az a végső 
minta, értékelő elv, amelyen minden adott esetben le lehetne mérni 
egy-egy kifejezés magyarosságát, illetőleg idegenszerűségét. Egyes 
vonatkozásokban a nép, egyes népcsoportjaink nyelve jobban á t van 
itatva idegen szavakkal és szófűzésekkel, mint az irodalmi és a köz
nyelv. Meg aztán a népnek nincsenek mindarra szavai és szólásai, 
amiket egy művelt embernek lépten-nyomon ki kell fejeznie. Ezért 
múlhatatlanul szükséges, hogy megnyissuk fiaink és leányaink előtt 
már igen-igen korán remekíróinknak, Petőfinek, Aranynak, Jókai
nak, Gárdonyinak stb. írásait. S ne elégedjünk meg azzal, hogy nagy 
íróinknak egyes kiszemelt műveit az iskolában közösen feldolgozzuk 
vagy másokat otthoni feldolgozásra kijelölünk. Nem elég az semmi
képpen — értessük meg a tanulóinkkal —-, ha ezeket a halhatatlan 
magyar írásokat csak egyszer olvassák az életben. Szívükbe kell vésni 
irodalmi nagyjainknak állandó szeretetét. Legyen egy Petőfi meg a 
többi nagyok mindennapi szellemi tápláléka a magyar embernek már 
zsenge gyermekkorától. Legyen olvasásuk állandó szükséglet számára, 
olyan, mint a mindennapi betevő falat, vagy mint a Szentírás. —- 
A németeknél ritkaságszámba megy az a ház, ahol ne volna meg 
Cioethe Faustja. Nálunk hány családi kört ismerünk, ahol a családi 
könyvtárban helyet foglalnak tizedrangú újdonült irócskák, de nincs 
meg benne Petőfi Sándor. Pedig nagyjainkhoz, azok örökértékű szel
lemi hagyatékához való szívós ragaszkodás kellene a mai megpróbál
tatások idejében, serre megtanítani, ránevelni az ifjúságot: az iskolá
nak elsőrendű kötelessége.

A tősgyökeres népnyelv és a kiművelt irodalmi nyelv mellett 
még egy harmadikat kell mintául állítani az iskolai fiatalság elé : 
a tiszta, emelkedett köznyelv élőszóbeli használatát. Itt minden 
teher a tanári rend vállaira nehezedik. Most már nem utasítgatni 
kell a tanulót ide vagy amoda, hanem a sajátmaga mindennapi gya
korlatával kell hajlítgatni a tanárnak észrevétlenül a tanuló magyar 
nyelvérzékét. Tudjuk, roppant önuralomra van szüksége a tanár
nak abban, hogy beszéde, minden megjegyzése felajzott legyen a 
magyarosságra, hogy sokszor igen elvont tételek, jelenségek iskolai 
magyarázatába magyaros csínt, megkapó nyelvi zamatot és erőt 
lopjon be, hogy a szakkifejezések nemzetközi színtelenségét és 
semmitmondó sejtelmességét minden esetben világos és sikerült 
magyar megfelelőikkel váltsa fel. Tudjuk, mennyit kell küszködni 
az iskolában azzal, hogy az osztály minden tagja megértse a tanár 
magyarázatát. Ilyenkor — a nevelő-oktató lázban — a tanár nagyon 
könnyen elfelejtkezik arról, hogy magyarázatának külső, nyelvi for
mája mindenben megfeleljen a magasabb nemzeti és szépészeti köve
telményeknek. De sokszor épp a nagyobb világosság kedvéért, minden
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esetre azonban magas nemzetnevelő célokért el kell szánnia magát 
a magyar tanítórendnek arra, hogy iskolai előadásaiban mintaszerű 
magyaros köznyelvet fog használni. Ez viszont nem megy máskép, 
minthogy a tanárság maga is behatóan foglalkozzék — bármeny
nyire más irányt jelöljenek ki számára a saját szaktárgyai — a 
magyar nép beszédmódjával és remekíróink nyelvével. Ha minden 
tanár napi nyelvhasználatán megérzik, hogy az a népnyelv tősgyö
keres kifejezésein nevelődött s a magyar remekírók folytonos olvas
gatásán csiszolódott, csak akkor lehet elég erkölcsi erővel és elegendő 
nyomatékkai a tanulóifjúságot is odautasítani, ahonnan mindig 
meríthet magyaros kifejezéseket : a néphez és nagy íróinkhoz.

2. Lássuk most már a másik oldalát a dolognak : hol, miben és 
mennyiben van szükség tiltó parancsok, elvek felállítására.

Óvjuk gyermekeink nyelvérzékét mindenekelőtt olyan napi
lapok olvasásától, amelyek nem fordítanak kellő gondot híreiknek, 
vezércikkeiknek magyaros megjelenésére. A magyartalanság — majd
nem azt mondhatnánk — együttjár az újság újság-mivoltával. Nem 
lehet teljes nyelvi gondosságot követelni attól a sajtóterméktől, 
amelynek máról-holnapra kell megjelennie, amelyik sietve dolgozik, 
sebtében fordítja az idegennyelvű híradásokat s nem ér rá a nyom
dába adás előtt alapos rostálást végezni egy-egy cikk nyelvi formáján. 
El kell azonban ismernünk, hogy vannak olyan napilapjaink is, 
amelyek — kellőképpen nem méltányolható felbuzdulással — igyek
szenek újabban a magyarosság kívánalmainak mindenben eleget 
tenni. Itt kell azonban megemlékeznünk a ponyvairodalom termé
keiről, amelyek nemcsak a képzeletvilágát fertőzik meg tanulóink
nak, hanem magyar nyelvérzéküket is veszélyeztetik. A ponyva- 
regények jórészt idegen nyelvből sebtiben szerkesztett átültetések : 
nem csoda, ha nyelvi műgond sem jellemzi őket. Más volt Arany János 
kora, amikor a ponyvatermékek nagyrészt népies elbeszélések voltak, 
népies és régi zamatú nyelven. Érthető, ha Arany János kapva- 
kapott az ilyeneken. A mostani kalandos és bűnöző regényekről 
azonban mindezt nem lehet elmondani, s így mindent el kell követ
nünk, hogy az ilyen fércművek kikerüljenek tanulóink kezéből és 
értékes, magyaros irányú műveknek adják á t helyüket.

Sajátságos kortünet, mennyire elhatalmasodott manapság a 
csibész- vagy tolvajnyelv, az aszfaltbetyár- meg az ú. n. pesti-nyelv 
és más keveréknyelvek használata. Nincsen bántóbb dolog ép nyelv
érzékű ember számára, mint művelt, előkelő ifjak és leányok (!) 
ajkáról az útszéli kifejezések szóáradatát hallani. Honnan az ízlésnek 
ez a szörnyű eltévelyedése? Bizonyos egy oldalról, hogy itt általános 
emberi tulajdonsággal van dolgunk. A társas együttélés bizonyos 
megnyilvánulásaiban senki sem akar jobbnak feltűnni a többieknél. 
A művelt ifjú kérkedik azzal, hogy mennyi természetességgel tudja 
beleélni magát a csibészek szokásaiba, beszédmódjába. Az úri kis
asszonyok tetszelegnek a maguk fiús, lovagjaiktól eltanult kiszólá
saiban. Kétségtelen, hogy a csibésznyelv egyes elemei mindig és
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mindenütt betolakodhattak a művelt köznyelvbe. De, hogy ilyen 
tömegben és ennyi szemérmetlenséggel merészkedjenek napfényre 
ezek a legtöbbször idegenből jött, bűntanyákon született léha ki
fejezések, azt éppen csak most tapasztaljuk. Sajnálatosan kell meg
állapítanunk, hogy a csibésznyelv kifejezései már az iskolás gyerekek 
beszédét is kezdi megrontani, s itt az ideje, hogy komoly harcot 
indítsunk ellenük, mert nyelvünk romlása, legsajnálatosabb irányban 
való fertőződése ezeken az ereken történik.

Ott vannak végül a szorosabb értelemben vett idegen, németes, 
latinos stb. szók és szófűzések. Ezeket következetesen kell gyomlál
nunk, irtanunk ifjaink beszédéből és Írásából. Amint előfordul egy 
idegenszerű kifejezés a tanuló beszédében vagy írásában, tegyük azt 
közös megbeszélés tárgyává. Igyekezzünk igazi értelmét tisztázni 
s pontos és magyaros megfelelőjét megkerestetni. Ügyelnünk kell 
természetesen arra, hogy ilyenfajta kitérésekkel a felelőt az összefüg
gésből ki ne zökkentsük, az egyszer már tisztázott idegenszerűsége
ket tehát csak közbevetőleg helyesbítsük. Ha újabb, külön még nem 
tárgyalt magyartalanságok kerülnének elő a felelő előadása közben, 
akkor legjobb, ha ezeket feljegyezzük magunknak, a felelés után 
letárgyaljuk s megmagyarosítjuk őket az osztály közös munkájával, 
majd a tilto tt kifejezések közé iktatjuk.

Mind a példaadó, mind a tiltó rendelkezések hatásának titka 
attól függ, hogy sikerül-e és mennyiben sikerül egy-egy iskola tanári 
testületének nyelvhelyességi felfogásában és gyakorlatában a meg
felelő egyöntetűséget elérni. Mi haszna volna minden fáradozásnak, 
ha a tanárok elméleti utasításai és a saját nyelvi gyakorlatuk homlok- 
egyenest ellenkeznének egymással? Nemcsak zavart keltene-e a 
tanulók lelkében, ha az egyik tanár tanítása és példája tisztára meg
cáfolná a másik tanár törekvéseit? Az iskola nyelvhelyességi mozgal
mának alapja és kiindulópontja nem lehet más, mint közös nevezőre 
hozni a tanárok sokféle nyelvhelyességi felfogását és minden valamire
való esetben közös elvi döntést hozni, amelyhez aztán a testületnek 
minden tagja ragaszkodjék. Egészen természetes, hogy a tanárok 
közt sokszor igen éles ellentétek és nagy különbözőségek vannak az 
egyes nyelvtisztasági kérdésekben. Ez nem is lehet másképpen oly 
bonyolult kérdéscsomóval szemben, mint a nyelvhelyesség. Az egyik 
tanár nehezen fog felhagyni azokkal az idegen szakkifejezésekkel, 
amelyekben hosszú évek tanulmányai folyamán megszokta a tudo
mányos fogalmak vagy jelenségek egyértelmű, világos rögzítését 
látni. A másiknál az idegen nyelvekkel való köteles foglalkozás 
lazítgatja napról-napra magyar nyelvérzékének szilárdságát és biz
tosságát. A harmadik épp a szakszerűség mezébe burkolózva lassan
ként elveszti látó érzékét olyan — szerinte — külsőleges dolgok 
iránt, amilyen a nyelvhelyesség. S aztán hány meg hány eset van, 
amelyekben a legbuzgóbb nyelvtisztogatók sem egyek? Az egyik 
borzalmas hibát lát ott, ahol a másik nyelvérzéke semmi megbotrán- 
koztatót nem bír felfedezni. S jelentsük ki mindjárt, hogy felfogásunk
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szerint nem volna visszásabb, fonákabb dolog annál, mintha egy 
szűkkeblű, törvényszerűen becikkelyezett nyelvhelyességi felfogást 
akarnának rákényszeríteni a tanítótestületekre, az iskolára. Egyrészt 
ilyen határozott, egyértelmű utasítást a szerepet játszó szempontok 
sokfélesége miatt nem is lehetne összeállítani, másrészt nem lehetne 
észszerűen a törvény kötelező erejével általános használatra elren
delni, tekintve az egyéni és a vidékenként változó nyelvérzékek sok
féleségét. Nincs más út szerintünk az egységesség és egyöntetűség 
elérésére, mint az, hogy az egyes iskolák tanítószemélyzete állapod
jék meg egy-egy közös, az iskola és a vidék igényeihez szabott nyelv
tisztító munkatervben. Ezt pedig úgy képzeljük el, hogy minden, 
egyes iskola tanári kara időközönként tisztán a magyarosság kérdé
seinek szentelt értekezleteken megbeszélné azokat az idegenszerű
ségeket, amelyek az egyes tanárok iskolai gyakorlatában előadódnak, 
s minden esetben kötelező erejű döntést hozna, amely egy, csak az 
eredményeket megrögzítő jegyzőkönyvbe kerülne. Célszerű volna, 
persze, egy-egy előadót is állítani ezekre a megbeszélésekre, aki 
magasabb elvi szempontból tárgyalná a nyelvhelyességi kérdések 
egy kiragadott csomóját vagy bemutatná az országos nyelvhelyes
ségi mozgalom legújabb eredményeit s időszerű kérdéseit. Az előadás 
meg az egyéni tapasztalatok közreadása nyomán tám adt vita roppant 
termékenyítő és ösztönző hatással volna a testületek nyelvtisztító 
buzgalmára, s az így hozott megállapodások gyakorlati érvényesítését 
a testület minden tagja lelkiismeretbe vágó kötelességnek érezné.

3. Hátra van, hogy a tudatos nyelvtisztaságra nevelés kérdéséről 
is szóljunk egy pár szót. Nem szabad megelégednünk az iskolában 
azzal, hogy felmutatjuk a jó magyarság példáit s óvunk a nyelvfer
tőző alkalmaktól. Mindez a tanulónak csak öntudatlanul utánzó, 
illetőleg engedelmeskedő készségéhez fordul, a nélkül, hogy annak 
tudatos tevékenységét is bevonná a munkába. Rá kell nevelni az 
ifjúságot az iskolában arra, hogy tudatosan és rendszeresen is fog
lalkozzék nyelvtisztasági kérdésekkel s olyan területeket kell meg
munkáltatni vele, amelyeken az iskolából kikerülve, mindig élve
zettel és okulással munkálkodhatik tovább.

A középiskola negyedik osztályában próbálkoztam egy évfolyam
mal abban az irányban, hogy rendszeresen kij egyeztettem a növen
dékekkel az Arany-féle Toldi-ban található tősgyökeres magyar 
szólásokat. Minden egyes szólást külön megbeszéltünk, s ösztönöztem 
a fiúkat arra, hogy necsak emlékezetükbe igyekezzenek bevésni 
azokat, hanem használják is, valahányszor alkalom kínálkozik rá. 
Egyeseknek sikerült is a gyakorlatba átvinni ezeket a szólásokat 
-— dolgozataik tanúsága szerint. De — persze — még nagyobb le tt 
volna az eredmény, ha a tanterv és a többi felsőbb rendelkezések 
külön beillesztenék az effajta foglalkozást az iskolai munkába. Mert, 
ami eredményt it t  sikerült elérnem, az is veszendőbe ment -— sajnos 
— a következő években, amikor a sok minden másfajta előírt anyag 
egyáltalában nem engedte többé szóhoz jutni a mi szépen induló
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szólásgyüjteményünket. Pedig évről-évre kellene gyarapítani az 
egyszer — leghelyesebben talán épp a negyedik osztályban — meg
alapozott kincsestárat. Arany Toldija után be kellene vonni Aranynak 
többi munkáit, amelyek mind egy-egy kiaknázhatatlan kincsesbánya 
ebben a tekintetben is. Aztán ott van Petőfi, Jókai, Gárdonyi és 
mások. Oly kincset gyüjthetne magának a középiskolai ifjú ilyen 
módon, amely kedves emlék és hasznos útitárs gyanánt végigkísérné 
öt életének minden későbbi szakaszán. Kezdetben minden egyes 
szólást az iskolában közösen kellene megkerestetni és kijegyeztetni, 
később otthoni feldolgozásnak lehetne helyt adni. Az anyagelrendezés 
legegyszerűbb, de legkevésbbé hasznos módja az, hogy írók, illetőleg 
müveik szerint az előfordulás sorrendjében jegyezzük ki a szólásokat, 
minden egyes szólást külön sorba kezdve. Ennél körülményesebb, de 
célravezetőbb az, amikor a szólások legjellegzetesebb szavainak betű
rendjében igyekszünk azokat egy betűrenddel előre ellátott füzetbe 
bevezetni. A harmadik mód volna a legkörülményesebb, de egyúttal 
a legtöbb hasznot ígérő : külön, egyforma cédulára írunk minden 
előforduló szólást, alájegyezve az író nevét, esetleg a mű címét is ; 
aztán ezeket a cédulákat az előbb említett elv szerint betűrendbe 
állítjuk. Így minden újabb adalék besorozása alkalmával egy csomó 
régi feljegyzést leszünk kénytelenek átnézni, úgyhogy folyton ismé
telgetjük régi kijegyzéseinket.

Az iskolai idegen nyelvek oktatása egyesek szerint a magyaros 
nyelvérzék megbénítására vezet. Lehet, hogy az olyan idegennyelvi 
tanítás, amelyik öncélt lát az idegen nyelvben s nem a sajátos magyar 
szellemiség szolgálatába szegődik maga is, valóban kerékkötője 
minden iskolai nyelvtisztasági megmozdulásnak. Ámde ma már 
minden felelős iskolai tényező tudatában van annak az elvnek, hogy 
egy idegen nyelvet sem önmagáért, nem a magyarság rovására, 
hanem ellenkezőleg, a magyar nemzeti gondolat nagyobb kiteljese
désére tanítunk az iskolában. Ha az idegen nyelvtanításnak ezt a 
nemzetnevelő létjogát tekintjük és ta rtjuk  szem előtt, lehetetlen, 
hogy a latin, német, francia stb. nyelvi órák is ne a magyar gondolatot 
és annak testet öltött formáját, a magyar szót szolgálják. Már a 
német nyelvtanítás legalsó fokán azt szoktam csinálni, hogy a német 
m ondatot tudatosítom először teljesen szószerint való fordítással, 
de sohasem mulasztom el a jó magyar kifejezésmódot is megkeres
tetn i az osztállyal. Később a szószerint való fordítás folyton veszít 
jelentőségéből és súlyából, amennyiben a nyelvtani ismeretek feles
legessé teszik például a birtokviszony németes sorrendjének magyar 
szavakkal való visszaadását. A felső osztályokban próbálkoztam 
azzal, hogy a német és a megfelelő magyar szólásokat rendszeresen 
jegyeztettem a tanulókkal. Szövegolvasás és fordítás kapcsán sok 
németes szólásra bukkantunk. Szószerint is lefordítottuk őket, de 
aztán nyomban keresni kezdte az osztály a megfelelő magyaros ki
fejezést. A legjobb, legtalálóbb értelmezésben megállapodtunk s az 
erre a célra tarto tt füzetbe bejegyeztük. A következő órán ezeket
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épúgy számon kértem, mint a kiszedett szókat. Sajnos, a szépen 
induló kezdeményezéssel i t t  is lassanként fel kellett hagynom, mert 
annyi minden egyebet követel meg nyomatékosan az előirás a német 
nyelvoktatástól, hogy az ilyenfajta, látszólag mellékes, kerületen 
járó foglalkozásokra bizony nem jut idő. Nem lehetne-e a nyelvtisz
tasági mozgalom, de meg az idegen nyelvoktatás nagyobb sikere 
érdekében is úgy módosítani az iskolai utasításokat és rendeleteket, 
hogy az ilyen fajta szövegfeldolgozás központi szerepet kapjon?

Egyes remekíróink nyelve a gyönyörű, tőrőlmetszett magyaros 
fordulatok mellett sokszor egész sereg idegenszerűséget is tartalmaz, 
szókban, szófűzésekben egyaránt. Kitűnő példája ennek Jókai nyelvi 
előadása. Már korán tudatosítani kell a tanulók előtt azt, hogy 
Jókai nyelve tele van idegenszerűségekkel is. Majd a tudatos és tevé
keny nyelvtisztító foglalkozások során megkísérelhetjük kijegyez
tetni a Jókainál és más íróinknál előforduló idegen szavakat és fordu
latokat, s részben a szövegösszefüggésből, részben más utánajárások
kal megkerestetni a megfelelő jó magyar kifejezést. Okkal-móddal 
elővehetjük egyes újságoknak vagy kisebbrangú íróknak romlott 
nyelvét is, s megpróbáljuk őket áttétetni az osztállyal jó magyar 
nyelvre. Az ilyen átfordítások mindennél hathatósabban megmutat
ják az idegenszerűségekkel á tita to tt szöveg nyelvbeli hitványságát 
s a magyarított változat fölényét. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy 
túlságosan hosszan ne időzzünk egy-egy idegenszerű fordulat mellett, 
nehogy azok éppen furcsaságuknál fogva megrögződjenek a tanulók 
lelkében. Mert a csúnyának, a visszataszítónak is van sokszor — 
ellenmondásnak látszik ugyan — ellenállhatatlan vonzóereje.

Befejezésképpen legyen szabad szólnom egy pár olyan iskolai 
segédeszközről, segédkönyvről, amelyek felfogásom szerint hatható
san segítenék és dűlőre vinnék az iskola nyelvtisztogató mozgalmát, 
s különösen hasznos segítséget nyújtanának a tudatos nyelvtiszta
sági érzék felkeltésében és a tevékeny nyelvhelyességi gyakorlat 
megvalósításában.

Tudvalevő, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudo
mányi bizottsága, helyesebben ennek nyelvművelő szakosztálya 
táblázatba foglalta s a napisajtó használatára megküldte a legfel
tűnőbb idegenszerűségek s helyes magyar megfelelőik sorozatát. 
Tanácsos volna ezeket a táblázatokat az iskolák számára is meg
küldeni s ott az osztályokban kifüggeszteni. Még kívánatosabb volna, 
persze, ha az említett nyelvművelő szakosztály erre alkalmas tan
ügyi férfiak bevonásával külön az iskola igényeit szem előtt tartó 
táblázatokat készíttetne.

A Magyarosan c. nyelvművelő folyóiratot adjuk növendékeink 
kezébe. Olvassunk fel egy-egy alkalmasnak látszó, időszerű cikket 
belőle az egyes osztályokban, s látni fogjuk hogy van érdeklődés 
a tanulókban az efféle kérdésekkel való behatóbb foglalkozásra. 
Bíráló, értékelő nyelvérzékük úgy fog igazán helyes irányban fej
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lődni, ha bepillanthatnak a nyelvhelyességi törvények és parancsok 
készítésének műhelytitkaiba.

Készíttessen végül a tanügyi hatóság tanügyi szakemberek 
bevonásával egy Nyelvhelyességi kézikönyvet, s rendelje el annak iskolai 
segédkönyvül való használatát. Ez a kézikönyv két részből állana. 
Az első rész a magyarban használt idegen szavak gyűjteménye volna 
a jó magyaros kifejezések feltüntetésével. Tolnai Vilmos kitűnő 
Magyarító szótára lehetne az alapja ennek a szójegyzéknek. A máso
dik főrész viszont idegen szólásgyüjteményt foglalna magában. Elöl 
állana az idegennyelvi kifejezés, s rögtön utána következnék a helyes 
magyar szólásmód. A közbeeső fokot, a magyarban használt idegen- 
szerű kifejezést nem vennék fel ebbe a jegyzékbe, nehogy a példa 
«rejével megragadjon azok lelkében, akik éppen csak innen ismernék 
meg. A kifejezéseknek idegen nyelven való feltüntetését azonban fel
tétlenül kívánatosnak tartjuk, mert így a magyar nyelvérzék nem 
vallja kárát a dolognak, az idegen nyelvek tanítása pedig csak nyerne 
vele. Amennyit tehát a magyar nyelvtisztító mozgalom elvenne más 
téren az iskolai idegen nyelvektől, ugyanannyit vagy még többet 
busásan vissza is térítene ilyenformán.

Hatvan. Papp István.

Az 1926. évi középiskolai törvény végrehajtási Utasítása az 
ú. n. földrajzi gondolkodásra való nevelést tűzi ki célul a földrajzi 
oktatásban. E tekintetben valóban helyes utat jelölt meg, mert közön
ségünk körében a földrajz tanítása eddig olyannak tűnt fel, mintha 
a földrajz nem volna egyéb, mint tulajdonnevek halmazának minél 
alaposabb ismerete. Sőt a társadalom nagyrészt még ma is így gondol
kozik. Gyakran találkozhatunk igen müveit emberekkel, akik azt 
hiszik, hogy a földrajztudás egy csomó adatismeretnél semmi egyéb.

Az, hogy a földrajzi ismeretanyagnak élni kell a lélekben, s 
hogy földrajzi tudásunk bizonyos logikai alapelvek alapján magából 
a Föld viszonyaiból és az azt ábrázoló térképből levont ismeretanyag 
logikus csoportosítása, csak az 1926. évi középiskolai reform által 
kezd átmenni a művelt magyar közönség öntudatába. E tekintetben 
tudomásunk szerint a legújabban készülő középiskolai reform 
sem tűzött ki újat számunkra, hiszen a földrajztanítás kiterjesz
tése terén közmegelégedésre már 1926-ban nagyon sok újítás történt.

Nézzünk bele ennek a fontos kérdésnek különösen bennünket 
érintő pedagógiai részébe : vájjon mikép nevelhető lehető legnagyobb 
fokra a földrajzi gondolkodás már a középiskolában?

Minden tanításunk csakis akkor lehet eredményes, ha a logikai 
alapelveket (rendszerezés, analízis, szintézis) alkalmazzuk benne, 
bár a pedagógus eljárásában legtöbbször talán nem is gondol ezekre.

A  földraizi gondolkodásra való nevelés.
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E nélkül minden tanításunk eredménytelenné válik. Ezért volt ered
ménytelen és célj atévesztett a régi tanítás, amely egyszerűen csak 
leírt, adathalmazt közölt, illetve követelt, de sem a logikai alapelvek, 
a szigorú egymásból való következés acélhálója nem foglalta össze 
egységbe az ismeretet, sem az egyes földrajzi tájegységek egymásra
utaltságát nem domborította ki kellőképpen. Nekünk pedig nem 
annyira a noménclaturá-t, a helységnévtárt minden mélyebb tartalom 
nélkül jól ismerő, keresztrejtvényfejtő typusokra van szükségünk, 
hanem olyan öntudatos magyar állampolgárokra, akik reális ismeret- 
anyaggal a kezükben, a Hazájuk földrajzi viszonyaiban rejlő adott
ságot össze tudják hasonlítani nemcsak a környékbeli (utód- vagy 
nem utód-) államok viszonyaival és a világ egyes tájegységeinek 
viszonyaival, hanem azt is ismerik, hogy a tájegységen lakó ember 
és nemzet hogyan használja ki azt a maga javára. Olyan állampolgá
rokra van szükségünk, akik a tájegységek lehető világos ismeretével 
készséget és érzéket sajátítanak el a magyar föld adottságainak 
kihasználására nézve, akikben eleven, lüktető életerő a földrajzi 
ismeret.

Így lesz tanításunk a cél érdekében az alsó fokon analitikus, 
de a felső fokon már szintetikus. Analitikus már az előkészítő munka 
is az I. osztályban, amikor a szülőföld- és környékismeretből indulunk 
ki, s térünk rá Hazánk viszonyainak tanulmányozására, illetve annak 
leírására, majd a II. osztályban Európának, mint művelt világnak, 
s a kontinenseknek ismertetésére. Ez a munka azonban csakis bizonyos 
rendszer (schema) betartásával lehet eredményes a fentebb vázolt 
cél érdekében. E schema a következő : fekvés, határ, nagyság, felszín, 
vízrajz, éghajlat, mezőgazdasági termelés, állattenyésztés és állat
világ, ipari termelés, kereskedelem, a nép és néprajz, települések 
és jellegük, államok és államformák.

Nem mintha ezt a schemát nem használta volna már a régebbi 
középiskola is. Használta. Azonban leíró, száraz módszerrel. A mi 
módszerünk ezen schemának bizonyos tájegységre való alkalmazása
kor nem lehet csak puszta felsorolás, száraz adattömeg, hanem élű 
valam i: úgy kell dolgoznunk, illetve úgy kell a schemát alkalmaz
nunk, hogy minduntalan arra mutassunk reá, hogy ezen schema 
bizonyos részei egymásból logikailag következők, egymással összefüggők. 
Tehát az analitikus felsorolásnál már az alsó fokon éreztetnünk kell 
az együvétartozóságot, az egymásból következést: a szintézist is. 
Eljárásunk így tehát sem nem puszta analízis, sem nem puszta szin
tézis, de : analitikus alapon szintézis. Szoktatnunk kell az ifjúságot 
arra, hogy miután a domborzat és fekvés képét már ismeri, belőle 
logikusan tudjon a vízrajzra következtetni; vagy a domborzatból 
és a tenger közelségéből azonnal tudjon önkénytelenül is az éghajlatra 
következtetni. Ebből folyik már a termelésre, valamint a nyers
anyagok ismeretével az iparra, kereskedelemre, lakosságra való 
következtetés ; a felszín, éghajlat és vízhálózat természetes követ
kezése a település és annak formái. A lakosság faji tulajdonságait
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már itt az alsó fokon úgy kell beállítanunk — ez legyen a főszem
pont —, vájjon hogyan tudja a természetadta lehetőségeket a maga 
javára fordítani, nincsenek-e oly nemzeti hibák, amelyek ebben 
gátolják az illető nemzetet? (Óvakodjunk itt nemzeti erényeink 
folytonos legyezgetésétől, amely csak a saját viszonyainkban való 
fatalista megnyugvást szolgálhatja !)

Logikai sorrend a leíró földrajz tanítására :

Domborzat 
(ipari hajtóerő)

V S
Vízrajz (tenger)

Fekvés
/

Éghajlat
V

Növényzet
V Ipari nyersanyagok 

Állatvilág
£► y

Kereskedelem

Domborzat — Éghajlat — Vízhálózat
\  J /-v T / -

Telepedés

Lakosság - Foglalkozások — Kenyér
I-v y 

Népsűrűség

Mindez alsó fokon látszólag könnyű, valójában azonban nehéz 
munka. Ne feledjük, hogy itt még feladatunk a puszta leírás, tehát 
analízis; következtetést tehát csak oly mértékben alkalmazzunk, 
amennyiben azt a tanulók képessége megbírja, illetve a földrajzi 
gondolkodásra való nevelés elősegítésére, helyesebben előkészítésére 
feltétlenül fontos. Okoskodásaink, következtetéseink helyességét nagy 
szigorúsággal kell ellenőriznünk.

De a schema pontos, egymásra utaló, egymásba folyó megtartása- 
mellett ne mulasszuk el a földrajzi törvényszerűségek kidomborítását 
sem, ha esetenként előfordulnak, vagyis ha arra alkalmunk van. 
így pl. a Borsodi-Bükk és a Magyar Tengerparttal kapcsolatban a 
karsztjelenségre térhetünk k i ; vagy a szelek, esők és domborzat 
összefüggését tanítsuk már például a Bihar-hegységgel, a Máramarosi 
Kárpátokkal együtt. Island tanításánál mutassunk rá a geyzirjelenség 
okaira, lefolyására, vagy a szaharai sivatagzónát vezessük le a leszálló 
antipasszátból stb. Célunk tehát nem lehet más, mint leíró alapon 
is már bizonyos logikai következtetés. Eljárásunk azonban csakis a 
schema szerinti, állandó, következetes, szoktató eljárás lehet a tör
vényszerűségekre való utalással, akár Hazánk tájegységeiről (I. o.), 
akár a Föld egyes tájegységeinek tárgyalásáról van szó (II. és III. o.).

E munkánál rendkívül fontos a hegy- és vízrajzi térkép állandó, 
folytonos használata. A tanítás ezen épül fel, s az összes következ
tetéseket heurisztikus módszerrel kell a már meglévő ismeretanyag 
alapján más tájegységekből is magának a tanulónak kikövetkeztetnie. 
Az ú. n. politikai térkép szerintem csak akkor használható eredmény
nyel, ha azon a hegy- és vízhálózat is rajta van. Az olyan ú. n. politikai
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térkép ahol csak utak, vasutak, városok, határok vannak, nem is 
térkép valójában, kivált akkor, ha a művelt közönség földrajz
tudása növekedni fog, illetve földrajzi gondolkodása már kifejlődött. 
Iskolai tanító munkánk tehát más módszer nem lehet, mint csak 
az oro- és hydrographiából, valamint a klimatikus viszonyokból való 
szigorú kikövetkeztetés az osztályfoglalkoztatással. A modern föld
rajztanítást tehát a következőképpen definiálhatnék : A földrajzi 
oktatás nem egyéb, mint a hegy- és vízrajzi térkép alapján, annak 
adataiból való következtetés az ott lefolyó életre, kiegészítve a valóság
tapasztalattal. Csakis e módszerrel sikerülhet a müveit magyar 
tömegek földrajzi gondolkodásra való szorítása és abban felnevelése.

E célnak elérésére igen fontos, hogy szintén ilyen irányelvek 
szerinti rajzokat, térképvázlatokat készítsünk, s magunk után 
készíttessünk a tanulókkal o tt az órán.Módjával felhasználva nagyon 
elősegíti a földrajzi gondolkodás kifejlődését.1

A földrajztanulásnál bizonyos mértékű adat tudása elenged
hetetlen. Topographiai ismeret és adatok nélkül dolgozni éppen olyan 
hiba volna, mint régebben csak azok ismeretével. A nevek tanításával 
azonban takarékoskodjunk, csak annyit tanítsunk, amennyi a tá j
egység életének teljes megértéséhez elengedhetetlenül szükséges, 
illetve amennyi nem megy a földrajzi világos kép rovására. 
A földrajzi óra anyaga: egy csomó adat és azoknak logikai feldolgozása. 
A régebbi középiskola sokkal több adatot adott. Ma a sok adat már 
felesleges, mert fel is kell dolgoznunk, illetve az elhagyott adat
tudásra eddig felhasznált energiát a logikai öntudatosításra kell 
felhasználnunk : így nyerjük a kettő összekapcsolásából a föld
rajzi gondolkodás érzékét.

Más logikai módszert, azaz szintézist alkalmaz már a közép
iskolai tanterv a IV. o. összefoglaló általános földrajz tanításában. 
Fontos része ez a földrajzi oktatás komplexumának, csak azért 
hangzik el ellene sok jogos panasz, mert heti egy óra lévén, nem lehet 
a heti egy órán szerzett ismeretet a következő héten tarto tt órán kel
lőleg felhasználni, mert az elmosódik a tanulók előtt. Tagadhatatlan 
azonban, hogy a tanuló eddigi leíró földrajzi tanulmányainál fontos 
összefoglaló szerepe van, kivált lesz az alsófokú egységes középiskola 
most következendő idejében. Aki a középiskolát a IV. o.-ban el
hagyja, annak erre, mint rendszerezőre feltétlenül szüksége van. 
Éppen azért szintézis ez, amely földrajzi törvényszerűségeknek a 
földön való előfordulási szempontjából szedi 'össze, csoportosítja az 
ismeretanyagot. (Vulkanikus jelenségek, lánchegy rendszerek, step- 
pék, szavannák a Földön ; ide tartoznak a földrajzi szabályok, 
mint „minél inkább haladunk Északra vagy Délre, vagyis 
minél inkább növekszik a földrajzi szélesség, annál inkább köze
ledik az örök hó és jég határa a tenger szintjéhez“ ;,,a ten-

1 Erre nézve nagyon ajánlható, jó segédkönyv: Kendőit Károly. 
Vázlatok a földrajztanításhoz. Mit rajzoljunk a földrajzi órán ? I—-IV. r. 
Délmagyarországi Hirlap és Nyomdavállalat Szeged. 1933.
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gerszínt feletti magasság növekedésével éppen úgy változik a növény
zet formája, mint a földrajzi szélesség növekedésével“ (növénységi 
övék és növénységi tájak). Ebben az osztályban kell egy kissé rész
letesebben összefoglalni a klimatológiát is földrajzi szempontból, 
mert evvel a középiskolai tanuló az egész nyolc osztályon keresztül 
sehol sem találkozik. E fontos kérdésben közönségünk szintén igen 
tájékozatlan még (zivatarok keletkezése, májusi fagyok, vénasszonyok 
nyara, cyklonok és anticyklonok, depressziók, nyugati mérsékelt 
égövi állandó légáramlatok).

Igazi szintetikus összefoglaló munka vár a felső fokon a középiskola 
VI. osztályában az ú. n. emberföldrajzra, amely most az embert állítja 
oda mindenütt, mint olyat, aki nélkül a földrajzi adottságok ki nem 
használhatók. I tt  vár a középiskolában a legfontosabb feladat a föld
rajzi gondolkodás kifejlesztésére. Érzékeltetni kell azt, hogy minden 
csak az emberi energia, szorgalom és ész hatása folytán válhat ik 
ugyan kultúrává ; de az ember esze, szorgalma, akarata is csődöt 
mondott ott, ahol a természeti körülmények mostohasága a törekvést 
lehetetlenné teszik : tehát az a nemzet, amelynek területére javak 
esnek, használja azt ki a maga boldogulására ott, ahol lehet, igye
kezzék más tájak emberétől tanulni (magyar szem pont!). Ebben 
az osztályban a földrajz már tisztán logikai szigorú következtetés, 
szintetikus munka, emberföldrajzi törvényszerűségek megállapításá
val, amelyek szigorúan általános érvényűek, akárcsak a mathezis 
törvényei, miután ezekhez igazodik az emberiség egész szellemi és 
anyagi élete. Ezeknek az emberföldrajzi törvényszerűségeknek 
figyelembe nem vétele nagy gazdasági bajokat, válságokat idézhet 
elő, földrajzi egységeknek politikailag megbontása tehát a földrajzi 
törvényszerűségek elleni merénylet, természetellenes eljárás, amely 
meg kell magát bosszulja. (Trianon)

Ilyen probléma e fokon például az, amit szintén a heurisztikus 
módszerrel kell megoldani és megbeszélni: a városok és telepek kelet
kezésének okai bizonyos helyeken. Ezt a kérdést is a térkép alapos 
tanulmányozása alapján kell megfejteni. A kérdés alaposabb tanul
mányozására nem ártana felírásnélküli hegy- és vízrajzi térképek 
készítése, amelyekről a tanuló a földrajzi viszonyok figyelembe
vételével olvasná le azt, hogy hol kell szükségszerű törvérfyszerűség 
szerint városnak, telepnek keletkezni.

Bő alkalom van e kérdésnél magyar szempontból a peremvárosok 
kérdésének tárgyalásakor azt a tételt is felvetni, hogy vájjon el- 
szakításuk folytán (Arad, Temesvár, Nagyvárad, Nagykároly stb.) 
be tudják-e tölteni e városok ma ott, azon a helyen, ahol vannak, 
földrajzi rendeltetésüket, miután határvárosok lettek?

Bizonyos azonban, hogy e fokon is jogos az a sokat és méltán 
emlegetett panasz, hogy miután egy órában taníttatván, nem lehet 
az egy órán szerzett ismeretet a következő héten ta rto tt órán kellőleg 
felhasználni, mert elmosódik az anyag logikai sorrendje a tanulók előtt.

A középiskolai földrajzi tanfolyam utolsó része az a modern
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földrajzi világkép, amelyet a reálgimn. VII. osztályában heti két 
órában tanítanak. Ebben összeolvad a leíró és emberföldrajzi ismeret- 
anyag olyan magasabb szintézis alapján, amelynek végcélja a nem
zeti érdekek kidomborításával Hazánk és nemzetünk viszonyainak 
beillesztése a világviszonyokba. Ez a tárgy tehát pusztán nemzeti 
tárgy : célja jó állampolgár nevelése. I t t  ellenőrizheti magát a tanár, 
vájjon az egész középiskolai tanfolyamon sikerült-e földrajzi gondol
kodásra nevelni tanítványait? A térkép állandó használatával, 
az ú. n. osztályfoglalkoztatással kell eljárnia, problémákat kell 
megfejtenie, s lekövetkeztetnie a hazai viszonyokra. Az alsó fokon 
használt schema kell kiinduló pontja legyen a tanításban, de ebben 
már az emberföldrajzi- és gazdaságföldrajzi részeket is tudatossá 
kell tennie amazokból.

Ezen módszer és irányelvek alkalmazásával érhető csak el a 
közvélemény földrajzi nevelése, amely által eltűnik a társadalmi 
köztudatból az a téves nézet, hogy a földrajz nomenclatura, helynév
ismeret ; így válik tudatossá a földrajztudás, a földrajzi gondol
kodás, amely nemzeti kultúránknak egyik legszervesebb része. 
Ha pedig valaki mégis helynévismeretre akar szert tenni, vegye elő 
a helységnévtárt ! De csak ennek ismerete még nem földrajztudás, 
éppen ezért azzal a középiskola nem foglalkozhatik. A földrajztudás 
a földrajzi ismeretek logikai sorrendbe szedése, rendezése és nemzeti 
kultúránkra való lekövetkeztetése. Csak a földrajzi törvényszerű
ségek figyelembe nem vétele és a földrajzi gondolkodás teljes hiánya 
eredményezhette a reánk erőszakolt trianoni békét is, azért annak 
emelése hazafias kötelességünk is. így válik középiskolánk a sokat 
emlegetett „bizonyítványgyár'díszítő fogalom helyett a földrajz által 
is társadalomnevelő tényezővé, új magyar embertypus kiformálójává.

Aszód. Dr. Czirbusz Endre.

Református leányközépiskoláink 1933—34. éve.
Öt leányközépiskolánk elmúlt iskolai éve ismét a csendes, el

mélyülő munka és a kielégítő eredmény jegyében folyt le. Két isko
lánkból : Budapesten és Kecskeméten — annak idején a líceumi 
tagozat választása folytán — a most bezárult iskolai évvel teljesen 
kiszorult a gimnáziumi osztály, amennyiben a következő évben már 
a VIII. osztály is a líceumi tanterv  szerint dolgozik. Ilyenformán a 
két gimnázium (Debrecen, Miskolc) mellett három teljes líceumunk 
lett volna (Budapest, Hódmezővásárhely francia nyelvvel, Kecskemét 
angol nyelvvel), ha a most életbelépő új középiskolai reform ismét 
egységes tantervet nem tett volna kötelezővé.

Az Értesítők arról számolnak be, hogy az évet zavartalanul, az 
előre megállapított terv szerint végezték el mindenütt. Kényszer
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szünet sehol sem zavarta meg a tanítást. Általában az egészségi 
állapot is kielégítő volt. Súlyosabb megbetegedés alig fordult elő. 
Em iatt az iskola bezárása sehol sem vált szükségessé, csupán Miskolcon 
kellett az internátust az iskolától rövid időre elkülöníteni.

A tananyag feldolgozása a rendtartás által megszabott keretek 
között történt. Mindössze Budapest volt kénytelen hetenként kétszer 
egytől-kettőig is órát tartani az ének miatt. (A másvallásúak hittan
órái e tekintetben nem jönnek figyelembe.)

Mindenütt kiemelkedik a beszámolókból a vallásos nevelés 
növekedő intenzitása. Mindegyik intézet igyekszik minél erősebben 
kidomborítani kálvinista jellegét, s a mai zűrzavaros, vajúdó világban 
a tiszta hitélet és erkölcs ápolására és a szebb, jobb jövő megalapo
zásáért minél többet tenni. Mindenütt kiérzik a tanári testületek lelkes 
munkájából az igyekezet, hogy a krisztusi hitnek és erkölcsnek az 
ifjúi lelkekbe való kitörölhetetlen átplántálása ne maradjon el a tudás
ban és ismeretekben való előhaladás mellett. Vagyis nemcsak tanít, 
hanem éppen olyan inteniztással nevel is. Felbecsülhetetlen értéke és 
jelentősége van ennek a ténynek éppen a leánygyermekeknél, különö
sen ma, amikor a viharzó élet megpróbáltatásai folytán a családi élet 
sem képes mindig megadni a nevelés terén a gyermeknek azt, amit 
megadni hivatott volna. Éppen azért a család, egyház, társadalom 
és nemzet szempontjából egyaránt nagy megnyugvás és bizakodás 
forrása a tanári testületeknek ez a nyugodt, harmonikus, tiszta 
•eszmei alapon való lankadatlan fáradozása ebben a tekintetben is.

Püspöki látogatásban két intézetnek volt része : Debrecennek 
és Miskolcnak.

A vallásos nevelés középpontjában mindenütt a Szentírás áll, 
e mellett „imádság és példaadás volt a legeredményesebb nevelő 
tényező“ . Budapest hétfőn reggel 8 órakor hétkezdő könyörgő isten
tiszteletet, szombaton a délelőtti tanítás végeztével hétzáró hálaadó 
isetntiszteletet ta rto tt a protestáns növendékekkel. Ezenkívül napon
ként reggel 8 órakor az osztályokban az óra elején a tanárok olvastak 
fel a Bibliából. Debrecen novembertől áprilisig az I—II. osztály 
növendékeinek minden vasárnap vasárnapi iskolát tarto tt négy 
csoportban. Az V—VIII. osztály református növendékei ifjúsági 
gyülekezet keretében ápolták és erősítették a hitet és vallásosságot. 
Hódmezővásárhelyt hétfőn a tanítási óra kezdetén minden osztály
ban bibliát olvasott az osztályvezető. A mindennapi előadásokat 
imával kezdték és végezték. Kecskeméten minden nap közös áhítattal 
kezdték s imával végezték a munkát. Ugyanúgy Miskolcon is. Ter
mészetesen mindenütt ta rto ttak  vasárnapi istentiszteletet az ifjúság 
részére minden vasárnap, vagy pedig a tanári testülettel együtt 
a templomi istentiszteleten vettek részt. Kecskeméten az I—II. 
osztály növendékei minden vasárnap bibliamagyarázatos órán végez
ték az áhítatot. Itt tehát — olyanformán, mint Debrecenben —- a 
két első osztály növendékei külön lelkigondozásban részesültek. 
Négy intézet tarto tt „csöndes napok“-at. Debrecen elhatározta, hogy
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a jövő évben már szintén ta rt ilyeneket. Figyelemreméltó eljárást 
követ Hódmezővásárhely, hogy t. i. a csendes napokkal kapcsolat
ban a református anyák részére szülői értekezletet tarto tt. Bizonyára 
nem marad el ennek az áldásos következménye. Mindenütt működött 
a Bibliakör, rendszerint több csoportban. Hódmezővásárhelyt és 
Kecskeméten Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület néven. Ezenkívül a 
lehetőséghez képest más, iskolán kívül álló vallásos egyesület műkö
désében is résztvettek a növendékek.

Nagy gonddal történik mindenütt a növendékeknek a konfir
mációra való előkészítése. Budapesten 36 növendék a IV. osztályból, 
2 az V. osztályból, 1 a VI. osztályból ; Debrecenben 77 növendék a
IV. osztályból, Hódmezővásárhelyt 13 növendék a IV. osztályból ; 
Miskolcon 38 növendék a IV. osztályból konfirmált. Kecskemét ezt 
az adatot az idén sem közli. Így -— Kecskemét elhagyásával — a 
hitben megerősítést nyert az elmúlt évben 167 növendék. (Az előző 
évben 132 növendék.) Debrecenben a vallástanár a konfirmáló növen
dékekkel való behatóbb személyes megismerkedés és a szüleikkel 
való kapcsolat megteremtése céljából az előkészítés ideje alatt 
növendékeit a családi körben meglátogatta, még a vidékieket is. 
Ennek a buzgalomnak a hatása — az Értesítő szerint — az ünnepi 
alkalommal úgy a növendékek, mint a szülők magatartásán érezhető 
volt. Úrvacsorához a növendékek mindenütt a tanárokkal együtt 
járultak, éspedig a szokásos templomi alkalmakon kívül Budapesten 
háromszor, Debrecenben kétszer, Hódmezővásárhelyt kétszer, Mis
kolcon négyszer. Debrecenben az intézet helyiségében tarto tt úr
vacsorái istentiszteletekre a szülők és más érdeklődők is hivatalosak 
voltak.

Ezek azok a főbb adatok, amelyekből nagy vonásokban egyes 
intézeteinkben a hitélet képe kialakul.

Ugyanilyen buzgalommal ápolta minden intézet a hazafias 
érzést is. Minden lehető alkalommal és módon igyekeztek a növen
dékek lelkében ápolni és erősíteni azt az érzést is, éspedig nemcsak 
a tanítás keretében, hanem — amint az ifjúság munkájának felsorolá
sában olvasható -— az ifjúsági körökben és a nyilvánosság részére 
rendezett iskolai ünnepélyek és előadások keretében is.

Mindezekből az állapítható meg, hogy iskoláink szelleme a bölcs 
irányításnak és vezetésnek megfelelően kifogástalan, s vallásos és 
hazafias szempontból a legmagasabb kívánalmaknak megfelelő.

Az évet Debrecen szeptember 9-én, Kecskemét 10-én, a többi 
intézet 15-én nyitotta meg. Budapest június 15-én, Debrecen és 
Miskolc 16-án, Kecskemét 17-én, Hódmezővásárhely pedig 20-án 
zárta be.

1. Budapesten az iskola életében jelentős mozzanat volt, hogy 
az igazgatótanács elnöke, Darányi Gyula dr. megvált 24 év óta viselt 
tisztétől. Az iskola eddigi története szoros kapcsolatban volt Darányi 
Gyulával. Ott volt az intézet alapításánál, kivette részét az elindítás
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nehézségeiből. Szilassy Aladár lemondása óta pedig, mint az igazgató- 
tanács elnöke, a legközvetlenebbül befolyt az iskola irányításába. 
Közéleti tevékenységének egyik legkedvesebb tere ez volt. Nagy 
események idején, jelentős változásokon keresztül volt egyik irányí
tója az intézet életének. Nemes jelleméért és gondolkozásáért tisz
telet és szeretet övezte.

Ugyancsak egészségi okokból vált meg az intézet vezetésétől 
dr. Patay Pálné igazgató is. Huszonhárom éven át volt tanára az 
iskolának, tizenegy évig igazgatója. Ezt a l l  esztendőt már a közép
iskolává kinőtt Baár-Madas élén töltötte. Igazgatásának legnagyobb 
eseménye a líceumi tagozatra való áttérés és az új épületbe költözés 
volt. Ebben a két irányban fejtette ki tevékenysége oroszlánrészét. 
Erejét nem kímélő buzgalommal igyekezett szolgálni fontos állásá
ban. Ez okozta idő előtt való kidőíését.

Az iskola évlapjain s munkatársaik emlékezetében mind a két 
nyugalombavonulónak a neve maradandóan él. Emléküket meg
örökítik alkotásaik. ,

A továbbképző-tanfolyam ebben az évben is megvolt hat rendes 
és egy rendkívüli hallgatóval.

2. Debrecen iskolai életében jelentős mozzanat, hogy — egyetemi 
város lévén — meglehetős nagy számban vannak gyakorló tanár
jelöltjei. így az elmúlt évben is 22 jelölt látogatta hat tanár óráit.
Az egyik természetrajz-földrajz szakos tanár Budapesten tanulmá
nyozta a munkáltató oktatást. Gyászolja az intézet Horváth Jolán 
I. osztályos és Stavrat Edit II. osztályos tanulót.

3. Hódmezővásárhely megemlékezett Borsos Károly haláláról, 
az egyházkerület volt középiskolai felügyelőjéről, egyházunk és 
iskolánk odaadó, lelkes munkásáról. Itt az iskolát a helybeli refor
mátus egyház továbbra is a Hódmezővásárhelyi Református Leány
líceum Barátainak Szövetsége anyagi támogatásával tartja  fenn.
Az osztályok népessége igazolja, hogy az intézetre szükség van. Az 
anyagi kérdés azonban még rendezetlen. Tanárainak nagyobb része 
óraadó — jobbára a helybeli gimnázium tanárai —, a kisebbik rész 
helyettes-tanár. Az osztályok száma évről-évre szaporodván, ez a 
kérdés mind súlyosabbá válik az iskolafenntartóra. A fenntartó- /  
testület bölcsesége azonban bizonyára mielőbb megtalálja a m ó d j á t ~  
annak, hogy ezt a nagyra hivatott, fiatal intézetet szervezetében is 
szilárd alapokra fektesse. Az elmúlt évben a IV. osztály megnyitásá
val megszervezték a negyedik helyettes-tanári állást. Erre Uzonyi 
Róza dr. oki. tanárt választották meg. Jövő fejlődésében nagy köny- 
nyebbsége az intézetnek, hogy olyan helyisége van, amelyikben majd
a teljesen kiépített középiskola is megfelelő elhelyezést nyerhet.

4. Kecskeméten megnyitották a VIII. osztályt s megtartották 
az első érettségit. Nehéz, küzdelmes harcot vívott az anyagiakkal 
,a fenntartó- és a tanári testület, míg idáig ju to tt, de kitartó fárado
zásait siker koronázta : íme, a teljes VIII osztályú leányközépiskola.

3
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Az erkölcsi siker felett való örömét csupán az zavarhatja meg, hogy 
az iskola fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi része még ren
dezetlen. Az állam segítségét még mindig nem sikerült megnyerni, 
s így teljesen a maga erejéből kénytelen magát fenntartani. De 
remélhető, hogy az önmegtagadásig menő áldozatosság e téren is 
megtermi majd a maga gyümölcsét. A VIII. osztály megnyitásával 
egyidejűleg megszervezték a nyolcadik tanszéket, amelyre Szu- 
nyoghy János dr. oki. tanárt választották meg helyettes-tanári minő
ségben. Egyszersmind háromévi sikeres helyettesi működés után, 
rendes tanárrá választották Horváth Katalint.

5. Miskolc kegyelettel emlékezik meg igazgatótanácsa volt 
elnökének, egyben a kerület volt főgondnokának, Dókus Ernőnek 
1934 január 17-én történt tragikus elhunytáról. Mint minden mun
kájára, a miskolci intézet megnyitására is rányomta Dókus Ernő a 
maga kiemelkedő egyéniségének bélyegét. Az intézetnek egyik 
büszkesége és erős támasza volt. Elmúlása országos viszonylatban is 
nagy veszteség egyházunkra. Az előző évben óraadói minőségben 
alkalmazott Fövenyessy Margit old. tanárt helyettes-tanárrá válasz
tották. Két tanárnak egészségi okokból egész évre szóló szabad
ságolása folytán óraadói minőségben Harsányi Margit szakvizsgázott 
tanárjelölt, oki. testnevelési tanárt alkalmazták. Tervbe vette az 
intézet továbbképző-tanfolyam felállítását, azonban a jelentkezők 
csekély száma miatt a tervet el kellett ejteni. — Gyászolja az iskola 
Berecz Gizella III. osztályos növendéket.

A .tanári testület áll Budapesten 12 rendes, 1 helyettes és 11 
óraadó tanárból ; Debrecenben 20 rendes tanárból ; Hódmezővásár
helyt a megbízott igazgatón kívül 4 helyettes és 7 óraadó tanárból ; 
Kecskeméten az igazgatón kívül 5 rendes, 3 helyettes és 4 óraadó 
tanárból ; Miskolcon 20 rendes, 1 helyettes és 1 óraadó tanárból?- 
Iskolaorvos van — Kecskemét kivételével — mindenütt.

Az osztályok száma Budapesten 12, Debrecenben 12, Hódmező
vásárhelyt 4, Kecskeméten 8, Miskolcon 12. Párhuzamos volt Buda
pesten, Debrecenben és Miskolcon az I—IV. osztály.

A növendékek száma az előző évihez képest csak Debrecenben 
fogyott, egyebütt emelkedett. Vizsgát te tt rendes és magántanuló 
együttvéve (zárójelben az előző évi adatok vannak) : Budapesten 
493 (461) ; Debrecenben 577 (613) ; Hódmezővásárhelyt 172 (131) ; 
Kecskeméten 178 (172) ; Miskolcon 522 (495). Az öt intézetben 
összesen 1942 (1872). Az utolsó öt évben a tanulók száma így vál
tozott :

1929—30 1930—31 1931—32 1932—33 1933—34
Budapesten . . . . 312 367 429 461 493
Debrecenben. . . . 595 610 639 613 577
Hódmezővásárhelyt — 43 66 131 172
Kecskeméten . . . 82 141 162 172 178
Miskolcon................. 507 524 520 495 522

Összesen 1496 1685 1816 1872 1942
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A legutóbbi év 1942 tanulójából (zárójelben a százalékok) :
az I—IV. az V— VI. a VII—VIII.

0 s z t á l y t  v é g e z i e
Budapesten .......................
D ebrecenben.................
Hódmezővásárhelyt . .
K ecskem éten.................
M isk o lco n .....................

310 (62-88) 
419 (72-62) 
172 (100-0) 
115 (64-61) 
369 (70-69)

107 (21-70); 
69 (11-96) ;
—  (--------- ) ;
34 (19-10) ; 
89 (17-05) ;

76 (15-42).. 
89 (15-42).

29 (16-29)' 
64 (12-26).

összesen 1385 (71-32) ; 299 (15-40) ; 258 (13-28).

Az utolsó öt esztendő adatai alapján ezek a számok a követ-
kezőképen változtak (zárójelben a százalékok) :

a z I— IV. o s z t á l y t  v é g e z t e
1929— 30 1930— 31 1931— 32 1932— 33 1933— 34

Budapesten . . . 
Debrecenben . .
I Iódmezővásárhcly t 
Kecskeméten . . 
Miskolcon . . .

183 (58.65) 
365 ( 61.34)

82 (10Ó.0)
332 (65.48)

217 (59.13) 
384 (62.95) 

43 (100.0) 
115 (81.56) 
345 (65.84)

267 (62.24) ; 295 (63.99) ; 
402 (62.91); 422 (68 .84);  

66 (100.0) ; 131 (100.0);  
129 (79.63) ; 124 (72.09) ; 
362 (69 .61); 353 (71.31);

310 (62.88). 
419 (72.62). 
172 (100.0). 
115 (64.61). 
369 (70.69).

összesen 962 (64.30) 1104 (65.52) 1226 (68.06) ; 1325 (70.78) ; 1385 (71.32).
a z V— VI. o s z t á l  y t  v é g e z t e

1929—30 1930— 31 1931— 32 1932—33 1933—34
Budapesten . . . 
Debrecenben . . 
Kecskeméten . . 
Miskolcon . . .

79 (25.32) 
150 (25.21) 
—  (— !— ) 

104 (20.51)

81 (22.07) 
137 (22.46) 
26 (18.44); 
90 (17.18)

85 (19.81) ; 96 (20.82) ; 
1 1 3 (1 7 .6 8 );- 68 (11.09; ; 
33 (20 .37); 27 (15.70); 
75 (1442) ; 80 (16.16) ;

107 (21.70). 
69 (11,96) 
34 (19.10) 
89 (17.05)'

összesen 333 (22.26) ; 334 (19.82) 306 (16 .30)) 271 (14.48); 299 (15.41).

a VII— V II. o s z t á l y t  v é g e z t e
1929—30 1930— 31 1931—32 1932— 33 1933—34

Budapesten . . . 
Debrecenben . . 
Kecskeméten . . 
Miskolcon . . .

50 (16.03) 
80 (13.45) 
—  (— !— ) 
71 (14.01)

09 (18.8(1) 
89 (14.59)

89 (16.98)

77 (17.95) ; 70 (15.19) ; 
1 2 4 (1 9 .4 1 );  123 (20.07); 
—  (— .— ) ;  2 1 (1 2 .2 1 ) ;  
83 (15.96) ; 62 (12.53) ;

76 (15.42). 
89 (15.42). 
29 (16.29). 
64 (12.26).

összesen 201 (13.44) 247 (14.66) 284 (15.64) ; 276 (14.74) ; 258 (13.29).

Vallás szerint az 1933—34. esztendőben (zárójelben a százalékok; 
egyéb =  baptisták gör. katholikusok, gör. keletiek) :

Budapesten . .
Debrecenben
Hódmezövásár-

ref.
252 (51.11); 

469 (81.28);

evang. unit.
92 (18.66); 8 (1.62); 
16 ( 2.77); j 1 (0.18);

róni. kath. izr. 
78 (15.83); 59 (11.97);
22 ( 3.81); 67 (11.61);

helyt . . . .  107 (62.21); 7 ( 4.07); —  ( — ); 29 (16.86);
Kecskeméten . . 127 (71.35); 22 (12.36); —  ( — ); 11 ( 6.18);
Miskolcon ■ ■ ■ 253 (48.47); 38 ( 7.28); —  ( — ); 113 (21.65);

Összesen 1208 (62.21); 175 ( 9.01); 9 (0.46); 253 (13.03);

26 (15.12); 
18 (10.11); 

100 (19.15);
270 (13.90);

egyéb 
4 (0.81).
2 (0.35).

3 (1.74). 
—  ( — )■ 
18 (3.45),
27 (1.39).

A megelőző évihez képest az eltérés százalékban a következő .

Budapesten . . . 
Debrecenben . . . 
Hódmezővásárhelyt 
Kecskeméten . . 
Miskolcon . . . .

ref.
—1-38 ; 
+  1-35 ; 
+  2-67 ; 
—1-91 ; 
-0 -6 2  ;

evang. 
—0-43 ; 
—0-66 ; 
-(-0-25 ; 
—0-43 ; 

1-00 ;

unit. 
—0-12 ; 
+  0-02 ;

-0 -5 8  ;

r. kath.

—0-7 .
__2-
+  0- :
+  1 t J

izr.
+1-77;  
+  0-19 ; 
—0-15 ; 
-f 2*5o f 
-—0*04 ;

egyéb 
+0-16. 
—0-14. 
—0-55. 
—0-58. 
+  0-01.

Összesen —0-77 ; —0-45 ; —0-07 ; +  0-53 ; +0-81 ; —0-05.
3*
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Az utolsó öt esztendőben a felekezeti arányszám így alakult 
(zárójelben a százalékok) :

r e f o r ni á t u s :
1929— 30 1930— 31 193 1— 32 1932— 33 1933—34

Budapesten . . . 181 (58.01) ; 215 (58.58) 226 (52.68) ; 242 (52.49) ; 252 (51.11).
Debrecenben . . 447 (.75.13) ; 474 (77.71) 497 (77.78) ; 490 (79.93) ; 469 (81.28).
Hódmezővásárhelyt —  (,— ■— ) s 21 (48.84) 35 (53.03) ; 78 (59.54) ; 107 (62.21).
Kecskeméten . . 66 (80.49) ; 105 (74.47) 116 (71.60) ; 126 (73.26) ; 127 (71.35).
Miskolcon . . . 228 (44.97) ; 249 (47.52) 241 (46.35); 243 (49.09) ; 253 (48.47).

összesen 922 (61.63); 1064 (63.14) 1115 (61.40) ; 1179 (62 .98); 1208 (62.21).
e v a n g é 1 i k u s :

1929— 30 1930— 31 1931— 32 1932— 33 1933— 34
Budapesten . . . 61 (19.55) ; 68 (18.53) 87 (20.29) ; 88 (19.09) ; 92 (18.66).
Debrecenben . . 18 ( 3.03) ; 19 ( 3.12) 24 ( 3.76) ; 21 ( 3 .43 ); 16 ( 2.77).
1 Iódmező vásárhelyt —  (— •— ) ; 4 ( 9.30) 4 ( 6.06) ; 5 ( 3.82) ; 7 ( 4.07).
K ecskem éten . . 6 ( 7.32) ; 13 ( 9.22) 19 (11.73); 22 (12.79) ; 22 (12.36).
Miskolcon . . . 48 ( 9.47) ; 42 ( 8.21) 49 ( 9 .42); 41 ( 8.28) ; 38 ( 7.28).

Összesen 133 ( 8 .89) ; 147 ( 8.72) 183 (10.08) ; 177 ( 9.46) ; 175 ( 9.01).
u n i t á r i u  s :

1929— 30 1930— 31 1931 — 32 1932— 33 1933— 34
Budapesten . . . 3 (0.96) ; 4 (1.09) 5 (1 .17); 8 (1.74) ; 8 (1.62).
Debrecenben . . 2 (0.34) ; 1 (0.16) ; 1 (0.16) ; 1 (0 .1 6 ); 1 (0.18).
Hódmezővásárhelyt —  ( — ); —  ( — ) ( — ); —  ( — ); —  ( — ).
Kecskem éten . . —  ( — ) 1 (0.62) ; 1 (0.58) ; —  ( — ).
Miskolcon . . . —  ( — ) - ( — ) ; —  ( — ); —  < — )-

összesen 5 (0.33) ; 5 (0.30) ; 7 (0 39) ; 10 (0.53) ; 9 (0.46

r ó m a i k a t h o 1 i k u s :
1929— 30 1930— 31 1931— 32 1932— 33 1933—34

Budapesten . . . 65 (20.84) ; 67 (18.26) 77 (17.96) ; 73 (15.83) ; 78 (15.83).
Debrecenben . . 28 ( 4.70) ; 28 ( 4.59) 28 ( 4.38) ; 28 ( 4.57) ; 22 ( 3.81).
1 Iódmezővásárhelyt —  (— !— ) ; 6 (13.95) 1 1 (16.67) ; 25 (19.08) ; 29 (16.86).
Kecskem éten . . 3 ( 3.66) ; 11 ( 7.80) 11 ( 6 .79); 9 ( 5.23) ; 11 ( 6.18).
Miskolcon . . . 117 (23.08) ; 123 (23.47) 113 (21.73) ; 99 (20.00) ; 113 (21.65).

összesen 213 (14.24) ; 235 (13.95) 240 (13.21) ; 234 (12.50) ; 253 (13.03)
i z r a e 1 i t a ;

1929— 30 1930— 31 1931— 32 1932— 33 1933— 34
Budapesten . . . 2 ( 0.64) ; 13 ( 3.54) 33 ( 7 .70); 47 (10.20) ; 59 (11.97).
Debrecenben . . 97 (16.30) 85 (13.93) 83 (12.99) ; 70 (11.42) ; 67 (11.61).
1 Iódmezővásárhelyt —  (— !— ) ; 10 (23.26) 15 (22.73) ; 20 (15.27) ; 26 (15.12).
Kecskem éten . . 6 ( 7.32) ; 11 ( 7.80) 14 ( 8 .64); 13 ( 7.56) ; 18 (10.11).
Miskolcon . . . 99 (19.52) ; 97 (18.51) 100 (19.23) ; 95 (19.19).; 100 (19.15).

összesen 2(ft (13.64) ; 216 (12.82) 245 (13.49) ; 245 (13.09) ; 270 (13.90).
e g y é b v a l l á s i !  (baptista, gör. katli., g<irög k e leti):

1929— 30 1930— 31 1931— 32 1932— 33 1933— 34 „
Budapesten . . . —  ( — ); —  ( — > (0.20) ; 3 (0.65) ; 4 (0.81>*
Debrecenben . . 3 (0.50) ; 3 (0.49) (0.93) ; 3 (0.49) ; 2 (0.35)-
Hódmezővásárhelyt —  ( — ) ; 2 (4.65) 1 (1 .51); 3 (2.29) ; 2 (1.74).
Kecskem éten . . 1 (1.21) ; 1 (0.71) (0.62) ; 1 (0 .58); —  ( — )•
Miskolcon . . . 15 (2.96) ; 12 (2.29) 1 (3 .27); 17 (3 .44); 18 (3.45).

összesen 19 (1.27) ; 18 (1.07); 26 (1 .43); 27 (1.44) ; 27 (1.39).

A református növendékek száma a legkedvezőbben alakult az 
elmúlt öt év alatt Debrecenben, ahol állandó emelkedéssel meghaladja 
a 81%-ot. Ugyancsak állandó javulást m utat Hódmezővásárhely 
arányszáma, az eddig megnyílt négy alsó osztályban 62%-kal. 
A többi három intézetben ingadozó az arány. A legkedvezőtlenebb 
Miskolcon, ahol még az 50%-ot sem éri el.

A reformátusok arányszáma öt esztendő középeredményeképpen 
62.27 %-ot tesz ki.

Á másvallásúak arányszámában jelentős változás nincs. A római
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katholikusok arányszáma csökkenő irányzatot mutat, míg az izraeli
táké egészen csekély emelkedést.

A református növendékek számának változása a magasabb 
osztályok felé az 1933—34. évben a következő volt (zárójelben a 
százalékok) :

az I—IV. az \ —VI. a VII—VIII.
() s z t á 1 .V b a n

Budapesten . . . 148 (47-74) ; 58 (54-21) : 46 (60-53).
Debrecenben . . 354 (84-49) : 49 (71-01) ; 66 (74-16)
Hódmezővásárhelyt 107 (62-21) ; — (-------): — (-------).
Kecskeméten . . 86 (7 4 -7 8 ); 22 (6 4 -7 1 ); 19 (65-52).
Miskolcon . . . 191 (51-76) ; 40 (44-94) ; 22 (34-38).

Összesen 886 (63-97) ; 169 (56-52) ; 153 (59-30).

A z  u to ls ó n é g y e s z t e n d ő b e n  a z ö t  i n t é z e t  r e fo r m á tu s  n ő v é n -
d é k e in e k  s z á m a ö s s z e s í t v e íg y  v á l t o z o t t  :

az I—IV. az V— VI. a VII—VIII.
() s z t á 1 y b a ii

1930— 31 . . . 715 (67-38) ; 195 (58-38) : 133 (53.85).
1931— 32 . . . 731 (59-39) : 185 (62-50) : 161 (56-69).
1932— 33 . . . 776 (58-57) ; 158 (58-30); 167 (60-51).
1933— 34 . . . 886 (63-97) ; 169 (56-52) ; 153 (59-30).

Ebből látható, hogy az utolsó előtti évet kivéve, a reformátu
sok arányszáma a felsőbb osztályokban nem éri el az alsóbb osz
tályok arányszámát, aminek sajnálatos következményeire ezen a 
helyen már évekkel ezelőtt rámutattunk.

Előmenetel szerint (zárójelben a százalékok).
egy két több

jeles jó elégséges e 1 é g t e 1 c n
Budapesten . . 77 (15.62); 217 (44.02) ; 182 (36.92) ; 15 (3.04) ; 2 (0.40); ( — ).
í )ebrecenben . . 129 (22.36) ; 222 (38.47) ; 207 (35.88) ; 13 (2.25) ; 4 (0.69) ; 2 (0.35k
i lódmezővásárhelv 27 (15.70); 76 (44.18) ; 60 (34.88) ; 5 (2.90) ; 2 (1.10) ; 2 (1.16).
Kecskeméten 36 (20.22) ; 76 (42.70) ; 53 (29.78) ; 1 1 (6.18) ; 2 (1.12) ; ( — ).
Miskolcon . . . 95 (18.20) ; 198 (37.94) ; 208 (39.84) ; 14 (2.68) ; 4 (0.76) ; 3 (0.58).

összesen 364 (18.74) ; 789 (40.63) ; 710 (36.56) ; 58 (2.99) ; 14 (0.72) ; 7 (0.36)

Az előző évihez képest az eltérés százalékban a következő :
jeles jó elégséges egy két több

e 1 € g t e 1 e n
Budapesten . . . -3 -4 7 — 1-10 4-3-95 ; 4-0-65 —0-03 —

Debrecenben . . . -f-1-64 —0-52 4-1-62 : -2 -1 5 —0-29 -0 -3 0
Hódmezővásárhelyt -1 -8 6 4-2-20 -1 -0 0  : 4-0-61 4-1-16 —113
Kecskeméten . . 2-78 -6 -7 2 —0-45 ; 4-4-43 -0 -0 4 —

Miskolcon . . . . 4-1-64 —0-03 -1 -1 8  ; 4-0-06 —0-46 -0 -0 3
összesen 4-0-04 —0-77 . 4-1-09; —0-06 —0-13 -0 -1 7

Rendkívüli tárgy volt Budapesten : fakultatív szabadkézi rajz 
az V—VII. osztályban (5 növ.), rendkívüli szabadkézi rajz a III—IV. 
osztályban (14 növ.), fakultatív kézimunka az V—VIII. osztályban 
(8 növ.), latin nyelv az V—VII. osztályban (33 növ., a három osztály 
rendes tanulóinak 23.24%), az angol nyelv a II—VII. osztályban 
(9 növ.) gyorsírás a VI—VII. osztályban (11 növ), Debrecenben:



német társalgás az I—III. osztályban (118 növ.) francia társalgás 
az I—VI. osztályban (95 növ.), görög nyelv a VI—VIII. osztályban 
(9 növ., a három osztály rendes tanulóinak 7.96%-a ;) Hódmező
vásárhelyen német társalgás kezdőknek az I. osztályban (12 növ.), 
haladóknak a III—IV. osztályban (5 növ.), francia társalgás’a III. 
osztályban (11 növ.), művészeti rajzgyakorlat az I-—IV. osztályban 
(13 növ.), zene a II. osztályban (1 növ.), külön torna az I—IV. osz
tályban (25 növ.) ; Kecskeméten karének (65 növ.), német társalgás 
(49 növ.), latin nyelv az V—VI. osztályban (9. növ., a két osztály 
rendes tanulóinak 27.27 %-a); Miskolcon szépírás az I—II. osztályban 
(kötelező tárgy heti 1—1 órán), képző- és iparművészeti tanfolyam 
(34 növ.), német társalgás az I—IV. és a VII. osztályban (16 növ.), 
francia társalgás az I. és a III—VIII. osztályban (44 növ.), angol 
nyelv az V—VIII. osztályban (12 növ.).

A kézimunkát Budapesten, Debrecenben, Hódmezővásárhelyt és 
Kecskeméten az I—IV. osztályban kötelező tárgyként tanították. 
Budapesten és Kecskeméten heti 1—1, Debrecenben és Hódmező
vásárhelyt heti 2—2 órában. Miskolcon az I—II. osztályban heti 
1—1, a III—IV. osztályban heti 2—2 órában az önként jelentkezők
nek. A négy alsó osztály 369 növendéke közül 293 tanulta, közte 
5 magántanuló is, bizonyságául annak, hogy a szülők és növendékek 
is óhajtják a kézimunkának a tanítását a leányközépiskolában.

A szertárak ezévi gyarapodása Budapesten 991.24 P, Debrecenben 
1809.46 P, Hódmezővásárhelyt 824.96 1\ Miskolcon 3087.50 P, 
Kecskemétnek szertárai még nincsenek, illetve most kezdődhetett 
meg ezek megszervezése. (Eddig a református gimnázium felszere
lését használták.) Az elmúlt évben a Protestáns Asszonyok jótékony 
adományából 247.26 P-vel növelhették saját felszerelésüket.

A tanári könyvtár gyarapodása Budapesten 117 mű, 1154.20 P 
értékben; Debrecenben Í1 mű, 192.90 P értékben; Hódmezővásár
helyt 37 mű, 119.70 P értékben ; Kecskeméten 20 mű, 165 P értékben, 
azonkívül ajándékozások ; Miskolc 31 mű, 255.58 P értékben. Ezek
ben nincs benne a közoktatásügyi minisztérium, Magyar Tudományos 
Akadémia stb. által mindegyik intézetnek ajándékképen küldött 
több folyóirat és magánosok által ajándékozott, de értékben fel nem 
tün te te tt több munka.

Az ifjúsági könyvtár ajándék és vétel útján gyarapodott Buda
pesten 174 művel 376.30 P értékben ; Debrecenben az alsó tagozat 
103 művel 308.90 P értékben, a felső tagozatban 41 mű 165.30 P 
értékben. Ezenkívül a kötelező olvasmányok könyvtára 4 művel 
424 kötetben 217.60 P értékben növekedett ; Hódmezővásárhelyt 
134 mű 218.14 P értékben. Az ifjúsági könyvtárt itt is osztályonként 
szervezik meg, mint Debrecenben az alsó tagozatban ; Kecskeméten 
42 művel 126 P értékben ; Miskolcon 77 mű 295.16 P értékben.

Tanulmányi kirándulást rendezett Budapest a város különböző 
nevezetességeinek megtekintésén kívül 7 napra a Tátrába 40 növen
dékkel és 4 tanárral. Debrecen apróbb kirándulásokon kívül a város



P R O T E S T Á N S  T A S  ÜGY I SZEMLE 391

határába 25 növendékkel — és szülőkkel — te tt egynapos majálison 
kívül két napra a IV. osztály 27 növendékével, 3 tanár kíséretében 
a Bükk-hegységbe rándult ki. Majd az V—VI. osztály 30 növendé
kével és 3 tanárral négy napot töltött ugyancsak a Bükkben. Hód
mezővásárhelyt az I—II. osztály növendékei, 4 tanár kíséretében 
Szentesre, a III—IV. osztály növendékei 3 tanárral ugyanakkor 
Orosházára és Gyopáros-fürdőre rándultak ki. Kecskemét kisebb 
helyi kirándulásokon kívül 3 napot töltö tt Miskolc környékén és a 
Bükkben 16 növendékkel és 3 tanárral. Miskolc az első hét osztállyal 
rendezett egynapos kirándulást hat csoportban. A négy első csoport 
(Ill/a, IV/bm V. osztály) Monok, Sárospatak, Széphalom vidékére, a 
VI. csoport (VII. osztály) Eger, Párád, Kékes vidékére.

Szülői értekezletet Budapest egyet, Debrecen hármat, Hódmező
vásárhely kettőt, Kecskemét a Kollégiumi Tanárok Szövetsége 
rendezésében ötöt, Miskolc kettőt tarto tt. Budapesten a tárgya : 
„Hogyan segítse a szülői ház az iskolát tanítói és nevelői munkájá
ban“ és a testnevelési tanár beszámolója külföldi tanulmányút járói. 
Debrecenben az elsőt a Il/a. osztályba járó növendékek szüleivel 
tartották. A másik kettőnek a tárgya : „A két modern nyelv tanítá
sának kérdése“ és „Az anya és gyermeke“. Hódmezővásárhelyt: 
„A modern nyelvek tanítása“, „A leánycserkészet“ és „Az engedel
mességre való nevelés.“ Kecskeméten : „A család hatása a gyermek 
életére“ (Imre Sándor egyházker. tanügyi előadó), „Az iskola hatása 
a gyermek életére“, „A jó tanulás otthoni feltételei“, „A láthatatlan 
nevelők“ „A gyermek hatása a szülők életére“ (Imre Sándor). — 
Miskolcon : „A modern nyelvek eredményes tanítása“ és „A mathe- 
matika tanulásának néhány kérdései“ . (Ahol az előadó nincs meg
nevezve, ott a tanári testület tagjai tarto tták  az előadást.)

Az ifjúsági egyesületek között igen figyelemreméltó munkásságot 
fejt ki mindenütt az önképzőkör. Budapesten a népköltészet és a 
megszállt területek irodalmának az ismertetése volt az idén a tárgy
köre. Debrecenben földrajzi és természettudományi ismertetések, 
a modern leány problémái képezték a gyűlések tá rg y a it; Kecske
méten dolgozat, szavalat, ének- és zeneszámok. Miskolcon szavalatok, 
méltatások, könyvismertetések, önálló művek, ének- és zeneszámok 
szerepeltek. A bibliakörök munkájáról már fenntebb volt szó. Ének
kar van mindenütt, Miskolcon zenekar is. Több alkalommal szép 
sikerrel szerepelt is. Cserkészcsapat mindenütt van. Az elmúlt évben 
Hódmezővásárhelyt is megalakult. Emellett az előző évben alakult 
Papp-Váry Elemérné Sportkör fejt ki élénk és szépsikerű tevékeny
séget.

Az Ifjúsági Segítőegyesület Budapesten, Kecskeméten és Mis
kolcon most is áldásos tevékenységet fejtett ki az arra szorulók 
segélyezésével. A kifelé való segélyezés nemes tényét Budapest akként 
gyakorolta, hogy a szegényeknek természetben ju tta to tt ruha- 
neműeken, játékszereken, könyveken kívül 556.38 P-t osztott szét 
különböző jótékony célra.
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A debreceni Ifjúsági Vörös-Kereszt Egyesület apróbb adomá
nyokon kívül 10 gyermekruhát készített, azonkívül öt gyermeket 
ruházott fel. Kecskeméten 200 pengőn felül ju tta ttak  a szegények 
gyámolítására. Karácsony előtt 20 szegény leányt felruháztak és 
hozzájárultak egy szeretetházi kisleány felruházásához. A második 
osztály növendékei kifizették egyik szegény osztálytársuk tandíjá
nak a felét.

Mindezek az adományok a tanulók buzgólkodása és serénykedése 
révén gyűltek össze. Az ifjúság munkája úgy ebben a vonatkozásban, 
mint a különböző intézeti körökben való működés, továbbá az iskolai 
ünnepélyek és jótékonycélú előadások rendezése tekintetében teljesen 
megfelel a követelményeknek. A lelkes tanári vezetés mellett a 
tanulók átértve és érezve a segélyezésre szorulók nagy szükségét, 
minden intézetben valóban bibliai szellemben igyekeztek gyakorolni 
a könyörületességet, beszédes példáját szolgáltatván így a krisztusi 
szeretetnek.

A Volt Iskolatársak Szövetségének működéséből ebben az évben 
is kiemelkedett a debrecenié, amely ennek az iskolai évnek a folyamán 
is 2119 pengővel segélyezte a Dóczi-intézet három tagozatában a 
szegénysorsú, érdemes tanulókat. Ez az egyesület az előző évben is 
közel másfélezer pengőt ju tta to tt erre a célra. Ezek a számok beszédes 
bizonyságai annak, hogy a helyes vezetés hogyan tudja az iskola volt 
és jelenlegi növendékeit testvéries együttérzésben egyesíteni.

Az iskola növendékei részére ju tta to tt jótétemények (jutalmak) 
pénzbeli értéke (zárójelben az előző évi adatok) : Budapesten 3189.74 
(7052) P, átlagban egy tanulóra esik 6.47 (15.30) P ; Debrecenben 
27,252.20 (29,022) P, átlagban egy tanulóra esik 47.23 (47.34) P ; 
Hódmezővásárhelyt 2411.30 (1520.84) P, átlagban egy tanulóra esik 
14.02 (11.60) P ;  Kecskeméten 2671.72 (2942.72) P, átlagban egy 
tanulóra esik 15.01 (18.—) P ;  Miskolcon 10,518.59 (11,940.55) P, 
átlagban egy tanulóra esik 20.15 (24.12) P.

Érettségi vizsgálatra állott Budapesten 33, Debrecenben 51, 
Kecskeméten 20, Miskolcon 36, összesen 140 növendék. A vizsga 
eredménye (zárójelben a százalékok) : Budapesten jeles 14 (42.43), 
jó 6 (18.18), elégséges 13 (39.39) ; Debrecenben jeles 19 (37.26), 
jó 13 (25.49), elégséges 19 (37.25) ; Kecskeméten jeles 4 (20.00), 
jó 8 (40.00), elégséges 5 (25.00), pótvizsgára utaltato tt 2 (10.00), 
ismétlésre 1 (5.00) ; Miskolcon jeles 12 (33.33), jó 17 (47,22), elégsé
ges 7 (19.45). Összesen jeles 49 (35.00), jó 44 (31.43), egy tárgyból 
elégtelen 2 (1.43), két tárgyból elégtelen 1 (0.71).

Az utolsó öt évben érettségi vizsgálatot t e t t :
1929—30 1930—31 1931—32 1932—33 1933—:

Budapesten . ,. . 23 26 41 34 33
Debrecenben . . 44 37 52 70 51
Kecskeméten. ., . -- — — — 20
Miskolcon . .. . 39 33 52 26 36

Összesen 106 96 145 130 140
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Öt év alatt összesen 617 tanuló. Ebből jeles eredménnyel végzett 
186 (30.14), jó eredménnyel 203 (32.90), elégséges eredménnyel 
191 (30.96), egy tárgyból bukott 27 (4.38), két tárgyból bukott 
10 (1.62).

Az érettségi vizsga magyar írásbeli tétele volt a múlt évben 
Budapesten : Regényíróink nevelő hatása ; Debrecenben : Mi a nő 
hivatása Madách szerint? (Az Ember Tragédiája alapján). A magyar 
történelem kiválóbb nőalakjai. (Koruk és hivatásuk) ; Kecskeméten : 
Női jellemek olvasmányaimban. Széchenyi eszméi és a magyar 
jövendő ; Miskolcon : Petőfi, a szüleit hálásan szerető gyermek, 
költészete alapján. .Jellemrajz. — Magyarország földrajzi viszonyai
nak hatása történelmünk fejlődésére.

Az internátusbán Budapesten 81 tanuló lakott. Azonkívül 
ellátott még 11 fél-bennlakó növendéket, akik reggeltől estig ta r
tózkodtak az intézetben, illetve az internátusbán. Debrecenben a 
126 internátusbán lakó tanuló közül 56 volt a gimnázium növendéke. 
Hódmezővásárhelynek még nincs internátusa. De a szépen fejlődő 
intézet jelentős lépést te tt ilyen irányú célja felé is azon a réven, hogy 
egyik lelkes barátja és támogatója : özv. Beretvás Lajosné szüi. 
Szabó Jolán, Zrinyi-utca 27. szám alatt levő házát tartozékaival 
együtt a helybeli református egyházra hagyta a leánylíceum kereté
ben létesítendő internátus céljaira. Kecskeméten az elmúlt évben 
is két helyen laktak az internátusi növendékek : 15-en a református 
tanítónőképző internálasában, 15-en a Bodor Zsuzsámra református 
leányotthonban. Miskolcon 30 volt az internátusbán lakók száma. 
Ezek szerint — Debrecen kivételével — mindenütt emelkedett az 
internátusbán lakók száma, Budapesten 14-gyel, Kecskeméten öttel, 
Miskolcon négygyei. Debrecenben a gimnáziumi bentlakók száma 
csökkent 17-tel. Végeredményben így is hattal több a most lezárult 
évben az internátusi növendékek száma, mint az ezt megelőző évben. 
Bár nagyon kicsi emelkedés, de mégis reményt nyújt a bentlakók 
számának nagyon kívánatos további növekedésére.

Budapest. Ványi Ferenc.

M E G JEG Y Z ÉSE K .
A megújuló egyház valláspcdugngiáju. Élmény és élvezet v )lt dr. Sólyom 

Jenő fasori gimnáziumi vallástanár „tűcseréit orvosságok“ c. cikkének olva
sása. (Megjelent a Keresztyén Igazság 1934. IX. számában.) Mély teológiai 
és kristálytiszta valláspedagógiai meditáció. Az őszinte gondolkodás olyan 
bátorságával beszél, amely a protestantizmus tulajdonsága, de ami mintha 
feledésbe borulna nálunk. Olyan bátor véleménynyilvánításokat hallunk az 
öntudatosító, egyházias nevelésről, amelyre már régen nagy szükség volt. 
Az egyházi iskolák tantestületeire alkalmazott hivatalos megállapításokat 
olyan helyes psychologiával védelmezi, ami hosszú időre aktuálissá teszi a 
cikket is, de azokat a kérdéseket és megoldási lehetőségeket is, amelyeket 
tanulmányában elénk tár.

Ha félig-meddig szakember kezébe került ez a cikk, nem tud szabadulni 
attól a kényszertől, hogy a megadott problémák továbbvitessenek és más
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beállításban is megtárgyaltassanak, legfőképpen azért, mert az ott intuitív 
módon megadott lehetőségek tényleg sürgős megoldásra várnak. De meg 
azért is, mert a Sólyom cikke világosan rámutat arra is, hogy más az a vallás
pedagógiai gondolkodás, amelyre az egyháznak ma exisztenciális okokból 
szüksége van, s más az a formális pedagógia, amelynek szabálygyűjteményét 
lehet megismerésre ajánlani ugyan, de gyakorlati haszna a magasabb vallás
pedagógiai síkban alig van. (Ugyancsak a Keresztyén Igazság írja az októberi 
számban : „Feltétlenül szükség van a lelkészeknek több pedagógiai tudásra.“)

Nagy mértékben helyeslendő az a mindinkább érvényre jutó követelés és 
gyakorlat, amelyik a valláspedagógiai munkában mindig több és komolyabb 
teológiai megalapozással és gondolkodással végzi és végezteti a munkát, 
különösen azért, mert a valláspedagógia, de az egyház valláspedagógiai mun
kájának is végső célja ma : komolyan hívő és istenes életet élő lelkeket akar a 
jövő egyháza részére nevelni, mégpedig olyanokat, akik a hűség és egyházi 
megbízhatóság tekintetében minden elismerésre méltók.

S így merül fel az a kérdés, hogy a valláspedagógiai munka miért ered
ményez kárunkra és velünk szemben elkövetett hűtlenségeket, s azok az 
egyházilag és öntudatosításban érettnek látszó fiaink és leányaink az állás 
elnyerése és a házasság megkötése előtt miért feledkeznek meg az egyház 
iránti hűségükről?

Arról is egész őszintén kell egyszer már beszélni, hogy vájjon olyan 
bűnös volt-e az a valláspedagógia, amelyik az úgynevezett liberális teológiával 
kacérkodott? Az a valláspedagógia, amelyik a Szentiélekre való hagyatkozás 
nélkül talán, de mégis komoly teológiával az „elavult liberális történelem- 
szemlélet tévedéseivel“ együtt olyan lelkeket nevelt, akik kisebb mértékben tér
tek át és adtak reverzálist, s inkább becsülték és szerették azt a nem katolikus, 
hanem a szó nemes értelmében vett protestantizmust, mint az a mai egyhá- 
ziasság, amelyik megújulásában lelkesedik is, de bizony, sajnos, ad reverzálist. 
Az egyik fővárosi ifjúsági egyesület leánytagjai, akikről megbízhatósági bizo
nyítványt lehetett volna kiállítani, sorra adták a reverzálist és károsították 
egyházunkat.

Nem tudom, Sólyom olvasta-e ezeket a sorokat : „és abban a pillanatban 
szétfoszlott minden kétség, a tagadás filozófiájának egész érvrendszere, az 
Isten helyébe tett célszerűségi elvtől, Darwinon át a történelmi anyagiasságig 
minden, minden, amit valaha hallottam, vagy olvastam, amitől mindig meg
borzadtam, de aminek egy-egv apró horga mégis mindig belém kapaszkodott 
kit éphetetl énül. Csodát látok! — Tágult ki bennem egyszerre a lélek, s át
rohantak agyamon a régesrégi hittanórák elfelejtett leckéi“ (vitéz Somogyváry 
Gyula: Virágzik a Mandula). A háború előtti kor gyermekének olyan vallo
mása ez, amit evangélikus lélek is végig élt, ha nem is mondotta ki, vagy 
eddig nem is írta le, de íme a vallástanítás hatóereje idői tekintetben nem 
becsülhető le még olyan munka esetében sem, amikor tudatosan senki sem 
gondolt a Szentlélekre való hagyatkozásra.

Bizonyosan eredményes volt, eredményesebb volt az a vallástanítás, mint 
ahogy azt ma sokan látni vélik, s a mai vallástanítás az egyházhűség tekinteté
ben is sokkal eredményesebbé tehető, s az egyháznak komoly nyereségei is 
lehetnek az intenzívebb vallástanítással, de azokon a megoldási lehetőségeken 
kívül, amiket Sólyom ajánl : új tanterv, tanítóknak való segédkönyv, evang. 
keresztyén tanítás, korálkönyv, teljes magyar Biblia, egyházrajz és a Szent
lélekért való buzgó imádkozás, talán praktikusabb s az eredményesség, vagy  
a célszerűség szempontjából hatásosabb megoldási lehetőségei is vannak !

A valláspedagógiai munka egyházi kívánság, és érdekeink szerint ered
ményesebbé tehető akkor, ha :

1. Tökéletes egység lesz az egyház igehirdető és vallástanítási célkitűzésé
ben. Értem ez alatt azt, hogy a valláspedagógiai és igehirdetői munka vezetői 
lelki egységben, azonos gyülekezeti meglátásokkal és szükségletek megjavítá
sával közös evangelizálásnak vetik alá azt az otthont, amelyben néha a szülő 
hitetlen, néha pedig a gyermek vallástalan. Az egységes s azonos célkitűzés
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mellett folyó egységes törekvés eredményei nem maradhatnak el. Meggyőződé
sem az, hogy a szülői ház beszélgetéseiben előfordulnak ma ilyen megjegyzé
sek : az elhelyezkedés és előhaladás érdeke megkívánja a katholicizmushoz való 
hajlást. Ezt az ifjúság a maga körében nem hallja.

2. Egyházi közvéleményünk a maga jogos és állandóan hangoztatott 
valláspedagógiai követelései mellett nem adta meg a lehetőséget arra, hogy 
akár lelkészi konferenciákon, akár komoly megbeszélések alkalmával meg
hallgathatta volna a vallástanítás végzőit tapasztalataikról, .munkalehető
ségeikről. Optimisztikus jelentéseket vár az egyházi közvélemény a vallás
tanítás eredményéről, de teljes lelki közösségben nem óhajt lenni magával a 
valláspedagógiai munkával.

3. Alaposabb reform és segédkönyvek hosszú időt kiváró megjelentetése 
nélkül úgy és abban az esetben is lehet eredményesebb munkában bizakodni, 
ha a vallástanítás szervei és hivatalos hatóságai a valláspedagógiai kötelesség
érzet tényében minden óra és istentiszteleti lehetőséget egyszerre használnak 
ki hitbeli és a gyakorlati egyliáziasság tekintetében. Egész vallástanítási 
tananyagunk elméleti kiépítése és értékesítése az egyház életére és napi 
problémáira való tekintet nélkül történt nagy általánosságban, de ez olyan 
dolog, aminek a tökéletes megváltoztatása s máról-holnapra való átalakítása 
nem okozhat nagy nehézséget.

4. A valláspedagógia jövő munkájában nem nélkülözheti a több peda
gógiát, de még inkább, mint eddig, köteles több teológiai elmélyedést és gon
dolkodást felhasználni. Ma sokkal gyorsabb tempóban él az egyház, mint a 
háború előtt, s a teológia ma sokkal inkább egyházias s az egyház vitális 
érdekeit szolgáló, mint volt régen. Ma már nincs s ne is legyen teológiai külön
vélemény, az a helyzet, hogy a teológia egy cikkben vagy értekezésben is 
egyszerre rendszeres teológia és valláspedagógiai érdekeket szolgál. Élő 
teológusaink közül ma talán egy sincs, akit a legszigorúbb egyházi felfogás 
is indexre tenne, de bár minél több teológusa lenne az egyháznak s irányítása 
alatt a valláspedagógiának is, akkor öntudatosító s egvháziasabb munka és 
eredményes munka lenne annak a következménye.

5. Lehetetlen nem örömmel beszélni arról, hogy az egyházi megújulás 
jelei milyen észrevehető módon törnek elő egyházunk életében. Ma a magyar
honi evangélikus egyház megújhodását látni lehet. Hisszük azt is, hogy ennek 
jótékony hatásai meg is lesznek. Azt is tudjuk, hogy a régebbi generáció kedves 
meggyőződését nem egykönnyen fogja feláldozni, de ha az új és az egyház
nak szolgáló irányzat jónak és áldásosnak bizonyul, még az ettől a frakciótól 
legtávolabb álló is meghajtja elismerését, s nem vonakodik talán még csatla
kozásával sem. Ez azonban csak abban az esetben következik be, ha a megúj
hodás mozgalma a valláspedagógia területére megértéssel lép rá.

A magyar katholicizmus olyan erős, s vallástanítására annyit gondol, 
hogy a vallástanítást végző szervek részére nemcsak pedagógiai, hanem ifjúsági 
igehirdetés kérdéseit szolgáló másik folyóiratot is megjelentet. A budapesti 
református egyházmegye a vallástanítás fontosságát olyan különös gonddal 
nézi, hogy a közel jövőben egy katechetikai kérdésekkel foglalkozó folyóiratot 
akar megjelentetni. Mi, evangélikusok, nem vagyunk s talán nem is leszünk 
soha olyan gazdagok, hogy valaha is ilyen nagy publicitással tárgyalhassuk 
meg kérdéseinket, de abban komolyan reménykedünk, hogy maga az evan
gélikus valláspedagógiai problémák ébrentartása s azután az egyház lelki
ismeretébe való beleoltása is előre fogja vinni e szent ügyet.

Budapest.
Dr. Gaudy László.

BELFÖLDI LA PSZEM LE
V M agyar K özépiskola szeptember- októberi számában x\gárdi László : 

Az iskola és a tanár az irodalomban főcímen Móricz Zsigmonddal foglalko
zik kritikus szemmel. Megállapítja, hogy „időnként akad író, aki inkább fogé
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kony a pedagógusok fonákságai, mint értékes és megörökítést érdemlő vonásai 
iránt. Az ideális-realisztikus szemléletmód mindinkább helyet enged a natu
ralizmusnak. — Az iskola és Móricz Zsigmond egymáshoz való viszonyát 
illetőleg bizonyos, hogy e tárgyú műveiben a fantázia hiányát pótló meg
figyelés az olvasók alacsonyabb ösztönére való számítással egyesül“. — 
Irodalmi rovatában Péch Aladár ismerteti Mikola Sándor ,,A fizika gondolat- 
világa“ című hatalmas művét, Morvay Győző Bőhm Dezső ,,A budapesti 
evang. középfokú leányiskola 50 éves történeté“-t, Bf. a Református Tanár- 
egyesület Évkönyvét, melyből Soós Bélának „A református tanárság külső és 
belső bírálata“ című előadásából ragad ki nem kellemes részeket, (úgy látszik, 
hogy a szerkesztő elnézte, hogy ugyanez az ismertetés szóról-szóra szerepel a 
folyóirat július—augusztusi számában is.)

A P ann onh alm i Szem le 3. számában Mattyasovszky Kasszián a Jamboree- 
ról ír, s reflektál a Keresztyén Igazság megjegyzéseire ; önérzettel állapítja meg 
ezek nyomán, hogy ebben „most az egyszer mi voltunk ügyesebbek“, t. i. 
katolikusok. Ugyané lap nyomán állapítja meg, hogy bár mindenféle vallás 
képviselve volt a lelkészi csoportban, mégis teljes volt az együttműködés, 
mert egymás ügyeibe egyáltalában nem f jlytak bele.

A  M agyar T an ítóképző szeptemberi száma hozza Loczka Alajos „A peda
gógiai kísérletezés módszerei“ című dolgozatát, az októberi számban „Tanítás 
és nevelés“ (Kiss József cikke), „Aktivitás a földrajztanítás szolgálatában“ 
(Zöld Géza cikke) igen érdekesek.

A  K ereskedelm i Szakoktatás szeptemberben Hajnal Dávidtól közérdekű 
elmélkedést hoz : A kegyelem gyakorlása a tanulók osztályozásában. Örömmel 
jegyezzük fel, hogy Lapszemléjében részletesen foglalkozik folyóiratunkkal is.

A Magyar G yógypedagógia szerkesztését a 4—-6. számmal Éltes Mátyás 
nyugalombavonulásával egyidejűleg Tóth Zoltán vette át, ki Az orvosi és 
gyógyító nevelői tevékenység körei és hatásai a gyógyító nevelés területén 
című cikkel is szerepel, Révész Margit pedig a nehezen nevelhető gyermekek 
fejlesztésében az orvos szerepéről ír.

A Néptanítók Lapja július 5-én Drozdy Gyula (Áthidalás a népiskola és 
a középiskola között) rámutat arra, hogy abban látják a nagy különbséget, 
hogy a népiskola módszere játékos, pedig a jó tanár a középiskolában is úgy 
tanít, hogy észre sem veszi a gyermek, mennyit nyújt, nem ad fel tömeg- 
leckét, hanem feldolgoz mindent a tanulóval. Nincs meg véleménye szerint az 
a rettenetes űr, melyet egyes pedagógusok látni vélnek. Az augusztus elsejei 
számban Imre Sándor A tehetségesek nevelése című magasszínvonalú cikkét 
olvassuk, Drozdy Gyula A produktivitásról a nevelésben címen az alkotó 
munkáltatást ismerteti. — 15-iben Frank Antal a mennyiségtan tanításának 
nevelői értékét jellemzi, Gyulai Aladár pedig „A Balatonról a nagy szünidő 
idejében“ megállapítja, hogy kis diáktól nagyig mindenféle volt ott található, 
de sajnálattal állapítja meg, hogy idegen nemzetiségű diákot ott alig lehet 
látni. A szeptember elsején megjelent szám Lux Gyula Munkaiskola és tanítói 
önképzés, Ivánkovics Kálmán Ä tanuló ifjúság testnevelésének történeti fej
lődése ; 15-i Ősz Béla A nemzeti önérzetre való nevelés, Bánky Endre Képző
művészetek az iskolában, Franki Antal A természettan tanításának nevelői 
értéke című cikkek érdemesek említésre. Az október elseji szám Hóman Bálint 
miniszter beszédéből, melyet a Katolikus Nagygyűlésen mondott, emeli ki 
e  mondatot : „Az állam alappillére a család“ s erről elmélkedik. Itt ír először 
tudtommal Tiboldi József, az ismert énektanár és énekkönyvíró, dalköltő a 
szavalókórusról, kiemelve ennek nevelő hatását. Már sok iskola igyekszik a 
benne rejlő erőt felhasználni: fegyelmez, érdekel, tanít, s benne a modern élet 
tömegeket kívánó hatása nyilatkozik meg. Végül az október 15-i szám Petri 
Páltól hoz cikket Az ifjúsági Vörös-Keresztnek a jellemképzés szempontjából 
való fontosságáról.

A  D unántúli N épm űvelés augusztusi száma helyiérdekű beszámolókon 
kívül, A magyaros női-, úriruha kérdéséről Leszik Andortól hoz buzdító érte
kezést.
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A Sárospataki Református Lapok augusztus 5-i számát teljesen Rácz 
Lajos nagy emlékének szentelte, augusztus 19-i számában igaz szók hangzanak 
el Komjáthy Aladár tollából : „Emberkultusz egyházi életünkben“, s int, 
hogy a már divattá lett csúszás-mászásnak vessünk véget, hízelgő szókat ne 
halmozzunk egymásra szemtől-szembe, csak azért, hogy magunkat magasabbra 
vigyük általa. — A szeptember 2-i számban Dávid Zoltán Tanéveleji gondola
tok címen írja, hogy most a heroizmusig fokozott személyi munkatöbblet meg
hozatala szükséges, Nagy-Magyarország valóságának fenntartása a lélekben 
az ifjúság leikébe plántálandó, s a pataki iskolának még azt is kötelességévé 
teszi, hogy a protestáns családok gyermekeinek nevelőintézete legyen. Azt 
hiszem, e célokat mindnyájan egyetemlegesen valljuk és megvalósításukra 
törekszünk.

V Harangszó-ban szeptember 9-én Németh Károly (Tanév elején) sajnálat
tal látja, hogy az iskolák a vallásosságnak nem olyan gyújtópontjai, mint 
régen voltak, az állam irányítása alatt elszakadtak a családtól, falutól, s ezek 
életétől. „Az evangélikus iskolának nemcsak az elemi iskola fokozaton, de 
minden iskolafokozaton csak akkor van értelme, ha az az iskola egy olyan 
határozott típust képvisel, amelyben a vallásos nevelés áll legelső helyen.“ 
Szülői értekezletek, presbitérium sokat tehetnek ez irányban, ha nemcsak 
anyagi, hanem szellemi ügyekkel is foglalkoznak;' hogy a tanítók érezzék, 
hogy nem hivatalnokok csupán, hanem gyülekezetek élő tagjai. Sok igazság 
van e szavakban, orvoslást azonban csak a minden oldalról megnyilvánuló 
jóakarat hozhat.

Az Evangélikus Élet július 15-én vezércikkben foglalkozik a fentemlített 
kérdéssel. Duszik Lajos itt kiemeli a felekezeti iskolák eltérését az államiaktól, 
hol minden van : irredenta szavalás, irredenta ének, élőkép, elvonulás, „de 
nincs igazi ének, vallásos ének, melyben a kedély megtisztul, a szív megfürdik 
s a lélek Isten felé röpül“. A július 29-i számban Fabók Ferenc ír az evangé
likus iskoláról. Augusztus 12-i számában közli Geduly Henrik püspök 
imáját, melyet az 1884-ben a Selmecbányái líceumban érettségizettek buda
pesti találkozóján elmondott, ezzel is kiemelve az ilyen összejövetel jelentősé
gét. — Szeptember 2-án 13. jelzéssel arról olvasunk, mik az evangélikus szülő 
kötelességei egyháza és egyházi iskoláink iránt. Bár megfogadnák a komoly- 
szókat, akkor kevesebb panasz lehetne arra, hogy nincs evangélikus szellem 
iskoláinkban. —- Szeptember 9-én vezércikkben méltatja az evangélikus tanítót, 
majd a következő szám az evangélikus tanulóról ír vezércikket, örvendünk, 
hogy evangélikus egyházi lapnak annyira lelkén fekszik az egyház temploma 
meliett épült iskola.

A Keresztyén Igazság augusztusi számában Kapi-Králik Jenő Egyházi 
zenénk Luther korában és ma címen, Viszkok Lajos Az öngyilkosság okai és 
az ellene való küzdelem címen ír ; októberben Rozsondai Károly soproni cikke 
az evangélikus népiskola néhány kérdéséről elmélkedik.

Az Énekszó szeptember 21-én kezdi második évét. Boldis Dezső megálla
pítja, hogy a virágzó énekkultúra alapja : az elemi iskola. Melléklete Halmos 
László 39 gyermekkara, mely áll 13 hazafias kórusból, 13 alkalmi énekből és 
13 vidám népdalból. Milyen más lesz a jövő generáció, mely idegen érzelgősségek 
helyett ilyen kincsen nevelődik.

Krónikát.

H A Z A I IR O D A LO M
A budapesti tankerület 15. szánni értesítője az 1933—34. évről. Közzétette: 

ür. Pintér Jenő főigazgató. 40 oldal.
Főigazgatásának tizenötödik évében is a múltakhoz hasonló beszámolót 

nyújt Pintér Jenő a kerületében fennálló iskolákról. Először az iskolaév tör
ténetét kapjuk, melyből megtudjuk, hogy a kát. Sophianum-leánygimnázium 
I—II. osztályt nyitott Ajtósi Dürer-sori rendházában, ami azt jelenti, hogy ott 
új leánygimnázium indul ; a kát. Sancta Maria-leánygimn. pedig párhuzamos
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I -III. osztály a zúgligeti házukban, ami szintén új iskola nyitását jelenti ; 
a Patrona Hungáriáénak is VI. osztálya nyílt meg, épígy a Notre IJame-Ieány- 
líceumnak is. Mikor örömmel olvassuk, hogy új iskolák fejlődnek, fájdalmas 
viszont az, hogy a mi iskoláink köréből nem tud a főigazgató hasonló hírt 
közölni. Itt emlékezik meg dr. Tímár Pál haláláról, kit mint tankönyvírót, 
a mi iskoláink is jól ismertek, s elhunytát fájlalják. Az értesítő II. része a 
főigazgatóság személyzetéről tájékoztat, a III. pedig a tankerület középiskoláit 
sorolja fel, helyük, telefonszámuk, igazgatójuk nevével. A IV. Egyéb közép
iskolák címen a felekezetiekről, tehát rólunk is szól, hová mint miniszteri 
biztos látogat el Pintér Jenő. Feltűnő, s ez jellemző gyors és pontos adatszol
gáltatására, hogy a Baár-Madas igazgatójaként már Jékely Lajos szerepel, 
holott e változás igazán az értesítő sajtó alól való kikerülése idejében történt. 
Tanulságos az V. Statisztikai kimutatás. Ebből megtudjuk, hogy a tankerület 
40 középiskolájában (a felekezetiekkel, egyebekkel együtt 48) 45 igazgató; 
751 rendes, 124 helyettes és óraadó tanár van ; hatalmas gárda ! Tanuló 
20,646, ebből 6745 leány, csökkenés fiúknál 4%, leányoknál 2%. Vallás 
szerint református a fiúk 8, leányok 7%-a, evangélikus a fiúk 4, leányok 
4%-a. Más nyelven is beszél a tanulók több mint fele, természetesen a német 
vezet, de a fiúknál már igen közel van az angolul tudók száma a franciául 
tudókéhoz. A VI. fejezet«» beszámol a tanulmányi versenyekről, melyekben 
36 pesti és 22 vidéki intézet vett részt. Ez évben a ciszterciek, piaristák, 
s két állami intézet után ötödik a budapesti evang. gimn. Az eddigi eredmények 
szerint 118 egységgel még az evang. gimn. első, utána 117-tel a piaristák buda
pestiintézete, 104 egységgel a budapesti református gimn. következik. Érdeklő
déssel várjuk a jövő év eredményét. Értékes a könyv végén a Középiskolai 
rendeletek tára, mely kiegészíti az 1928. évi igazgatás könyvét a szeptember 
1-ig megjelentekkel. Végül az igazgatói munka biztosságának érdekében 
pompás segítség a befejező Igazgatói határidős jegyzék.

Igen hálásak vagyunk a nagynevű szerzőnek ezért a beszámolóért, mely 
teljes képet ad az ország legfontosabb tankerületének belső életéről. Sajnáljuk, 
hogy a többi tankerületek nem követik példáját, mert ha mindegyik megtenné 
így seregszemléjét, biztosabb képünk lenne középiskoláink fejlődéséről, alaku
lásáról. Reméljük, a jövő meghozza ezt is. b. d.

Máté evangéliuma, ez alatt a cím alatt fog megjelenni karácsonyra Karner 
Károly soproni egyetemi tanár tollából egy új magyarázatos Újszövetség 
első kötete. Nagy örömmel adjuk ezt hírül a magyar protestáns tanárságnak. 
A már nyomdában levő mű — a kézirat tanúsága szerint — régi szükségletet 
tölt be, mert éppen a hazai viszonyokra való tekintettel készült, s nem csupán 
idegen termék átültetése magyar nyelvre. Nagy előnye lesz a könyvnek, hogy 
szerzője az evangélium magyarázatát általában a műveltek ismeretéhez 
szabta, mindazt elkerülhette, ami csak a teológusokat érdekelhetné; bár 
minden mondata érezteti, hogy amit olvasunk, nem valami kegyes elmélkedés 
szüleménye, hanem a legmagasabb tudományos követelményt is elbíró szak
ismeret eredménye. A magyar protestáns tanárság jó haszonnal forgathatja 
majd, mert röviden összefoglalva megtalálhatja benne a legújabb teológiát. 
Eziránti érdeklődésre nemcsak a korral való haladás kötelezi, hanem sajátos 
hivatása is ; a magyar protestáns ifjúság nevelése. Tanárságunk derekas része 
óbban a korszakban nevekedett, amely a Szentírást is áldozatul dobta a racio
nalizmusnak, az ifjabb nemzedék nevekedése idején pedig a historizmus és 
pszichológizmus akadályozta az evangéliomok teljes megértését. A kezünk 
alatt felnövő ifjúság már új szellemben találkozik a Szentírással, ezért kell 
nekünk, a tanároknak is, megismernünk Jézus életét és tanítását a legmoder
nebb magyarázatban. Mindezen felül a katolikus műveltek Bibliában való 
járatossága, a Nyugaton dúló harc az evangélium és a vér misztikája között 
ugyancsak sürgeti, hogy a rendelkezésünkre álló segédkönyvvel helyes isme
retet szerezzünk a Szentírásról. Ezért üdvözöljük örömmel Karner Károly 
decemberben megjelenő, kb. 15 ívnyi és 3.80 P előfizetési árú könyvét, a 
Keresztyén Iífizság Könyvtárának első kötetét. S. J .
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E G Y H Á Z I ÉS ISKOLAI H ÍR EK .

A z O rszágos E vangélikus T anáregyesület k özgyű lése . Budapesten tartotta 
1934. évi október hó 25-én rendes évi közgyűlését az evangélikus tanárok 
országos egyesülete, s nagy számban gyűltek össze a tagok ez alkalomra. 
Dr. :Domanovszky Sándor elnöki megnyitójában az evangélikus középiskola 
célkitűzéseiről beszélt, majd üdvözölte az egyetemes felügyelő nevében meg
jelent dr. Mágócsy-Dietz Sándor, tiszteletbeli elnököt, az egyetemes tanügyi 
bizottság elnökét, továbbá az Országos Középiskolai Tanáregyesület ki
küldöttjét, dr. Kardeván Károly szerkesztőt, a Református Tanáregyesület 
képviseletében megjelent dr. Fuxhoffer Edét, a Katolikus Tanáregyesület 
kiküldöttjét, dr. Kopp Tibor igazgatót, s a Tanárok Nemzeti Szövetsége 
megjelent elnökét, dr. Bartha József főigazgatót, kik meleg szavakban tolmá
csolták jókívánataikat.

Ezután Oppel Imre, budapesti fasori gimnáziumi tanár tartotta előadását 
ilyen einten : Mire jó a rajz? Jókedvű, szellemes előadását nagy örömmel hall
gatták az egybegyűltek. Majd dr. Bánkúti Dezső, ügyvivő aleínök számolt Ke 
az év munkájáról. Kegyeletes szavakat szentelt dr. Oravecz Ödön emlékérieK, 
szeretettel köszöntötte dr. Mágócsy-Dietz Sándort és dr. Szlávik Mátyást 
abból a ritka alkalomból, hogy doktori oklevelük megszerzésének ötvene
dik évfordulójakor az illetékes egyetemek aranydiplomával tüntették ki őket. 
Beszámolt' az új alapszabályok értelmében történt választás eredményéről, 
mely szerint leadatott a Kovács János elnöklete alatt működött szavazat
szedő bizottság jelentése szerint 166 szavazat, ebből dr. Domanovszky Sán
dorra, mint elnökreJesett 160, dr. Bánkúti Dezsőre mint ügyvivő alelnökre 
161, dr. Rell Lajosra mint vidéki alelnökre 111, dr. Losonczi Zoltánra mint 
titkárra 151, dr. Remport! Elekre! mint jegyzőre 133, dr. Bánkúti Dezsőre 
mint szerkesztőre 156, Kilczer*Gyulára mint pénztárosra 143, végül Oppel 
Imrére mint ellenőrre 151 szavazat. A jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés 
elhatározta, hogy a márjfmeglévő vallásianitási szakosztályhoz hasonlóan 
az egyesületi élet élénkítésére nyelv-történettudományi és földrajz-természet
tudományi szakosztályt alakít, s ennek megszervezését az elnökségre bízza. 
Végül határozatba ment, hogy.az egyesület jövő évi közgyűlését Nyíregyházán 
tartja pünkösd másodnapján.

A részben új tisztikar munkájától az egyesületi munka fellendülését 
várja az evangélikus tanárság.

A novem ber 10-én m egnyílt evangélikus zsinaton  a következő igazgatók 
képviselik a tanárságot: a bányai egyházkerületből : Mikola Sándor fő
igazgató és dr. Bánkúti Dezső Budapestről, a dunántúliból Arató István 
kőszegi és Hajas Béla bonyhádi, a tiszaiból Gerhardt Béla tanítóképző
intézeti Miskolcról és Zsolnai Vilmos Nyíregyházáról. Itt említjük meg, hogy 
11 hivatalos tagon kívül 57 választott tagja van a zsinatnak megindulásakor.

A z evan géliku s zsinat tanügyi bizottsága elnökké Dr. Kapi Béla 
dunántúli püspököt, előadóvá Dr. Bánkúti Dezsőt, lapunk főszerkesztőjét, 
tanáregyesületi ügyvezető elnököt, jegyzővé Somogyi Béla tanítóegyesületi 
elnököt választotta.

Dr. D om an ovszk y  Sándort, az Országos Evangélikus Tanáregyesület 
elnökét, egyetemi tanárt, nagy kitüntetés érte. A magyar-lengyel történeti 
kapcsolatok kutatásáért a lengyel köztársaság elnöke magas lengyel kitün
tetést juttatott neki. Protestáns tanügyünk kiválóságának kitüntetéséhez 
szívből gratulálunk !

Xyugulomhavonulás. Dr. Garzó Bélát, a kecskeméti református reál- 
gimnáziumnak igazgatóját, kérelmére a VKM 1934 okt. 1-i hatállyal nyuga
lomba helyezte. A nvugalombavonult igazgatót Istentől rendelt sorsa már



400 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

kora gyermekségétől fogva egybeforrasztotta a kecskeméti református egyház
zal. Ennek iskoláiban végezte, mint jeles növendék, elemi és középfokú tanul
mányait, s 1899-től fogva az egyetemről visszakerülvén, ennél az egyháznál 
működött, mint a Kollégiumnak ügybuzgó és növendékeitől körülrajongott 
tanára. Tizennyolc évi tanári működése alatt szaktárgyaiban igazi gyakorlati 
pedagógusnak, a tornatanítás terén pedig országosan ismert szaktekintély
nek bizonyult. Az atléta test páratlan munkabírása és a kiművelt lélek friss 
rugalmassága Kecskemét város társadalmi és politikai mozgalmaiban csak
hamar vezető helyet juttatott neki, ahol szervező erejének számos társadalmi 
és jótékonysági egyesület köszöni megalapítását vagy felvirágzását. Minde
nütt a munka dandárjából választotta részét. 1917-ben, a legválságosabb 
időben adta kezébe az egyháztanács bizalma az ,,Üj Kollégium“ igazgatását. 
Igazgatói működésében mindig a megértés és a szeretet útján járt, mellyel 
a szülők, továbbá kartársai és tanítványai bizalmát megnyervén, az intézetet 
Kecskemét legnépesebb kultúrintézményévé emelte. Szervezőképessége és 
tevékeny alkotó szelleme a társadalom pártfogása segítségével itt is maradandó 
alkotásokat hozott létre. A vezetés átvétele után mindjárt visszaállította 
az intézeti köztartást, majd kétízben is fakitermelő akcióval biztosította 
a téli tanítás zavartalan menetét. A kötelező olvasmányok könyvtára, az 
iskolai zenekar megteremtése és hangszerei, az iskolai bútorzat és felszerelés 
gazdag kiegészítése, a tornaterem karbahozatala, az énekkar és az internátus 
megszervezése, az intézeti Diákszövetség megalkotása mind egy-egy elisme
rést kivívó bizonysága annak a magát nem kímélő életenergiának, melyet 
egyháza és iskolája hűséges szolgálatába]|állított. Nyugdíjkérése elintéztetvén, 
az intézet igazgatótanácsa és fenntartótestülete hivatalos ülésén meleg ünnep
lésben részesítette a búcsúzó igazgatót, akinek kartársai tisztelete és szeretete, 
a szülők és tanítványok seregének hálája, az egyházi és a polgári társadalom 
elismerése óhajtják pihenő éveiben egy áldozatos élet fáradságának jutalmát 
megadni.

Igazgatóválasztás. A dr. Garzó Béla nyugalombavonulása folytán meg
üresedett igazgatói állásra a kecskeméti református reálgimnáziuma tanártestü
letének egyhangú ajánlása után az intézet igazgatótanácsa szintén egy
hangúlag Pásthv János eddigi helvettesigazgatót választotta meg hat évre.

S. T.
llroseho G. Adolf, a budapesti Deák-téri német egyház érdemes lelkésze, 

hosszabb ideig a pesti egyházmegye esperese, most ülte lelkészi működésének 
negyvenedik évfordulóját. Meleg szeretettel köszöntötték őt megható ünnepély 
keretében. Csatlakozik az evangélikus tanárság is ehhez az ünnepléshez, mert 
benne mindig jó barátját, az evangélikus iskoláknak lelkes hívét és támoga
tóját találta. Mikola Sándor főigazgató szólt a budapesti három evangélikus 
iskola nevében, az Evang. Tanáregyesület ügyvivő alelnöke pedig az egész 
evang. tanárság meleg üdvözletét tolmácsolta az ünnepelt előtt.

Igazgatóválasztás. A budapesti Várbeli Szilágyi Erzsébet községi leány- 
gimnázium igazgatójává felettes hatósága vitéz Korompay Sándor, eddig 
Práter-utcai leánylíceumi tanárt választotta. Nevezett új igazgató a kelen
földi evangélikus egyházközség buzgó tagja, újabban jegyzője. Kinevezéséhez 
tiszta szívből kívánunk sok szerencsét 1

V „szokásos őszi szünet“. Előzetes cáfolatok ellenére elrendelte a kultusz- 
miniszter ezt a pihenést azzal a különbséggel, hogy míg tavaly a reformáció 
ünnepét is belevonta, most ezen az egy napon tanítást rendelt az állami és 
rendelkezés alatt álló iskolákban, a két katolikus ünnepen, továbbá a nem 
ünnep 2. és 3-án azonban a „szokásos őszi szünetet“ tartotta meg. Nagyon 
sajnáljuk pedagógiai szempontból is e rendelkezést, méginkább azonban 
protestáns szempontból. Azt hiszem, olvasóink előtt több szót erre az ügyre 
nem kell vesztegetnünk, mind átérezzük, mily bántó volt a legújabb, s megint 
utolsó pillanatban megjelent rendelet.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnytn.da-vállalata. 1934



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1934. évi 
szeptember 13-tól október 23-ig a következő összegek érkeztek:

Tagdíj 1933-ra: Kőszegi leánylíceum 11 tag után 44-— P, 
dr. Kardeván Károly 4’— P ; 1934-re : Miskolci jogakadémia G tag 
után 24'— P, dr. Kardeván Károly 4-— P, dr. Losonczi Zoltán 4-~ P.

Tanulók utáni járulékuk az 1933 ~34. fanévre : Budapesti leány- 
gimnázium 160"— P, kőszegi leánylíceum 48’80 P, szarvasi tanítónő
képző 48-40 P ; az 1934— 35. tanévre : Békéscsabai reálgimnázium 
184-— P.

Tisztelettel kérjük a tagdíjakat és a tanulók utáni kulturális 
célra szolgáló járulékokat ezentúl az új pénztáros címére küldeni 
(Kilczer Gyula, Budapest, Vilnia királynő-út 17—21., Evang. gim
názium).

Dr. Losonczi Zoltán, 
v. pénztáros, egyesületi titkár.

Az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1934 szept. 
1-től 1934 november 1-ig a következő díjak folytak b e:

I. Tagsági díj címen : Debreceni gimnázium 19 tag után 95‘—, 
Hajdúnánás 11 tag 55-—, Búza L. Szeged 10‘—, Kecskemét tnők 
40-—, Kecskemét, jogakad. 25-—, Mezei K. Mezőtúr 5-—, Gyönk 
25"—, Jókay Lajos 14-—, Bernáth Bertalan 5’—, Bernáth Lajos 
5’—, Csurgó 55-—, Hosszú Lajos 5'—, Hódmezővásárhely, gimn. 
6 tag 36-94, Újvárossy Lajos és felesége 15*—-, Kiskunhalas 70-—, 
Polczer Ernő 6-—, Borcsák József 5-—, Szűcs Ferenc pt. 5"—, Tar- 
nóczy Jolán 5-—, Szentendre 2 tag 10-—, Hajdúböszörmény, gimn. 
75-—, Kecskemét, rgimn. 70'—, Kisújszállás 90’—, Bodócsy E. 6-—, 
Német József 5'—, Madai Gyula 11-14, Sárospatak, akad. 35-—, 
Budapest, Baár-Madas 29-—, Szeghalom 69-—, Berettyóújfalu, polg.
20-—, Pápa, theol. 45'—, Varga G. Mezőtúr 5‘—, Háda Sándor 5-—, 
Debrecen, egyetem 50'—, Debrecen, testületen kívüliek 35-—, Zayzon 
Ferenc 5’—, Nagykőrös, fiú polg. 15-—, Pápa, gimnázium 75’—, 
Karcag 75'—, Nagykőrös tkpző 1()-—, Hódmezővásárhely, lie. 2CV—, 
Mezőtúr 70'—, Benedek Árpád Szentendre 5"— P.

II . T. Gy. N. A. járulék címen : Budapest, Baár-Madas líc. 42-56, 
Kiskunhalas rg. 649-60, Debrecen, leánypolg. 860T6, Debrecen, 
tanítónőképző 580T6+4-48, Pápa, gimn. 1008"—, Kecskemét rgimn. 
770T6, Kisújszállás 725-76, Debrecen, tképző 452-48, Makó, fiúpolg. 
324-66, Debrecen, gimn. 902-72, Karcag 680-96, Nyíregyháza lpolg. 
407-68, Miskolc, rgimn. I. 672-—, Kecskemét, rg. 62‘52, Debrecen, 
fiúpolg. 1078-90+2-24, Sárospatak, gimn. 714*26 .Budapest, Baár- 
Madas 1124-48, Kiskunhalas 53-—, Mezőtúr 728-— P.

I I I .  Protestáns Tanügyi Szemlére : Debrecen, leánypolg. 192-—, 
Debrecen, tnőképző 129 50, Kisújszállás 162-—, Debrecen, tképző 
70 70, Debrecen, gimn. 201 50, Karcag 152-—, Sárospatak, gimn. 
159-40, Kiskunhalas 40-—, Mezőtúr 162 50 P.

IV . Dóczi lmre-alapra : Bessenyei Lajos 20-— P.
Kérem az igen tisztelt tanári karokat s igazgató urakat, hogy 

december 31-ig az összes díjakat szíveskedjenek beküldeni.
Jakucs István, 

pénztárnok.
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