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Dr. Márton B é la : A földrajztanítás módszere. 1

A  földrajztanítás módszere.
Mint minden tantárgy tanításának, úgy a földrajzénak is az a 

célja, liogy a tanulót erkölcsös emberré nevelje, szellemi erőit kifej
lessze és ismeretekkel lássa el. E szerint a földrajznak is tárgyi és 
nevelő feladata van.

Tárgyi feladatát a tanterv így írja elő : „A  Földnek, különösen 
a Föld felszínének ismerete a rajta folyó élettel együtt, főképpen 
hazánk történelmi és gazdasági helyzetének megismertetése.“ Ismer
tetnünk kell tehát a Föld fizikai tulajdonságait, politikai tagoltságát, 
azokat az okokat és kölcsönhatásokat, amelyek ezek kialakulásában 
közreműködnek ; a Földet mint égitestet, és ki kell fejleszteni azt a 
képességet, hogy a térképet megértsék.

E feladatok között egy sincs fontosabb, mint a haza földjének 
és életének megismerése. Ezért tanulja meg mindenekelőtt a szülő
földjét, hogy az ott nyert fogalmakkal megérthesse tágabb szülő
földjének, hazájának képét, mai és múlt életét, ezért tanulja Európa 
többi országait, a többi világrészt, mert ezek a hazával állnak szoro
sabb, vagy lazább kapcsolatban, és életük a haza életére is hat. 
Lehet valamelyik föld, ország a világ legszebb tájéka, lehet népének 
nagyon eleven élete, mégis csak annyival van reánk értéke az isme
retének, amennyiben sorsunk valamilyen módon hozzáfűz. A föld
rajz feladatának e megfogalmazásában tehát a hazának nagyobb 
jelentőséget tulajdonítunk, mint a szűkebb értelemben vett szülő
földnek. A szülőföldön a középiskolai tanulóknál a tanterv az iskola 
székhelyét és közvetlen környékét érti; az iskola nem is vállalkozha
tni másnak az ismertetésére, viszont nagyon sok tanulónak az iskola 
székhelye nem a szülőföldje, hanem egy idegen város, amelyet 
tanulmányai befejezése után elhagy, és ritka esetben visszatér igazi 
szülőföldjére, de sokkal több esetben más idegen helyre sodródik. 
Idegen megyébe, idegen városba kerül, de a hazában marad. És ekkor 
kell, hogy annyi alapismerete legyen, amelyen az új környezet szerete- 
tét felépítheti és kell, hogy meglegyen benne az ösztönzés arra az 
törekvésre, hogy ennek az új környezetnek fejlesztésén a város 
szülötteivel együtt dolgozni akaró és tudó munkatárs lehessen belőle. 
Ha ezt az iskola megtudja valósítani, akkor nem fogja többé szeren
csétlennek érezni magát az a dunántúli — mondjuk —- tisztviselő, 
akit a hivatala a Tiszántúlra hoz, és a budapesti ember sem fog 
kétségbeesni, ha valamelyik vidéki városban nyer beosztást.

í



2 Dr. Márton B éla : A föld'-ajztanílas mólszere.

A földrajz nevelő feladata az erkölcsi és szellemi erők fejlesztése. 
A szellemi erőket fejlesztjük akkor, ha új képzeteket és szemléleteket 
nyújtunk. Az iskolába kerülő gyerek már sok mindenfélét látott, 
hallott, tanult, csakhogy mindezekről igen sok esetben nincs világos 
tudása. Olyan dolgokat, amiket azelőtt százszor is láttunk, csak akkor 
látjuk helyesen, ha a tanítás ezt a homályos szemléletet világossá, 
helyessé és erőssé teszi, újakkal bővíti és valóságos szemléletekké 
alakítja. Minden újabb szemlélettel bővül a látókör, s az ember 
ítélőképessége mentesül az egyoldalúságtól.

A földrajz a tér elképzelésére is nevel. Magunkon is tapasztal
hatjuk, hogy nemcsak a Föld nagyságának, a világűr kiterjedésének, 
hanem már kisebb területeknek elképzelése is nagy nehézséget okoz. 
Állandóan kell gyakorolni magunkat abban, hogy egy területnek 
számokban megadott kiterjedése ne csak puszta szám legyen, hanem 
tér, amelyen az élet lüktet.

Tárgyunk népszerűtlenségét bizonyos mértékig a számok és 
nevek sokasága okozza. A mellett, hogy ezeknek gyakorlati értékük 
van, nem szabad lekicsinyelnünk emlékezetfejlesztő erejüket. Ha meg 
lehet tanulni azt, hogy pl. Arany Jánosnak a versbe foglalt gondolatait 
szószerint mondjuk el, azt is megszokhatjuk, hogy megtanuljuk 
Magyarországfőbb városait, és olymódon soroljuk fel, mintha a térkép
ről bizonyos sorrendet megtartva olvasnók le. Pl. Az Alföld peremén 
fekvő városokat Budapestről kiindulva előbb észak felé haladva, 
majd keletre fordulva soroljuk fel, míg végül visszatérünk kiindulási 
helyünkre. A földrajzi nevekre és számokra szükség van és lesz is 
mindig, csakhogy ki kell válogatni azokat, amelyeket fejben kell 
tartanunk.

Hogy valamelyik jelenséget pl. a záporesőt megértsük, meg kell 
figyelnünk a természetet. Ezzel a megfigyelőképesség fejlődik. Ez a 
képesség fejlődik a térkép tanulmányozásával, a különböző jelenségek 
okainak felfedezésével, a jelenségek közötti összefüggések meg
állapításával, általában ott, ahol a tanulás eredménye valamelyik 
fogalom felismerése, vagy törvény megállapítása. Ezzel az értelem 
is fejlődik. Hiszen a jelenségekről és ezzel együtt a Földről annak 
van igazi képe, aki ezeket érti.

Azonban nemcsak értelem fejlődik ezzel, hanem az érdeklő
dés is az okok iránt, amelyek ezeket az összefüggéseket létrehozzák. 
És ha felfedezik tanulóink, hogy az a jelenség, ami szemünk előtt 
lejátszódik, pl. Ausztráliában is végbemegy ; hogy az udvar homokjá
ban lefolyó esővíz ugyanazokat a jelenségeket mutatja, amit a nagy 
folyók ; hogy a tetők és falak mohája a hegycsúcsokon meginduló 
növényi életet is mutatja ; hogy minden kis jelenségben a nagy termé
szet tükröződik vissza : akkor szemlélődésre szoknak, ami kiemeli 
őket a kicsinyes napi gondolkozásból.

Az emberföldrajzi tények tárgyalásában alkalom nyílik annak 
megértetésére, hogy a legkülönbözőbb tájékon élő ember is beletarto
zik az emberiség nagy közösségébe. Ne tegyünk egyebet, csak egyet
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len nap felmerülő szükségleteinket és kielégítésüket vegyük szem
ügyre, és már látni fogjuk, hogy mennyire nem lehetünk meg más 
emberek munkája nélkül. Nagyszerű képet ad K. Hassert arról, 
hogy az egész Unióra milyen fontos a búza, tengeri és pamut aratási 
eredménye. Ha e három termény aratási kilátásai jónak mutatkoznak, 
akkor bizonyos, hogy az ipar is fellendülés előtt áll, mert az amerikai 
mezőgazda nem fösvény, és nem olyan konzervatív, mint az európai, 
hogy az újításoktól visszariadjon. Rossz termés idejében pl. a drót
gyárosok panaszkodnak, hogy a mezőgazdák nem akarnak szöges
drótot vásárolni; a gépipar, hogy a mezőgazdasági gépek, motorok 
és eszközök fogyasztása csökken. Ha azonban jó termés jön, akkor a 
gazda hamar benyúl a zsebébe, s újat rendel, kijavít, luxuscikkeket 
vásárol, s az ipar alig győzi kívánságait kielégíteni. Ez a jelenség 
uralkodik a valutáknál is. Attól a pillanattól, amikor bekövetkezett 
a bő aratás s ezzel együtt a nettóbevétel emelkedése, a vasutak 
nagy megrendeléseket adnak szállítóiknak. Űj síneket raknak le, a 
régi síneket, talpfákat kicserélik, a teherkocsik és lokomotívok állo
mányát jelentékenyen növelik, a hidakat kijavítják, mindenekelőtt 
minden nagyobb csomópontban bővítik az állomási épületeket, 
raktárakat. Ezzel együtt jár a vas- és acélipar, lokomotívgyártás, 
vagongyártás és az építés fejlődése. E miatt növelni kell az ércszállít
mányokat, ami viszont a dokkok bővítését, a gépi berendezések 
és óriási tehergőzösök építését vonja maga után. A kőszénbányáktól 
szintén többet kívánnak, és így záródik a termelés hálója, amely a 
mezőgazdaság virágzásából közvetve, vagy közvetlen nyereséget 
szerez.

Példáért nem kell okvetlenül külföldre mennünk. Hiszen a 
megúnásig hangoztatott állítás, hogy Magyarország is a mezőgazda
sággal áll vagy bukik.

Az ilyen példák felsorolásával a szociális érdekek felismeréséhez 
jut a tanuló, és rá fog jönni arra, hogy a közösség minden tagjától 
elvárja a munkát, és csak annak van joga e munkából származó 
előnyök igénybevételére, aki maga is résztvesz benne.

Az embernek a természetre gyakorolt átalakító hatása : az erdő 
irtása, mocsarak és vadvizek lecsapolása, árvízszabályozások és az 
így felszabadított földnek termőfölddé való alakítása, csatornák, 
városok építése az emberi munka megbecsüléséhez kell, hogy vezessen. 
Milyen nagyszerű az a munka, amit a hollandusok a tenger árjának 
megfékezésével végeztek, és az, amit mi végeztünk a Tisza és egyéb 
vizek szabályozásával ! Hiszen mindkét nép ezzel nagy termőfölde
ket szabadított fel a víz alól, és sok ezer embernek adott kenyeret.

A földrajz erősít meg a szülőföld és a haza szeretetében. Ezt 
azzal éri el, hogy ismerteti azt a földet, amelyen születtünk és élünk, 
feltárja szépségeit, megmagyarázza életét. Megtanítja, hogyan 
keletkezett és alakult ki a földünk, milyen történelmi események 
színtere volt, milyen a domborzata, klímája, növény- és ásványvilága, 
kik lakják most és a múltban, milyenek szokásaik, viseletűk, épít-

í*
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kezésük, foglalkozásuk, intézményeik. A szülőföld tanítási anyaga 
tehát nemcsak egy tudományág területéről származik. Úgy kell 
tanítani, hogy a tanulók necsak azt a helyet lássák szülőföldjükben, 
amelyen lakóházuk felépült, s amely a kenyeret adja nekik, hiszen 
ház más helyen is épithető, és ma már bizony elég sokan vannak, 
akiknek a külföld adja a kenyeret. A szülőföld múltjának és jelenének 
ezernyi szálával úgy kell odafonni a tanítványokat, hogy az idegen 
föld s szépsége se tudja elhomályosítani a szülőföld emlékét.

Ha a tágabb értelemben vett szülőföldet, a hazát nem is tudjuk 
ilyen részletességgel tanítani, de azt el kell érnünk, hogy az érdeklő
dés felkeljen a haza minden része iránt. Meg kell a tanulót győzni 
arról, hogy itthon is megtalálja a természet szépségeit s a kultúra 
alkotásait. A szeretetre tanítani kell az embereket. Gyalázatos dolog 
a hazában élni és azt nem ismerni mondja a fiatalabb Plinius. 
Ha a magyarság mai megcsonkításunkkal szemben bizonyos meg
alkuvást mutat, úgy ennek jórészben az az oka, hogy a földrajz
tanítás nem ápolta a szülőföld szeretetét. Még a legtöbb tanult 
ember sem tudja és nem érzi igazán, hogy mit vesztettünk Erdéllyel, 
a Felvidékkel stb. Nem érzi, mert hiszen nem ismerte ezeket a vidé
keket. Hiszen akinek a múltban telt utazásra, az Ausztriát, Svájcot, 
Olasz-, Francia- és Németországot járta, és sokan otthonosabban 
beszéltek pl. Nürnbergröl, mint Kolozsvárról, vagy Kassáról. Ám 
menjünk külföldre is, hiszen ezzel tágul látókörünk, de ne boruljunk 
térdre az előtt, amit ott láttunk. És ne történhessen meg az, hogy aki
nek mindnyájunkat felülmúlóan fáj a szíve a haza sorsáért, s aki 
ezért mindnyájunk hódoló tiszteletét követeli meg, büszkén dicse- 
kedhessék, hogy milyen olcsón vásárolt valami árut talán éppen 
velünk a legellenségesebben viselkedő szomszédunknál. A hazaszeretet 
a legtöbb esetben nem az életünk feláldozását kívánja, hanem esetleg 
valamely kis kényelmetlenség vállalását. Úgy szeressék meg tanít
ványaink a hazát, hogy a csekély áldozatokat is megtudják hozni 
érte, akkor az igazi áldozathozástól sem fognak visszariadni.

Ámde ha a szűkebb és tágabb értelemben vett szülőföld tanításá
ban eddig sok kifogásolni valót találunk is, mégsem lehet a felelős
séget ezért földrajztanárainkra és tanítóinkra hárítani. Hány város
ról — a faluról ne is beszüljünk — van csak félig is kielégítő leírá
sunk, amiből a más vidékről származó tanár anyagot meríthetne 
tanításához. De van-e Magyarországról is olyan munka, amely e 
célra megfelelő anyagot adhatna? Ily körülmények között bizony 
nemcsak a tanítás, hanem az anyaggyűjtés munkája is a tanárok 
feladata, amit ha teljesíthetnek is, csak a maguk számára tehetik 
meg, az utódnak mindent elölről kell kezdenie. Megtalálható ez a 
baj máshol is. A németek úgy akarnak ezen segíteni, hogy az iskola 
székhelyén lévő összes érdekelt tanítók összefogását kívánják közös 
megfigyelő és adatgyűjtő könyv vezetésére. Nálunk is van már némi 
kezdet ezen a téren — a falukutatókra gondolok —, de a kutatás 
eredményeinek közléséről még nincs gondoskodás.



Dr. Márton B é la : A földrajztanítás módszere. 5

Valamely vidék természeti szépségei, még inkább a természet
ben uralkodó rend, célszerűség és törvényszerűség felismerése fel
keltik az isteni gondviselés gondolatát. A földrajz tehát a vallásos 
és esztétikai érzés fejlesztését is elősegíti.

Mivel minden tantárgyat azért tanítunk, hogy a tanulóban 
egységes eszmekört, világszemléletet alakítsunk ki, ezért nincs egyik 
tárgy sem szigorúan elhatárolva, hanem nyugodtan átnyúlhat más 
tárgyak területére is, ha fogalmakat akar tisztázni, ha az egységes 
eszmekor kialakítása végett szüksége van más tantárgyak segít
ségére. A földrajznak más tantárgyakkal való összefüggése régóta 
ismeretes. Ezért nevezte Herbart associáló jellegűnek tantárgyunkat.

Legtermészetesebb a kapcsolata a természettudományokkal 
és a történelemmel. Hiszen a növény-, állat- és ásványvilág előfordu
lásáról, lelőhelyeiről, történelmi események színteréről a földrajz 
ad felvilágosítást. A növényvilág az éghajlat következménye. Az ég
hajlat megértése végett a fizikához, a mállásáért a vegytanhoz for
dulunk. A földfelszín kialakulását a geológia, az államok keletkezését 
a történelem magyarázza meg. Területek nagyságának, lakosaik 
gazdasági és kulturális életének ismertetésénél számokra és számí
tásokra van szükségünk. Amidőn a területek nagyságát, a lakosság 
számát összehasonlítjuk és kiszámítjuk, hogy egyik a másiknak hány
szorosa, akkor a számtannal hoztunk létre kapcsolatot. Amikor 
pedig arra ügyelünk, hogy szabatosan beszéljünk, s ezt kívánjuk meg 
tanítványainktól is, nyelvtani és stilisztikai hibáikat kijavítjuk, 
akkor a nyelvtanítást szolgáljuk.

A többi tantárggyal való kapcsolatra általában mindig figyel
meztet a hol? kérdés felmerülése. Ha a tanulók megszokják, hogy erre 
a kérdésre a térkép segítségével válaszoljanak, akkor a térkép többé 
nem tisztán földrajzi, hanem általános képző eszköz. Kívánatos, 
hogy minden tanteremben legyen ezért világtérkép, amit tanár és 
tanuló mindig vegyen igénybe, valahányszor a hol? kérdés felmerül.

A más tantárgyakkal való kapcsolat megteremtéséért azonban 
nem szabad a földrajz sajátos feladatáról megfeledkezni és más 
tantárgy szolgálatába állítani. A földrajz főfeladata a föld szépségei
nek, nagyszerű jelenségeinek, továbbá az ember és a föld közötti 
okozati összefüggés magyarázata.

A tanmenet készítésénél a tanítandó anyagot úgy osztjuk be, 
hogy egymással összefüggésben álljon. Zárt egységeket tárgyalunk 
tehát, és a részeket akként sorakoztatjuk fel, hogy lassan-lassan 
appercipiálhatok legyenek.

JE felfogásnak megfelelően természetes egységeket — tájakat — 
és nem közigazgatási területeket tanítunk. A tájék elhatárolására 
nincs határozott szabály. Általánosságban tájék az olyan terület, 
amely egyforma jellemével világosan különbözik a szomszéd terü
lettől, és így aránylag természetes és gazdasági önállóságú. A tájék 
határai tehát ott vannak, ahol a vidék jellemvonásai megváltoznak. 
Jellemző vonásai közé tartozik a földrajzi fekvés, a tengerhez való
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viszonya, a talaj tulajdonságai (magasság, felszínalakulat, kőzet), a 
klíma, vízrajz, a művelés módja, forgalmi utak és a települések. Van 
olyan tájéka, melyet geológiai viszonyai különítenek el más tájék
tól, mást a domborzat, vagy a vízrajzi viszonyok tesznek önállóvá, 
tájékká. Magyarország tájékainak kiválasztásában Prinz Gy. Magyar- 
ország földrajza (Budapest, 1914) és Cholnoky J . : Magyarország 
földrajza (Danubia, 1929) segíthet. A tárgyalás anyagának kiválo
gatásában a következő kérdések vezetnek : Minő képe van a tá
jéknak? Miért ilyen? Milyen lehetőségeket nyújt az ember megél
hetésére? Hogyan használják ki ezeket?

A tárgyalás sorrendje úgy alakul, hogy először elhatároljuk a 
területet, azután megállapítjuk a nagyságát. Ezután következik 
a térszín vizsgálata, majd pedig az éghajlatra térünk át, mert ez a 
térszíntől függ. Az éghajlat és a térszínviszonyok a vizek meghatá
rozói, de ezektől függ a növényvilág, viszont az utóbbi az állatvilágot 
alakítja ki. A növény- és állatvilág irányítja a mezőgazdaságot, 
tehát most ez kerül sorra. Ezután a bányászat, ipar, közlekedés, 
kereskedelem következik. A gazdálkodás módja határozza meg a 
lakosság számát, házait, telepeit és életmódját. Abban az esetben, 
ha tanítványaink már tanultak geológiát, a terület ragyságárak 
meghatározása után a tájék keletkezését vehetjük fel, azután térünk 
át a térszínformákra, s itt emlékezhetünk meg a talajkincsekről is. 
Csak ezután kerül sor az éghajlatra. A gazdasági élet tárgyalását 
megelőzheti a lakosságé, mert nemcsak a gazdaság van hatással a 
lakosság életmódjára, hanem a gazdaság alakulására is lehet hatással 
a lakosság száma, műveltsége stb. Ha egy-egy tájékot részleteiben 
megismertünk, befejezésül összefoglaljuk. Nemcsak hazánkat, hanem 
más államokat is tájékokra bontva beszéljük meg, és azután egységes 
tájéknak fogva fel az államot, a maga egészében foglaljuk össze.

Nem minden államot beszélünk meg egyforma terjedelemben. 
Azokra kell nagyobb gondot fordítani, amelyekkel hazánk szomszédos 
és történelmi, gazdasági viszonyaival szorosabb kapcsolatban áll. 
Ausztria, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia, azután Német
ország, Olaszország, Lengyelország és Svájc, majd Anglia, Francia- 
ország, Hollandia, végül Finnország és Észtország tárgyalandók 
részletesebben, mig a többieket felületesebben taníthatjuk. A megúnás 
elkerülése végett tanácsos, hogy ez országok tájékait ne egyforma 
részletességgel tárgyaljuk minden évben, hanem évenként válto
gassuk. A tanításra kiszemelt tájék azonban olyan legyen, amely 
visszatükrözi az egész állam életét. A tájékek kiválasztásában 
Hettner : A leíró földrajz alapvonalai. I—II. k. (Budapest, 1926) c. 
könyve nyújt segítő kezet.

Az idegen földrészeket hasonlóképpen tanítjuk, mint Európát,, 
csakhogy még jobban válogatunk az anyagban. Azok az államok, 
amelyekkel gazdasági összeköttetésben állunk, és amelyek világ- 
gazdasági jelentőségük miatt az általános érdeklődés tárgyai, mindig 
fontosabbak, mint a többiek. Az Északamerikai Egyesült Államok,
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Brit Északamerika, Brazília, Argentína, Egyptom, az Indiai császár
ság, Hollandus India, Kína, Japán és az Ausztráliai államszövetség 
mindenesetre tárgyalandók. Ha valamilyen esemény a fel nem sorolt 
államok egyikére tereli a figyelmet, akkor ezt is bevonjuk a taní
tásba. 1936-ban Abesszíniáról kellett tanítanunk, ez évben már 
mellőzhetjük. Spanyolország ez évben nagyobb érdeklődésre tart 
számot, mint a múlt években.

Ma már ugyan közhely, és még sem szükségtelen annak hang- 
súlyozása, hogy a tanulónak közre kell működnie a tanításban. 
E végből mindenekelőtt gondolkoznia kell, s ezt a tanításnak kell 
kiváltania. A gondolkozás analízis vagy szintézis. Ha a tanuló térké
pet vagy tájképet lát, azt csak akkor érti meg, ha a kép részleteit 
figyeli meg. Ezt a megfigyelést úgy kell irányítani, hogy a tájék leg
lényegesebb vonásaira terjedjen ki. Ha pl. az Északnyugati Felföld 
térképét nézzük, akkor a Morva, Vág, Nyitra, Garam, Ipoly, Sajó- 
Hernád és a Poprád vizét emeljük ki, mert ezek folyásának iránya 
nagyjában már jelzi a Kárpátok egyes vonulatait, a főbb forgalmi 
vonalakat is. E folyóhálozat alapos megfigyelésével és megjegyzésé
vel az Északnyugati Felföld vázához jutottunk, amelyet könnyebb 
lesz kitölteni azzal az anyaggal, amivel a tájék képét megalkotjuk. 
A Vág, vagy a többi folyók mellékvizére ehhez nincs szükségünk, 
ezért megfigyelésünk köréből kimaradhat. A részleteket figyeljük 
meg a tájkép szemlélésekor is. Pl. a Balaton képét nézzük Balaton- 
boglárnál. Vizet látunk. Előtte fákkal elég sűrűn borított sík földet. 
A fák között házak, villák vannak. A vízben néhány fürdő ember áll. 
A háttérben hegyek látszanak. Ha most meg kell mondanunk, hogy 
mit ábrázol a kép, akkor ezeket a részeket összefoglaljuk : fürdő
telepet látunk. A megfigyelés után az okokat keressük, amely a 
jelenségeket létrehozza s az összefüggéseket, amelyek köztük fenn
állnak. Széles víznek kell lennie, mert a szembenlévő hegyek távoli
nak tűnnek fel. Nem lehet mély, mert a fürdőzők messze vannak a 
vízben, és mégis alig merülnek el benne térdig. Mólót kellett építeni a 
vízbe, hogy a hajók kiköthessenek. A sok fa azt mutatja, hogy a vidék 
elég csapadékos; ezt a széles vízfelület is megokolja. Amikor a jelenségek 
okait vizsgáljuk s a részekét összefoglaljuk, akkor szintézist végzünk.

A földrajzban az analízisre, tehát a megfigyelésre, szemléletre 
általában több gondot fordítanak, mint a szintézisre. Pedig a kettő
nek mindig együtt kell járnia. Kérdések feltevésével kell rábírni 
a tanulókat arra, hogy felfogóképességüknek és előzetes tanulmá
nyaiknak megfelelően meg is tudják okolni, hogy mi hozza létre azt 
a jelenséget, amit látnak.

Abból a célból, hogy az új ismeretek a tanulóban leülepedjenek, 
megérjenek és a régi ismeretekhez kapcsolódjanak, a tanítás tar
talmát világosan tagoljuk ; ehhez vázlatkészítés szükséges. A tár
gyalás befejezése után a tanulónak világosan kell látnia a tanítási 
anyag vázlatát : Mekkora a tárgyalt terület? Milyen? Hogyan kelet
kezett? Miből élnek lakói?
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Az összefüggések megértését azzal könnyítjük meg, hogy a váz
latot felírjuk a táblára, éspedig úgy, hogy a pontok egymásutánja 
és egymásmellettisége világosan kitűnjék.

Pl. a Dunántúl vázlata : I. Fekvés. II. Nagyság. III. Keletkezés. 
Süllyedés. Harmadkor. IV. Felszín : Síkság-dombvidékek-hegységek. 
V. Éghajlat. Hőmérséklet-szél-csapadék. VI. Vizek. Folvók-tavak- 
csatornák. VII. Talaj : Agyag-kavics-homok. Lösz. V ili. Növény
zet. Puszta-erdő-rét-szántóföld. IX. Talajfelhasználás. 1. Mezőgaz
daság. a ) földművelés : gabona-takarmánynövények-szőlő-gyümölcs ;
b) állattenyésztés: szarvasmarha-sertés-ló-juh-baromfi-hal. 2. Erdő- 
gazdaság. Fa-makk. 3. Talajkincsek : szén-bauxit-ásványosvizek-für- 
dők. X. Ipar: mezőgazdasági-vas- és fém-, agyag- és üvegipar. XI. Köz
lekedés : utak, vasútak-hajózás. XII. Kereskedelem. XIII. Lakosság : 
száma, népsűrűség-nemzetiség-vallás-műveltség. XIV. Települések.

Az új anyag tanítása a célkitűzéssel kezdődik. Ha helyesen 
állapítjuk meg a célt, akkor a tanuló figyelme egy pont felé irányul, 
s felmerülnek benne azok a képzetek, amelyeket már régebbi tanul
mányai, olvasmányai stb. során megszerzett. Ha pl. azt mondjuk, 
hogy ma Belgiumról tanulunk, amelyet Európa műhelyének nevez
nek, akkor a különböző ipari műhelyek képe elevenedik fel a 
gyermekben, iparcikkeket lát maga előtt, sok embert, akik tesznek- 
vesznek. A helyes célkitűzésnek ismert képzeteken kell alapulnia és 
gondolkozásra kell ösztönöznie. Helytelen, ha azt mondjuk, hogy 
Indiát, a csodaországot tanuljuk meg, mert a tanuló alig fogja el
képzelni, hogy milyen lehet egy csodaország. Helytelen az a cél
kitűzés is, amely az eredményt tűzi ki, amit a tanítással el akarunk 
érni. Ilyen pl. Olaszország, a sűrűn lakott ország.

A célkitűzés helyességéről, vagyis arról, hogy felelevenedtek-e 
a tanulóban azok a képzetek, amelyekhez az újakat társíthatjuk, 
néhány kérdéssel győződünk meg. Erre rendesen az előző óra anyagá
nak számonkérése nyújt alkalmat. Ha az előző órán pl. valamelyik 
terület természeti viszonyait tárgyaltuk, akkor a számonkéréssel 
készítjük elő a tanulókat a termelési viszonyok megismerésére. 
Ha azonban új tájékot, országot akarunk tárgyalni, akkor mindig 
megvizsgáljuk, hogy mit tudunk már róla. Ezzel megismerjük azt 
az alapot, amire építhetünk, és rájöhetünk arra, amit helytelenül 
tudnak. Ha a tanulóknak nincs már mondanivalójuk, akkor a térkép
hez fordulunk. Az egyik a fekvést, a másik a határokat, a harmadik 
a folyókat, városokat, felszínt olvassa le. Ezután következik a magya
rázat, de ha közben az az érzésünk támad, hogy amiről beszélünk, 
a tanulók is tudnak valamit, akkor megint felszólítjuk őket annak 
elmondására. A honismeret fogja a legtöbb alkalmat arra szolgáltatni, 
hogy a tanulók belekapcsolódhassanak a tanításba. Hazánk nagy
sága, folvói, hegyei, a lakosság száma, amivel összehasonlítjuk az 
idegen földet. A homokdombos terület a sivatagot, a rét a prérit, 
a tópart a tengerpartot, a záporeső a trópusi esőt, a téli tájkép a 
sarkvidéket idézi fel.
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A célkitűzés és előkészítés után az új anyag közlése, a magya
rázat következik. Ennél figyelembe kell venni Charcot francia orvos 
megállapításait, amelyek szerint vannak, akik látás, olvasás, mások 
hallás és végül olyanok, akik mozdulatok útján szereznek leggyor
sabban értesülést az új dolgokról. Ezek a típusok azonban egy-egy 
egyéniségben sem fordulnak elő tisztán, hanem rendesen vegyesen 
jelentkeznek. Ezért a tanítás közben mind a bárom típust figyelembe 
kell venni. Ügy kell beszélni tehát, hogy jól lehessen hallani, képeket, 
terményeket, néprajzi tárgyakat kell bemutatni, rajzolni, rajzoltatni, 
vázlatot írni és íratni, hogy a különböző természetűek egyformán 
érvényesülhessenek, és az új anyag minél jobban megszilárduljon 
bennök.

Ma már egyre inkább háttérbe szorítják a tanításnak azt a 
módját, amit előadásnak nevezünk. Arra hivatkoznak, hogy a tanuló
kat tétlenségre kényszeríti, elfárasztja, s ilyenkor gondolatai csak
hamar másfelé kalandoznak. Ez elsősorban a fiatal tanulóknál követ
kezik be. Ezért a kérdve-kifejtő módszert, ma pedig a munkaiskolát 
ajánlják. Bár az előadás ellenzőinek igazságuk van, mégsem lehet 
azt teljesen mellőzni, hiszen főként idegen országok viszonyairól 
igen sok esetben semmit sem tudnak a tanulók, amire támaszkodhat
nánk. Alföldi fiú előtt ismeretlen a hegyi, vagy a tengerparii népek 
élete. Nagy előnye a'. előadásnak szuggesztív hatása mellett az is, 
hogy sok időt lehet vele megtakarítani. Gondolni kell arra is, hogy 
az előadás figyelése önfegyelmezésre neveli a tanulót és képessé 
teszi arra, hogy hosszabb beszédeket meghallgasson, és hasznára 
fordíthassa. Erre elsősorban az egyetemen lesz szüksége, ahol már 
is tapasztalható, hogy ebben nincsenek eléggé iskolázva a hallgatók. 
Ezért nem tanácsos az előadást teljesen elhagyni a tanításból. Hasznos 
az is, ha kiváló geográfusok könyveiből a magyarázatba illő részeket 
olvassuk fel (1. Szondy Gy. : A modern iskoia és az ifjúság olvas
mányai, A Tanítás Problémái. 7. sz.), csak az a fontos, hogy ne 
legyen hosszú, és hogy mi magunk olvassuk fel. Az olvasmány lehet 
a tanítás kiinduló pontja, amire német földrajzi módszerek 
(P. Knospe: Lehrbeispiele aus der Erdkunde. Berlin-Leipzig. 1032.) 
és az amerikaiak (Wellington Derwent : An introduction to Econo
mic Geography. Chicago) mutatnak példát.

A kérdve-kifejtő módszernek az az előnye, hogy a tanuló maga 
is résztvesz az új anyag megszerzésében. Erre a kérdés az eszközünk. 
A kérdésnek olyan határozottnak kell lennie, hogy csak egyetlen 
feleletet lehessen reá adni. Az ilyen kérdések feltevése a tanár részéről 
nagy gyakorlottságot kíván, és mégsem bizonyos, hogy csakugyan 
a várt feleletet kapja-e. A kisegítő-kérdésekkel pedig telik az idő. 
Felhozzák e módszer ellen azt is, hogy a gyermeket leszoktatja az 
önálló gondolkozásról, de még az önálló beszédről is, mert az első 
szótag után könnyű a tanulónak az utolsót hozzáragasztani. Lehe
tetlen azt követelni a gyermektől, hogy mindent kitaláljon, amit a 
felnőttek felfedeztek és szellemileg kitermeltek. (Kendoff K. : Föld
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rajzoktatás. 52 o. Szeged. 1934.) A kérdve-kifejtő módszer ezért 
párbeszéddé alakul át, amelynél a tanuló is kérdezhet, kétséget fejezhet 
ki. A párbeszéd nemcsak a tanár és tanuló, hanem a tanulók között 
is folyhatik; ebben az esetben a tanár csak irányít. Ennek a módszer
nek is az a hátránya, hogy hosszadalmas és nagyon telik vele az idő.

Minthogy mindegyik módszernek vannak előnyei, azért nem 
kell ragaszkodni egyetlen egynek következetes alkalmazásához, 
hanem beszélünk, beszéltetünk és beszélgetünk, amint ezt a helyzet 
kívánja és megengedi.

Ha a tanítás közben alkalom nyílik arra, hogy a szóbanforgó 
tájékot, terméket a valóságban vagy képben bemutassuk, akkor ezt 
meg is kell tenni. A szemléltetés a földrajztanítás egyik legfontosabb 
módszere. Kétféleképpen történhetik : kirándulhatunk, és képeket, 
térképeket, terményeket, tárgyakat mutatunk be, térképvázlatot, 
keresztmetszetet, grafikont rajzolunk a táblára.

A kirándulás során felkereshetünk múzeumot (dr. Farkas L. : 
Módszeres földrajzi kirándulás a néprajzi múzeumba. A Tanítás 
Problémái. 9. sz.), elmehetünk az iskola székhelyének közvetlen 
környékére és tehetünk többnapos kirándulást a hazában és a kül
földön. Legyen azonban az időtartam 1 óra, avagy 1 hét, minden
esetre készülni kell reá. A kirándulást vezetőnek pontosan ismernie 
kell személyes tapasztalatból, könyvekből, képekből, térképekből 
azt, amit meg akar mutatni, és tisztában kell lennie azzal is, hogy 
mennyi idő áll rendelkezésére, mert csak ezek ismerete alapján tud 
tervet készíteni. A kirándulások alkalmat szolgáltatnak arra, hogy 
a tanulókat csoportokra osztva foglalkoztassuk bizonyos feladatok 
megoldásával. Erre tanulságos példákat mutat Kendoff idézett 
könyve. A kirándulás előtti órán előkészítjük az osztályt a kirándulás 
céljára, és az utána következő órán számonkérjük a tapasztalatokat.

Bármennyire igazság az, hogy a természetet a szabadban lehet 
a legjobban megismerni, mégis a tanításra szánt idő legnagyobb 
részét a tanteremben kell eltöltenünk, s egyéb módon kell gondoskodni 
arról, hogy a tárgyalt vidéket a tanulók elképzelhessék. Erre szolgál
nak a képek. A tanításban fali képeket, fényképeket, látképes leve
lezőlapokat, újságokból, nyomtatványokból, könyvekből kivágott 
képeket, plakátokat, diapozitív és legújabban mozgóképeket hasz
nálunk.

Annak a képnek, amelyet fel akarunk használni, természethű
nek, kellő nagyságúnak és művészi hatást keltőnek kell lennie. Az a 
kép, amit a hátulsó padban ülők nem láthatnak jól, alig használható. 
Tömegtanításra a faliképek, fürdők, gyógyhelyek, vasúti és gőz
hajózási társaságok, idegenforgalmi irodák és vállalatok plakátjai 
alkalmasak, ha a már említett feltételeknek megfelelnek. Ezekhez 
ma könnyű hozzájutni. Nagy kár, hogy a Magyar Filmhíradónak 
képanyagát nem teszik hozzáférhetővé az iskolák számára, mert 
felvételei között sokat kiválóan használhatnánk a szemléltetésben, 
ha kellőképpen megnagyítanák őket.



Dr. Márton B é la : A földrajztanítás módszere. 11

A képeket azonban nem elég a folyosón, vagy a tanteremben 
kifüggeszteni, s amikor az anyag tárgyalásában arra a helyre érkezünk, 
amelyre a kép vonatkozik, egyszerűen utasítani a tanulókat arra, 
hogy nézzék meg. Azt a képet, ami állandóan a szem előtt van, a 
tanuló rendszerint nem is igen veszi észre, de ha tudomást is vesz 
róla, kérdés, azt látja-e meg, amit látnia kellene. Ezért a képeket 
tárgyalnunk kell. Kérdéseinkkel úgy kell irányítani a tanuló figyelmét, 
hogy a lényeget vegye észre. Minthogy a képet részleteiben figyeljük 
meg, s csak azután alakul ki az összbenyomás, tanácsos, hogy bizonyos 
sorrendet tartsunk be a széttagolásnál. A sorrend ez lehetne : felszín, 
növények, állatok, emberek, emberi művek. Ezt a megfigyelést 
kiegészítjük még az okok felderítésével, amelyek a képen nem lát
hatók. (Amint ezt a balatonboglári kép tárgyalásánál elmondtuk.) 
Ha megbeszéltük a képet, alkalmas helyen kifüggesztjük, hogy a 
tanulók újra megnézhessék és megbeszélhessék. A számonkérés a 
képre is terjedjen ki.

Minthogy az apró képek nem alkalmasak az ilyen tárgyalásra, 
azért alig használhatók fel a tanításban. Nem sok a hasznuk a stere- 
oszkop képeknek sem. Az a tárgy, ami az osztályban kézről-kézre 
jár, azért nem felel meg a tanítás céljának, mert nem tudjuk ellen
őrizni, hogy csakugyan azt látják-e a tanulók, amiért bemutatjuk.

Sokkal használhatóbb az episzkop, epidiaszkóp, vagy globoszkop 
és a vetítőgép, mert az egész osztály egyszerre látja a velük vetített 
képeket. Vannak, akik az előbbit a vetítőgépnél többre értékelik, 
mert ezzel a készülékkel a könyv ábráit is szemléltethetjük a nélkül, 
hogy akönyvet szét kellene szednünk. Mindakét készülékkel rajzokat, 
keresztmetszeteket, grafikonokat is bemutathatunk. De akár glo- 
boszkopot, akár vetítőgépet használunk, egy-egy órában legfeljebb 
20—25 képet mutathatunk be, mert ezeket a képeket is éppen úgy 
meg kell beszélnünk a tanulókkal, mint egyéb képeket. A kevesebb 
több haszonnal jár.

A mozgóképek ebben az évben vonultak be a tanításba. Ezeknek 
a filmeknek a mellett, hogy nem tűzveszélyesek, az a nagy előnyük, 
hogy egy-egy képük rögzíthető, tehát megbeszélésre is alkalmas. 
Ma még nincs elég tapasztalat arra, hogy miként kell gyümölcsöz- 
tetően felhasználni, de az már is látszik, hogy a tanárnak jól kell 
ismerni a bemutatandó filmet. Nemcsak azért, hogy az iskolájának 
a megfelelő filmet hozassa meg, hanem azért is, hogy a syllabuson túl
menően, esetleg a maga kívánságainak megfelelően használhassa fel 
a tanításban. Ehhez nem elég a film előzetes lepergetése. Eltelik 
2—3 év, míg annyira megismerjük, hogy necsak szórakoztasson, 
hanem a rendszeres tanítás eszköze legyen.

Kőzetek, termények, tárgyak bemutatásának egyik módja az, 
hogy a tanulók kézről-kézre adják ezeket, ekkor azonban megsérül
hetnek, megfogyatkozhatnak. A másik módszer szerint magunk 
mutatjuk meg padról-padra; ennél nem nézhetik meg alaposan 
azokat, és e mellett sok időt vesz igénybe. E hátrányok kiküszöböl-
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hetők azzal, hogy az osztályban történt bemutatás után a tanterem
ben vagy a folyosó védett helyén kisebb üvegszekrényben közszem
lére — mintegy kirakatba — tesszük annak a területnek a térképével 
együtt, ahol az illető tárgy előfordul. A számonkérésnél győződünk 
meg arról, hogy valóban megszemlélték-e a kitett tárgyakat. A követ
kező órában új anyag kerül a szekrénybe.

A természetes szemléltetési módok és eszközök mellett sokkal 
használatosabbak a szimbolikus eszközök és módok. Az egész Föld 
szimbolikus ábrázolója a földgömb. Nélkülözhetetlen, ha a Föld 
alakjáról, a tengerek és szárazföldek eloszlásáról, valamelyik föld
résznek, országnak a tengerekhez, az egész Földhöz való helyzetéről, 
a földrajzi szélesség és hosszúság magyarázatáról, a Föld forgásáról, 
a nappalok és éjjelek keletkezéséről, tartamáról, az évszakokról, 
gyarmatokról, világforgalomról, felfedezésekről van szó. A föld
gömböt a térképpel együtt kell használni.

A földrajztanításnak legfontosabb eszköze a térkép. Fali térkép 
és iskolai atlasz nélkül földrajzot nem lehet tanítani. Jogosan köve
telhetjük meg minden tanulótól, hogy iskolai atlasza ne elhasznált, 
esetleg testvéreitől örökölt darab legyen, hanem az, amit az év elején 
a tankönyvjegyzékben előírtunk. Hiszen ha nem egyforma és jó
állapotban lévő atlaszt használnak egy osztály tanulói, akkor nem 
tudjuk azt a tömeges tanításban alkalmazni.

A térkép nemcsak a földrajzi tárgyak térbeli viszonyáról ad 
képet, hanem feleslegessé teszi, hogy a tankönyvek felsorolják a hatá
rokat, fekvést, hegyeket, vizeket, településeket. A domborzatból a 
lakosság foglalkozására, a vízhálózat sűrűségéből a csapadékviszo
nyokra lehet következtetni. A térképet azonban csak az tudja hasz
nálni, aki olvasni tudja, azért erre meg kell tanítani növendékeinket.

A térképolvasásba való bevezetés a világtájak és a mérték meg
ismerésével kezdődik. A tanteremről készült tervrajz megérteti velük, 
hogy kénytelenek vagyunk kisebbíteni a mértéket. Ha pedig a 
szabadban nagyobb területről készítünk rajzot, az egyezményes jelek 
alkalmazásának szükségét is megértik. A szülőföld, a megye térképé
nek megismerése után térünk át Magyarország térképére. Az át
menetet azzal hozzuk létre, hogy a megye térképét is felfüggesztjük. 
Az ország térképén megkerestetjük Budapestet, azután Debrecent, 
majd a Hortobágyot, a Tiszát, végül Hajdú megyét. Összehasonlítjuk 
Hajdú megye térképével. Miért rajzolták Magyarország térképén 
kisebbnek ezt a megyét? A két térkép mértékét összehasonlítjuk. 
Kiszámítjuk, hogy milyen a valóságos távolsága annak, amit a térkép 
2,5,10 mm-hosszúnak ábrázol. Megmérjük a Püspökladány és Debrecen 
közötti távolságot Magyarország és Hajdú megye térképén. Bár 
mm-ekben különböző a távolság, a tényleges távolságot a mérték 
segítségével ugyanakkorának találjuk. Ezzel azután áttérhetünk a 
térkép használatára. A mértékkel mindannyiszor kell foglalkozni, 
ahányszor új térkép kerül az osztályba. Idegen területek nagyságáról 
úgy adunk képet, hogy a hazai területtel hasonlítjuk össze.
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A térkép eredményes használatának egyik főfeltétele, hogy 
pontosan olvassák le az adatokat. Erre úgy szoktatjuk a tanulókat, 
hogy a táblára íratjuk velük a neveket. Erre főként az idegen neveknél 
van szükség. Az idegen neveket eredeti kiejtésük szerint kívánjuk 
meg. Ebben kézi atlaszok, lexikonok jöhetnek segítségünkre.

A tanítás középpontjában az atlasz álljon. A kérdéseket úgy 
intézzük, a házifeladatokat úgy állítjuk össze, hogy a tanuló kény
telen legyen atlaszát tanulmányozni. E kérdések ne a helynevekre 
szorítkozzanak, hanem a jelenségek között lévő okozati összefüggés 
kutatására is késztessenek.

A feleltetésnél legjobb volna az írásnélküli, az ú. n. néma tér
képek használata. Ama használatos fali térképeinkről a tanuló sokszor 
kényelmesen leolvashatja a topográfiái adatokat, s egy kis általá
nossággal felhígítva azt a látszatot kelti, mintha tényleg ismerné a 
szóban forgó területet, holott tulajdonképpen tájékozatlan. A néma 
vagy legalábbis a heg}'- és vízrajzi térképek azonban kényszerítik 
arra, hogy az atlaszát gondosan tanulmányozza a készülésnél.

Erre szokás igénybevenni a kéknyomású kis néma térképeket, 
amelyeket otthon, vagy iskolai dolgozatként töltenek ki a tanulók. 
Földrészek, országok gépies másolásának kevés haszna van. Nem 
kell előmozdítani az ilyen rajzok színezését sem, mert amellett, hogy 
sok időt vesznek el, a tanuló ízlését is rontja, és alkalmat nyújt arra, 
hogy a tanuló mással készíttesse el.

Sok vita hangzott el már a rajzolás módszeréről. Abban ugyan 
egyetértenek, hogy a tanár a fali táblán rajzával tegye világosabbá 
magyarázatát, csak abban térnek el a nézetek, hogy mit rajzoljunk 
és hogy a tanulókkal rajzoltassunk-e a táblán is? Akik rajzoltatnak, 
arra hivatkoznak, hogy a tanulót ez kényszeríti a térkép pontos meg
figyelésére, az ellenzők pedig azt hozzák fel, hogy a rajz tanulása sok 
időt vesz igénybe, és mégis torzképet eredményez, tehát káros hatású.

Mind a két nézetben van igazság is, túlhajtás is. A rajzolásnak 
nagy értéke van, csak túlzásba nem szabad vinni. Ha a térképből a 
lényeges vonásokat emeljük ki, és a vázlat a tanuló előtt lépésről- 
lépésre épül fel, akkor sokkal jobban rögződik meg a tárgyalt terület 
képe, mintha csak a térképet látja maga előtt. Ehhez azonban az is 
szükséges, hogy a tanár és tanuló együtt rajzoljon. A tanár a táblán, 
a tanuló a füzetében. A vázlat lehetőleg szabadkézzel készüljön. 
A torzképek elkerülésére szoktak segédvonalakat is igénybe venni. 
A bonyolultabb szerkesztésnek nincs haszna, mert a mellett, hogy 
hosszabb időt vesz igénybe, fejbentartása lehetetlen.

A térképvázlatok mellett keresztmetszeteket is rajzoltathatunk. 
Arra azonban ügyelni kell, hogy a magasságot a szemléltetés kedvéért 
ne túlozzuk, mert akkor már hamis képet ad.

A statisztikai adatokat sokféleképpen ábrázolhatjuk. A grafikus 
ábrázolásra a milliméter-füzet szolgál. Ebben vonalakkal, körökkel, 
hasábokkal fejezzük ki a statisztika kikerekitett értékeit. Szerkesz
tésük azonban pontos legyen, mert csak így van értékük.
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A szemléltetés ritkán alkalmazott eszközei a domborművű tér
képek. Népszerűtlenségük érthető oka, hogy a magasságok túlzása 
miatt hamis képet adnak az ábrázolt területről. Kicsiny alakjuk a 
tömegtanításban való alkalmazásukat megnehezíti. Sokkal hasz
nosabb a homokasztal, amelyen atanár maga alakíthatja ki a vidéket, 
s a tanulók maguk is dolgozhatnak térkép alapján. Fizikai, földrajzi 
fogalmak tanítására is alkalmazzák. (Teleki P. : A homokasztal. 
Földr. Közi. 1914. 190 o.) A csillagászati földrajz tanításában model
lekkel segítik egyes fogalmak megértetését. Az egyszerű szerkezetűek 
használhatóbbak, mint a bonyolultak, mert ezek a megértést meg
nehezítik. Semmiféle készüléket ne mutassunk be addig, míg magunk 
ki nem próbáltuk. Csakis ezzel kerülhetjük el a sikertelen bemutatással 
járó kellemetlen érzéseket.

Az új anyag égy-egy egységének domborzat, éghajlat, vízrend
szer stb. — megbeszélése után összefoglalunk. Összefoglalunk akkor 
is, ha az új anyag tárgyalását befejeztük. Itt alkalmazhatjuk a kap
csolást, amellyel az új képzeteket nemcsak a földrajz, hanem más 
tantárgy úlján eddig nyert képzetekhez fűzzük. Ezzel válik kon
centráló jellegűvé a földrajz. Erre a legalkalmasabb eljárás az össze
hasonlítás. Extenzív az összehasonlítás, mikor a területek között lévő 
hasonlóságokat és különbözőségeket állapítjuk meg. Összehasonlít
hatjuk pl. az Alföldet és a Kis-Alföldet, Délamerikát és Afrikát, a 
három déli földrészt, Magyarországot és Ausztriát stb. Az össze
hasonlítással azt vizsgáljuk, hogy milyen hasonlóság mutatkozik 
fekvés, alak, nagyság, domborzat stb. tekintetében. Ha ellenben azt 
kutatjuk, hogy mi az oka annak, hogy bizonyos földrajzi jelenségek 
egymással összefüggésben állnak, akkor intenzív összehasonlítást 
végzünk. Ezt a miért? —kérdéssel váltjuk ki. Itt nyilhatik alkalom 
arra, hogy történelemben, természetrajzban tanultakat visszaidézzük 
tanulóink emlékezetébe, és segítsük őket az egységes szemlélet ki
alakításában.

Az összefoglalás feladata a rendszerbefoglalás is. Mivel a tár
gyalásnál nem ragaszkodunk egyféle eljáráshoz, mert egyszer 
talán olvasmányt beszélünk meg, máskor képet tárgyalunk, pár
beszédet folytatunk stb. és a mellett arra törekszünk, hogy a tanuló 
öntevékenység útján szerezze meg az új ismereteket, szükséges, hogy 
az újonnan tanultakat rendbeszedjük, és az eddig tanultak rend
szerébe iktassuk. A rendszerbefoglalás leggyakoribb módja az a 
vázlat, amit a Dunántúl vázlataként megadtunk. A rendszerbe
foglalás szolgál arra is, hogy általános földrajzi fogalmakhoz, meg
határozásokhoz, törvényekhez jussunk. Minél fiatalabb a tanuló, 
annál kevésbbé lehet megkívánni tőle a tudomány előtt is szabatos 
meghatározásokat.

Tanításunk akkor eredményes, ha a tanulók a kapott ismereteket 
felhasználni, alkalmazni is tudják. Ennek gyakorlása és próbája a 
számonkérés. Amíg a rendszerezéssel szorosra fűztük az anyagot, 
most az összefüggést meglazítjuk, és az egyes tagokat sokféleképpen
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csoportosítjuk. Nagyon jól alkalmazható itt az utaztatás: Debrecen
ből Becsbe utazunk, mely nagyobb városokat érint jük? mely folyókon 
megyünk át? Mely hegyeket szeljük keresztül? Miről nevezetesek az 
érintett városok? így nemcsak megrögzítjük növendékeinkben a 
tanult anyagot, hanem azt is kipuhatolhatjuk, hogy nem kell-e vala
melyik képzetüket helyesbíteni.

A földrajztanítás — amint az eddigiekből kitetszik — nem jár 
mindig ugyanazon az úton, hanem a tárgy természetéhez alkalmaz
kodik. De bármelyik utat is választja a tanár, legyen mindig szeretet 
és élet a tanításában.

Debrecen. Dr. Márton Béla*

A  református katechéta feladata 
a középiskolák V . osztályában.

Van a katechétának egy állandó feladata, amely nem szorít- 
kozhatik egy osztály anyagára, sőt még az egyes osztályokkal a hittan
órákon való találkozásra sem, hanem minden „forgolódását“ át kell 
hatnia. Minden anyagközlésen, tanításon, nevelésen át meg kell érez
tetnie növendékeivel valamit az evangéliumból úgy, hogy megérezze 
minden diák, hogy ahhoz neki is köze van. E mellett azonban minden 
osztályban megvan a különleges feladata is. Egy-egy esztendő alatt 
előbbre kell vinnie növendékeit a keresztyénség előkészítésének, 
történetének, hittanának ismeretében, megvilágítva a nagy össze
függéseket, amelyek a Krisztus előtti és utáni kor, a művelődés, 
tudomány fejlődése és az egyház története, az ember természeti élete 
és a kijelentés között vannak.

Egészen sajátos feladat az, ami az V. osztályban hárul a ka- 
techétára.

Az Egyetemes Konvent 215—1911. sz. határozatában úgy 
intézkedik, hogy ,,az ötödik osztályban Izráel vallásának és Jézus 
vallásának története“ legyen a tananyag, „utóbbi az újszövetségi 
kortörténet hátterében, bevezetésül az ókori népek főbb vallásalakjai
nak áttekintésével“ .

Hogy ezt a feladatát a katechéta eredményesen betölthesse 
— meggyőződésem szerint — néhány vezető szempontot kell tisztán- 
látnia és állandóan szem előtt tartania.

Ne keltse azt a látszatot, mintha a „vallás“ története a „vallások“ 
története volna. Állandóan ki kell emelni a vallás ősi egységét. Bár 
a különböző népek vallásáról szóló ismereteink ott kezdődnek, ahol 
az illető népről való ismereteink, mégis tudjuk, hogy mint létük, 
vallásosságuk is a prehisztorikus korba nyúlik vissza. A vallás valahol 
ott ered, ahol az első ember megjelent, s Istentől megnyerte az első 
kijelentést. Az ősi vallás tisztán és minden homályosságtól mentesen 
együtt teremtetett az ősemberrel. Az emberiség bűnesete utáni
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szétszóródásában magával viszi ennek a vallásnak az emlékét. 
Az Istentől elszakadt ember kezén az Isten-ismeret mindig jobban 
elveszti eredeti lényegét, s lassan generációról-generációra megkopot- 
tabban és szegényebben száll át. Szegényes természeti tapasztalataiból 
mindig többet fűz hozzá az ember, végül ősi magja is elhomályosodik 
már, csak az emberalkotta vonásai maradnak meg, melyeken itt-ott 
talán még átcsillan az ősember istenismeretének valami szánalmasan 
silány hagyománya — és előttünk állanak a pogány vallásalakok, 
a természetimádó népek hitének kalleidoskópja. Ha pedig támad 
elszórtan néhány mélyebben gondolkozó vallásos elme, akik jobban 
helelátnak az emberbe, felfedezik az embert, mint erkölcsi lényt, a 
lélek mélyén vívódó rossz és jó meghatározott jelentést nyer. Töpren
geni kezdenek a halál utáni életről, rájönnek arra, hogy a földi élet 
és a halál utáni lét között összefüggésnek kell lenni, megformulázzák 
látásukat abban, hogy bizonyos módon, szabályok és törvények 
szerint kell cselekedni, mert Istennek nemcsak haragja, tanácsa, 
segítsége, ajándéka, hanem parancsa is van — ha egy Istentől ködös 
és rész szerint való, de mégis vezetést nyert lélek végiggondolja ezt, 
s hangot ad neki — megszületett a törvény-vallás. Mi a világ népei
nek vallásában ezt az évezredek igen hosszú során át kialakult státus 
quo-t látjuk ma. De azért, mert első pillanatban nem tűnik szembe 
az ősi eredet, tévedés volna azt a látszatot kelteni, mintha az nem 
is volna meg. Nyugodtan állíthatjuk, hogy minden természeti-, tör
vény- és váítság-vallással együtt a keresztyénség is közös tőről sar
jadt, csak az a különbség köztük, hogy míg a mi mai hitünk a zsidóság, 
mint Istentől különleges hivatásra kiválasztott nép történetén, majd 
Jézus Krisztus kijelentésén át részben megőrizte, részben újra kapta 
az Isten valóságos ismeretét, addig a többi ága az első vallásos lélektől 
olyan messze szakadt, hogy a közös eredetet ma már kimutatni 
igen nehéz, vagy egyenesen lehetetlen. A katechéta feladata, hogy 
ezt a közös eredetet a vallástörténet tanítása folyamán kutassa, s 
ahol lehet, szemléletessé tegye. Magát az elvet pedig — a keresztyénség 
helyzetét a vallástörténetben — soha figyelmen kívül ne hagyja.

A keresztyénségnek azonban egy másféle helyzete is van a vallás- 
történetben : nem alacsonyabbrendű vallásosságból fejlődött maga- 
sabbrendűségébe, nem az emberi művelődés, vagy kimagasló vallásos 
elme meditációjának eredménye, hanem kijelentés. Nem az ember 
produktuma, ami az ő szemlélete, tapasztalata, elmélyedése alapján 
született meg, s amit így jónak ismerve meg, tételekbe megformu- 
lázott és önmagához alakított, hanem amivel a kijelentésben találta 
magát szemben, s amit vagy elfogad, vagy elvet, de amivel perbe nem 
szállhat, s rajta nem változtathat.

A primitív népek vallásában lehet fejlődés. A kezdetleges fetisiz- 
musból az ember ismeretének, világszemléletének kibővülése követ
keztében kiemelkedhet. A görög primitív vallás a természet erőinek 
megszemélyesítésétől a művelődés haladásával számos állomáson 
keresztül eljuthat a misztériumok és filozófusok ismeretlen egy istené
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hez. A természeti vallásból a törvény-vallásba igen nagy ugrás van, 
nehezen tehető meg, de egy vallásos géniusz személyén keresztül 
áthidalható a távolság. A líettő közötti átfejlődés lehetséges.

Ez a fejlődés azonban a természeti vallás vagy törvény-vallás 
és a keresztyénség között lehetetlen. A kettő között olyan távolság 
van, ami semmiféle módon át nem hidalható, mert a különbség 
qualitativ és nem quantitativ. Már a kiindulásban térnek el egymástól. 
A két előbbinek a középpontjában az ember istenismerete, az utóbbi
ban az Isten emberismerete áll. Az előbbiben az ember akar 
tökéletesedni istenismerete által, az utóbbiban Isten dicsőül meg az 
emberben. Közöttük tehát nem olyan átmenet van, amelyet az 
évezredes lelki haladás megmagyarázhat, hanem minőségi különbség, 
ami azt jelenti, hogy a világ vallása két nagy részre oszlik : a 
különleges kijelentés alapján álló és ettől eltávozott csoportra.

Mivel Isten kijelentésében tervszerű fejlődés van, ezért beszél
hetünk arról, hogy a kijelentés alapján két vallásalak á l l : a keresz
tyénség és a zsidó. Ez utóbbi nem értette meg a kijelentést, azért 
annak fele útján megtorpant. Azt a koronát, melyet Isten Jézus 
Krisztus személyében és tanításában tett rá a kijelentésre, a zsidóság 
nem értette meg. A zsidóság lemaradt, a keresztyénség pedig egyház- 
történelmében vitte tovább Istennek az első ember óta önmagáról 
adott ismeretét.

A katechéta különleges feladata tehát ebben az osztályban 
megvilágosítani a keresztyénség különleges helyzetét mind a két 
szempontból a világ vallásában : eloszlatni azt a közhellyé vált tév
hitet, hogy „minden vallás egyforma“ . Elsősorban nem az a cél, 
hogy a természeti és a törvény vallásokkal szemben felmutassam a 
keresztyénség eszmei és tartalmi fensőbbségét, hanem, hogy a 
keresztyénség isteni eredetével és a kijelentés tökéletességével széni
ben rámutassak a többi vallás emberi eredetére, s így végtelen töké
letlenségére.

A keresztyénségnek ebből a he'yzetéből egészen természetesen 
következik a keresztyén missziók jogosultsága és kötelessége. A tör
ténelem folyamán a keresztyénség hol jobban, hol rosszabbul igye
kezett is betölteni ezt a lényegébői fakadó feladatát. Majdnem minden 
jelentékeny nem keresztyén vallással találkozása volt, vagy van. 
Azok a jelentések, amelyek a protestáns világ nagy missziói egyházai
nak és egyesületeinek munkáiról szólanak, megemlékeznek számos 
megbízható adat szemléltető tükrében a nem keresztyén vallások 
jellemvonásairól, történelméről, valamint arról is beszélnek, hogyan 
fogadják a nem keresztyén népek Isten kijelentését, miképpen 
alakulnak át annak hatása folytán.

A keresztyén missziók története már önmagában véve is érdekes 
olvasmány. Kár, hogy nyolc esztendőn keresztül sehol sincs alkalmuk 
arra a növendékeinknek, hogy rendszeresen megismerkedjenek vele. 
Meggyőződésem szerint a vallástörténetnek a keresztyén missziók 
történetének keretébe való beillesztése nemcsak a vallástörténet
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ismereti anyagának közlését tehetné élvezetessé és szemléletessé, 
hanem a keresztyénség jelentőségét, feladatát új oldalról világítaná 
meg, s az V. osztály anyaga alkalmas bevezetésül szolgálhatna a 
magasabb osztályok egyháztörténelmi tanulmányaihoz.

Budapest. Draskóczy István.

Nyelvtisztasági munka az iskolában.1
E cím hallatára talán azt gondolja egyik-másik olvasóm, hogy 

magátólértetődő munkáról lesz szó, olyanról, ami természetes köte
lessége minden magyar tanárnak. Szakszerű tudással és tárgya 
keretén belül meg kell tennie, hogy kijavítsa a felelőt, ha vét a szaba
tosság, helyesség, magyarosság szabályai ellen, meg kell jelölni a 
tanuló dolgozatában is az ilyen hibákat, mint ahogy a számszakos 
kartársaknak is helyesbíteniök kell, ha a gyermek vét az elemi 
műveletek szabályai ellen akkor, mikor magasabb követelményű 
levezetést, vagy műveletet végez. Ez tehát mint szakkérdés köteles
sége neki, másra pedig nem tartozik. Sőt elhangozhatik olyan véle
mény is, mely szerint egyenesen fölösleges, vagy éppen káros, ha a 
tanár a növendék feleletét megszakítva alaki okból (itt nyelvhelyes
ségre törekedve), kizökkenti a felelő és az egész osztály figyelmét. 
Nem is szólva arról, hogy néha a tanár maga is mond idegen szót, 
s akkor éppen kellemetlen helyzet támadhat, ha, különösen alacso
nyabb osztályban, észreveszi, hogy a gyermekek megütköznek ezen.

Vannak talán, akik már ennyi ellenérvből is gyors általánosí
tással levonják a szabályt: ilyen munkára tehát a magyar-tanítás 
keretein kívül nincs szükség.

Nézzük most a másik fél érveit! Szükséges-e nyelvtisztító 
munka az iskolában, és lehetséges-e ez a munka? Ha lehetséges, 
hogyan, milyen eszközökkel érhető el eredmény?

Ezekre a kérdésekre szeretnék az alábbiakban felelni 1. elméleti, 
nyelvtudományi alapon, 2. tapasztalat alapján, rávilágítva a buda
pesti Ev. L.-gimn. ilyen irányú működésére. Talán egyrészt nyelv
fejlődési meggondolással, másrészt iskolánk ily irányú munkájának 
megindulásáról, történetéről, ennek fejlődéséről és eredményeiről 
szólva, sikerült az iskolai nyelvtisztító munkának új híveket sze
reznem.

Nézzük először is nyelvtörténeti alapon, mióta és mennyiben 
vannak meg és mimódon szaporodnak e magyartalanságok? Ha nyel

1 E gondolatkörrel foglalkozik lapunk 1934. évi VIII. évfolyamának 
9—10. számában Papp István (Hatvan) és 1935. évi IX. évfolyamának 1. 
számában dr. Bánkúti Dezső. Jelen közleménynek és az említetteknek egybe
vetéséből kiviláglik az utóbbi évben tett haladás.

E cikket felolvasta a szerző az Országos Evangélikus Tanáregylet Huma
nisztikus Szakosztályának folyó évi október 27-i ülésén, hol határozatba 
ment annak teljes terjedelemben való közlése. A szerkesztő.
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vünk fejlődését figyeljük, szembetűnik az a belső ellentmondásszerű 
tény, hogy idegen, vagy idegen származású, tehát a szó szoros 
értelmében „magyartalan“ szavak azóta furakodnak, tolakodnak 
be nyelvünkbe, mióta csak nyelvünkről tudunk. Természetes is ez, 
hisz mióta népünk új, meg új művelődési elemekkel gazdagodik, 
azóta veszi át az illető új fogalommal együtt annak nevét is, mely 
természetszerűleg idegen. Már a nomád élet szavai közt idegenek a 
„borjú“ , „ökör“ , „tulok“ , „ürü“ ; ugyancsak bolgár-török eredetűek 
a földmívelő élet első nyomai: „aratni“ , „sarló“ , „tarló“ , „boglya“ , 
„őrleni“ . Iráni a perzsa ,,kareta“-kard, az asszony : ,,úrnő“-értelemben. 
Csak utalok a későbbi művelődési rétegekkel együtt nyelvünkre 
ülepedett szócsoportokra : a szláv és latin ,,christian“-szóra, a német 
ipari élettel együtt beözönlött kifejezésekre a legutóbbi korig : 
„sparherd, rigli, masni“ stb. Folytathatnék a felsorolást napjaink 
új idegen szavainak idézésével : „rádió, antenna, kurblizni, startolni“ , 
no és az elmaradhatatlan „wikend“ és „hepiend“ is idekívánkozik.

E szerint tehát a nyelv életének természetes folyamata volna az, 
hogy idegen szavak kerülnek bele, mint jövevényszavak, ezek meg
honosodnak, esetleg hangzásukban is hozzásímulnak a befogadó
nyelv szelleméhez, magyarban pl. annak hangrendjéhez : „Miloszt- 
ben, milosztban, malasztban.“ Vagypedig megőrzik a maguk teljes 
eredetiségét, de ennek ellenére is bejészkelődnek, és itt következik az 
első méltatlanság, ami a betelepülő részéről éri a vendégszerető 
magyart : pl. frisch, friss, amit a mássalhangzótorlódást mai napig 
sem tűrő göcseji jó zamatosán ,,viris“ -nek ejt.

De hol van hát a kívánatos betelepülés és a jogtalan garázdálkodás 
határa ? Ott, ahol az állam, a nemzet életében is határt vonnak az 
írott jogi- és az íratlan erkölcsi törvények : a magyar nemzet közös
ségéhez testben-lélekben, munkában és véráldozatban hozzásimuló 
telepesek és a betelepüléskor élvezett vendégszeretettel csúfosan és 
becstelenül visszaélő, a magyar ellen acsarkodó, első adott jelre, 
trianoni erőszakra a magyart hűtlenül cserben hagyó, sőt vesztére 
törő nemzetiségek közt.

Valóban nincs okunk, sőt módunk sem arra, hogy a meghonoso
dott és nyelvünk szellemével összeforrott, művelődéstörténetünk 
rétegeződését mutató jövevényszavakat kerüljük, amilyenek pl. „temp
lom, iskola, ablak, kereszt, zsinór“ , sőt „perec és pár“ ! De annál 
több okunk van arra, hogy azokat a szavakat, melyek betolakodása 
egy-egy jó magyar szótól veszi el a megélhetési lehetőséget, kiszorítva 
azt a nyelvhasználatból, hogy az ilyen betolakodottakat kíméletlenül 
irtsuk, mint pl. „zsúr, spórolni, apprechendálni, retikül, prédikáció, 
abnormis, intuíció, adjunktus“ stb., stb. és — sajnos — újra stb.

Hogy ez jogosult álláspont, azt úgy hiszem, minden értelmes 
és hazafias magyar érti és érzi. De most az a kérdés következik, 
hol lehet tehát a „pár“ és a „zsúr“ közt határt vonnunk ? Ha ezt 
lehet, miért nem szabad azt ? És erre a legkönnyebb felelet kétség
telenül az volna, hogy „hát az a nyelvérzék dolga“ . A „pár“ már

2*
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megmagyarosodott, a „zsúr“-t még idegennek érezzük. Csakhogy 
ez a nyelvérzék nagyon egyéni dolog, nem alkalmas arra, hogy 
mértéket adjon. Egyikünk már meghonosodottnak érzi, talán joggal 
a „ceruza“ szót, másikunk, ha tőmetszéses összetételű is, de mivel 
magyar, az „irón“-t használja. A harmadik meg éppen a „plajbász“ -t 
tartja jobbnak. A hasznossági, illetőleg gyakorlati szempont sem 
dönthet el elvi kérdést. Nem érvelhetünk azzal, hogy a ,,pár“ -nak 
megfelelő magyar szavunk nincs, ezt tehát azért vettük és vehettük 
át idegenből. De miért nincs ilyen ? Miért nem nőtt a magyar nyelv 
életképes fáján? Talán éppen azért, mert a „pár“ túlburjánzott és 
nem engedett egy megfelelő értelmű magyar szót kifejlődni. A nyelv
érzék is csak a nyelv történetének ismeretén nyugodva adhat döntő- 
feleletet. Szószármazási és hasonlósági (etimológiás és analógiás) 
kérdések beható vizsgálata, a régi és rokonnyelvekben való teljes 
tájékozottság, a nyelv fejlődésének minden mozzanatában való 
jártasság, tehát : egyrészt teljes és biztos szaktudás, másrészt jó 
fül, megfigyelő- és alkalmazóképesség, szabályok és esetek, sőt 
szabályok és kivételek viszonyának gyors és biztos felismerése, egy
szóval nyelvtehetség is feltétlenül szükséges volna. Márpedig e két 
eszköz sincs meg minden egyes átlagosan művelt magyar kezében. .

De van minden, csak általános műveltséget szerzett magyar előtt 
is két igen jó példa, mely döntő tekintély lehet, s a nyelvhasználatban 
biztos útmutatást adhat : 1. a nép- és 2. a műköltő. Természetesen a 
kiforrott és lehiggadt, a nemzet közkincsévé vált népköltészet és 
az ugyancsak megállapodott, idők próbáját és bírálatát megállt 
költők (az idegen, de műszóval) „klasszikusoknak“ nevezett halha
tatlanok, kik nem tűntek le a múló divattal, vagy valami mester
kélten felkapott hóbort tiszavirágéletéve}. A „pár“ már valóban 
beleillesztkedett a népnyelvbe. Ott van a népdalban : „Páros élet 
a legszebb a világon“ , vagy : „Páros csillag az ég alján“ . Szerepel a 
bohókás szólásmondásban : „Két bolond : egy pár“ , s ezzel teljesen 
eredeti magyar szóként hat, mintegy honosságot szerzett, meg
magyarosodott. És előttünk van minden, csak valamelyes iskolát 
végzett magyar előtt is : Petőfi, Arany, Tompa, Gárdonyi, Móra, 
továbbá a Himnusz, Szózat, Magyar hiszekegy stb. tőrőlmetszett 
magyarsága, s ezek és számos más fülünkbecscngő remekmű soraiból, 
szólamaiból is bármikor meríthetünk és útbaigazítást nyerhetünk. 
Természetesen a népdalban is az igazán népajkán keletkezett, s a 
nótafák, mesefák leikéből lelkedzett s az ő ajkukról a nemzet leikébe 
öröklődő nyelvkincsre gondolok, s távolról sem az úgynevezett 
„sláger“-ekre, melyek — sajnos — sokszor bizony egészen ellentétes 
irányú hatással, a romlott, idegenszerű, fővárosi osztálynyelveknek 
erkölcsi, zenei, költői, lélektani, nyelvi s azt hiszem, minden más 
szempontból is elrettentő képtelenségeit viszik bele a nép tudatába.

Az eddigiekben arra a két kérdésre igyekeztem felelni, 1. kell-e,
2. lehet-e küzdenünk nyelvünk jogaiért. Azt hiszem, a fentiek meg
gondolása után mindnyájan „igen“-nel felelünk. Kell, mert manapság
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különösen fontos, hogy minden magyar értékhez szívósan ragasz
kodjunk, és minden magyar jogot körömszakadtáig védjünk. Lehet 
is védelmeznünk. Forduljunk népünk és költőink ízig-vérig magyar 
nyelvéhez, és nem fogunk tanácstalanul tévelyegni.

Ha pedig értelmes meggondolás és kegyeletes érzés szerint is 
így határoztunk, keressük azokat a módokat és megoldásokat, 
melyekkel ez elhatározásunkat saját magunkra nézve is megvalósít
hatjuk, és nevelő- és oktató hivatásunkat teljesítve, a reánkbízott új 
nemzedékre is továbbörökíthetjük.

Az alábbiakban másfél évtizedes tapasztalat alapján számolok 
be arról, milyen módon és milyen eredménnyel folyik ez a munka a 
budapesti Ev. Leánygimnáziumban.

Iskolánk e munkáját még mint a polgáriiskolai Önképzőkör 
vezető-tanára, Jeszenszky Ilona kezdte meg 15 évvel ezelőtt. Akkor 
indult meg tehát ez a munka iskolánkban, mikor még sem az Aka
démia nem újította fel ilyen tudatos célkitűzéssel magyarosító 
törekvéseit, sem ujságközlemények nem foglalkoztak szinte naponta 
ilyen irányú vitákkal, sem miniszteri rendelet nem kívánta a tanárok 
ilyen célú munkáját, mint napjainkban. (V. K. Min. rend. 45,262— 
1934.) A szükséglet váltotta ki e törekvést. Iskolánknak abban az 
időben még több idegen anyanyelvű, vagy idegen észjárással, ki
ejtéssel, hanglejtéssel beszélő növendéke volt, és minden tőrőlmetszett 
magyarajkú tanár és növendék nyelvérzékét jogosan bántotta a 
sok idegenszerűség. Olyan idők voltak ezek, mikor minden magyar
nak fokozottan éreznie kellett azt a vágyat, hogy mindenben, látszó
lagos külsőségekben is bármely pillanatban vallomást tehessen magyar 
volta mellett. (Ugyanolyan lelkesedés volt ez, mint az a másik, mely 
szintén érzékelhető módon, magyar ruha viselésében fejeződik ki ma, 
és teszi tudatossá a gyermek előtt is állandóan magyar voltát. Öröm
mel jegyezhetjük meg itt is, hogy ezzel a mozgalommal is megelőzte 
Ev. Leánygimnáziumunk a miniszteri rendeletet, amint az illik is, 
hiszen evangélikus iskoláink, intézményeink és honfitársaink mindig 
úttörők voltak minden más téren is.)

Iskolánk nyelvtisztító munkája akkor az önképzőkör munkáján 
belül folyt, és jellemző és tömör nevet vett fel : ,,Szemáe“-szóban, a 
Szép Magyarsággal .Beszélők Egyesülete címnek szókezdő hangjai
ból összevonva, de jelölve a magyarnak egyik legszebb jellem
vonását is, a nyíltan szembe néző, veszedelemmel is bátran szembe- 
forduló mivoltát. Osztályonkint 2—2 ú. n. Szembeör (nyelvőr) vigyá
zott a tanulótársainak beszédére, jegyezte az elkövetett hibákat, 
magyartalanságokat és igyekezett saját, minél tökéletesebb nyelv- 
használatával példát adni társainak. A hibát elkövető gyermek a 
hibás kifejezést köteles volt helyes alakjában tízszer, vagy többször 
is leírni. Lényegében ma is ily módon végezzük e munkát néhány 
változtatással, amit a tapasztalat tett szükségessé, vagy ami a 
behatóbb munka folytán vált lehetővé. Időközben ugyanis kivált 
ez egyesület az Önképzőkör keretéből, akkor, mikor polgáriiskolánk
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kollégiummá, tehát nyolcosztályos iskolává fejlődött, s kitűnően 
belehelyezkedett az iskola szervezetébe, mert különösen az alsó négy
osztály növendékeinek adott munkaalkalmat, kik az Önképzőkörnek 
még nem tagjai, és elő is készíti ily módon az önképzőköri munka 
szervezettségére, önállóságára a kisebbeket. Természetesen a felső 
osztályok növendékei is buzgón dolgoznak itt is, és ennek megint 
megvan a neveléstani értéke : kis és nagy növendékre nézve egyaránt.

A külső szervezet mellett belső változások is szükségesekké váltak. 
A tízszer leírt emlékeztetők helyett (időkímélés és a büntetés látsza
tának elkerülése végett) most megelégszünk a hibás kifejezésnek 
három különböző mondatban való leiratásával, ezzel elkerüljük a 
leírásnak gépiessé válását is, és mivel több gondolkodás árán írja 
le a növendék e három különböző mondatot, talán mélyebben bele
rögződik emlékezetébe a helyes kifejezésmód.

Nagy segítségére van egyesületünknek a Pesti Hírlap kiadásában 
megjelent Nyelvőr. Ez minden osztályban kint függ és a tanuló bár
mely szünetben, reggel, óra előtt, vagy órák közben utánanézhet 
kételyeinek. Ez egyúttal bizonyos kis önálló kutató munkához is
szoktat. Ugyancsak kitűnő segédeszköz e munkában a M. Tud. 
Akadémia kiadásában megjelenő ,,Magyarosan“ c. folyóirat. Ebben 
beható nyelvtörténeti közleményektől kezdve szellemes apró kis- 
cikkekig a legkülönbözőbb alakban és előadásmóddal világítanak 
rá tudós nyelvészek és írók nyelvi kérdésekre, döntenek apró, vagy 
nagyobb vitákban, adnak gyakorlati tanácsokat és elméleti fel
világosítást, sőt egyes esetekben is mindenkor készségesen adnak 
feleletet a hozzájuk fordulónak. A munkaiskolának ma oly sokat 
hangoztatott elve érvényesül abban a kezdeményezésben, mely sze
rint növendékeink egybeállították, és gyűjtik állandóan azokat az 
idegen szavakat, melyekre csakugyan nincs helyes magyar kifejezé
sünk (pl. rádió, antenna, konzerv, celofán, sport, sí, troleybusz stb.) 
és pályázat alakjában igyekeznek megfelelő jó magyar szót alkotni. 
Természetesen fog ezek között sok hasznavehetetlen akadni, mint 
ahogy Kazinczy sem tudott csupa életképes, magyarszellemű kifeje
zést adni az idegenek helyébe, de talán akad majd olyan is, amely 
megmarad, és kiszorít egy-egy betolakodott idegent.

A növendékek munkája kiterjed nyelvjárástanulmányra is. 
Nemegy gyermek jön nyaralásából hazatérve ragyogó arccal jelenteni, 
hogy írt egy kis párbeszédet székely nyelvjárásban, hogy megfigyelte 
a göcseji szókincs eltéréseit, hogy gyűjtött szegedi szavakat. Nagy 
az érdeklődés, mikor egy-egy ilyen dolgozat felolvasására kerül sor. 
A múlt évben kiterjedt munkánk a külföldi nyelvtisztasági mozgal
mak megfigyelésére is. Német folyóiratokból az ő tudatos és megalku
vást nem ismerő ilyen irányú törekvéseikből meríthettünk új lelkesü
lést. Ez idén már első rendes gyűlésükön felolvasott egy anyai 
ágon olasz származású növendékünk beható beszámolót a nagy 
nemzeti fellendülését élő olasz népnek nyelvi öntudatraébredéséről. 
Hogy éppen e két nemzetben oly erős e törekvés nyelvtisztaságra,.
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érdekes bizonyíték a mi igazságunk mellett: a nyelv minden neki
lendülő nemzetnek egyik leghasználhatóbb és leghathatósabb eszköze. 
Növendékeink érdeklődését akartuk fokozni nyelvünk fejlődése 
iránt e g y ik  jó té k o n y  te á n k o n , mikor nagy érdeklődő közönség jelen
létében élénk műsorban jelenítettük meg a „huj, huj, hajrá“-zó 
pogány magyar harci kiáltásától kezdve Ábrányi Emil „Magyar 
nyelv“ c. költeményéig nyelvünk szókincsének, kiejtésének, szó
fűzésének és mondatszerkesztésének pompás fejlődését. Ugyancsak 
ilyen céllal rendezi egyesületünk ezév i, novemberi Szembe-előadását : 
„A  m a g y a r  n ő  a z  ir o d a lo m b a n “ címen. D o lg o z a tp á ly á z a to k  minden 
évben tudatossá teszik növendékeink nyelvtisztító munkáját, s 
öröm olvasni egy-egy ilyen kis beszámolót (Ä Szembe otthon, Hogyan 
szereztem új Szembe-tagokat). Öröm olvasni e beszámolókat, melyek 
büszkén jelentik, hogy az édesapa a hivatalban, az a n y a  barátnői, 
vagy a cse léd  nyelvében, a te stvérek , u n o k a te stv é re k  a maguk iskolájában 
mennyi új hívet szereztek e mozgalomnak. Igaz lelkesedésről tanús
kodik a növendékek által alkotott ,,S z e m b e - je l ig é k “ egyik-másika is, 
melyek a tantermek faláról serkentik őket lankadatlan buzgalomra, pl. 
„Magyarért, magyarul, magyarán“ ,vagy „Ajakunkról a magyar szó tisz
tán, csengőn szálljon, idegen szó szép nyelvünkben helyet ne találjon !“

Ilyen módon éri el iskolánk azt, hogy mire növendékeink a 
V ili .  osztályba kerülnek, szinte kivétel nélkül választékos, tiszta 
magyarsággal beszélnek. Ha pl. az ére ttség i / e le ie tek  izgalmában mégis 
becsúszik egy-egy helytelen kifejezés, vagy szófűzés, a legtöbb még 
ott is tiszteletreméltó meggyőződéssel helyesbíti magát.

Ha a mi ifjú nemzedékünk egykor majd a  m a g a  éleiében  is  
ilyen lelkesedéssel folytatja az iskolában megkezdett munkáját, 
akkor hatalmas ívbe szökken majd a magyar nyelv tisztításának és 
művelésének szerényen induló kezdeményezése. Ez a nyelvtisztaság 
érdekében kifejtett mai lelkesülés méltó továbbfejlődése B e s se n y e i  
„Jámbor szándék“-ának, F e l s ő b ü k i  N a g y  P á l  korszakalkotó indít
ványának. E célból és ilyen irányú elhatározással ajánlotta fel 
S z é c h e n y i, valóban főúri bőkezűséggel, korában páratlan alapít
ványát a Nyelvművelő Társaság anyagi szükségleteinek fedezésére. 
Ezért tettek éjt is nappallá K a z in c z y é k  e reájuk nézve döntő kérdések 
fontolgatásakor. Hová züllött volna a már-már csak jobbágy ajkán 
tengődő magyar nyelv, ha íróink nem pallérozták és „csinosították“ 
volna oly odaadó gondossággal? Ha a N y e lv ő r  nem foglalta volna el 
őrhelyét. És milyen jó, hogy később is, korunkban is akadtak tudó
sok, költők, kik egy-egy művükben, vagy hangyaszorgalmuk egész 
munkásságával újabb gátat emeltek : S im o n y i  „Helyes magyarságba, 
T o ln a i  „Magyarító szótár“ -a mind egy-egy újabb őrszem. És milyen 
megnyugtató, hogy az A k a d é m ia  is újra ráeszmélt (a már említett 
módon) eredeti feladatára, nyelvművelő munkájára : hiszen, mint a 
magyar tudományos életnek legtekintélyesebb tényezője, kétség
telenül legtöbbet tehet most is e nagy célért.

Küzdjünk tehát nyelvünk tisztaságáért nyelvi- és természettudo-
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mányi órán, órán és óraközi szünetekben, iskolában és kiránduláson, 
munkánk közben és otthon, beszéd és írás közben. Ne sajnáljuk e 
cél eléréséért sem latbavetni teljes módszeres készültségünket. Gondol
junk e szempontokból is azokra a pedagógiai eszközökre, melyeket 
saját tárgyunk tanításában egyre alkalmazunk, melyeknek haszna és 
rég bevált módszere minden elméletben jártas és gyakorlatban ügyes 
tanár nélkülözhetetlen segítsége. Gondoljunk először is a p é ld a a d á s n a k  
páratlan hatására, ahogy a legújabb lélektani nyelvben mondják, 
„a tanár leikéből a növendék leikébe sugárzó fénykéve sugalló erejére“ . 
Vigyázzunk mindnyájan legjobb tehetségünk szerint és állandóan 
arra, hogy növendékeink feltétlenül helyes és szép magyarságot 
halljanak tőlünk. Ez csak eleinte, az elhatározás pillanatában lát
szik nehéznek, de valójában csak egy kis önuralom, némi kis ö n fegy e l
m ez é s kérdése. És ha nehéz volna is, nem kötelességünk még nehézség 
árán is megőrizni anyanyelvűnk jogait ? Nem ugyanúgy köteles
ségünk ez, mint ügyelnünk arra, hogy szavaink s z a k s z e r ű s é g  szem
pontjából, tetteink e rk ö lc s i szempontból, és mozdulataink, s minden 
megnyilvánulásunk a jó  íz lé s  értékelése szempontjából helyesek és 
minden bírálaton felülállók legyenek. Kinek kell jobban eleget tennie 
a kanti követelményeknek a tanárnál, a nevelőnél? Kinek kell 
legesleginkább úgy viselkednie, ha nem a tanárnak, hogy bármely 
pillanatban példát vehessenek róla mások, mégpedig nem is akárki, 
hanem a legélesebb megfigyelő : a gyermek, a legérzékenyebb, leg
fogékonyabb és legszigorúbb bíráló, a fejlődő lelkű kis egyén, ki a 
mellett a nemzet, egyház és emberiség jövőjének letéteményese, 
sőt maga a jövendő. De az önfegyelmezésnek kellő fokát ezen a 
nyelvi téren is csak akkor érjük el, ha sohasem hagyunk fel s a j á t  
m a g u n k k a l  sze m b e n  érvényesített s z ig o r u n k k a l . Magunk se beszél
jünk iskolán kívül sem rossz szófűzéssel, ne utánozzunk (tanári 
személyiséghez különben sem illő önállótlansággal) a kevésbbé értékes 
irodalomból, a másod-, vagy többedrangú kulisszák világából, 
nyelvi eredetieskedést hajhászó ismerőseink ,,kiszólásai“ -ból olyan 
magyartalan hangzású és szellemű szavakat, vagy szólamokat, 
melyeket az iskolában kerülni akarunk, s melyeket kerülnünk kell, 
ha nem akarjuk, hogy saját növendékeink azokat tőlünk hallva, 
egymásra mosolyogjanak, vagy hogy a nyíltszívű kicsinyek esetleg 
fel is mutassanak, hogy: „kérem, ez vagy az nem magyar szó“ . Nem 
lehetünk tanár létünkre „augurra mosolygó augurok“ , kik jóízűen 
ejtünk egymás közt, vagy mosolyogva fogadunk egymás ajkáról 
olyan szót, amilyent saját osztályunk „Szembe-őr“-e kicsiny társá
nak hibául róna fel. Nem lehetünk e tekintetben sem meggyőződés- 
telen, lélek nélkül dolgozó munkások, kik miniszteri rendeletre, 
hivatalosan ugyan kerüljük, sőt irtjuk nyelvünk veszedelmét, az 
idegenszerűséget, de legbelsőbb szobánkba érve, munkaruhánkkal 
együtt, letesszük nyelvtisztító törekvéseink kényszerét, és boldogan 
, ,k o m ó t iz á lu n k  otthon különböző z sa r g o n o k b a n , mert e le g ü n k  volt 
abból a m u s z á j - szembézésből az iskolában“ .
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E r k ö lc s i  leh ete tlen ség  ez kiforrott, felnőtt, kialakult személyiség, 
munkája fontosságának tudatában lévő tanár részéről.

Röviden összefoglalva : a mindnyájunk előtt jól ismert pedagógiai 
alapelv nyelvén fejezhetném ki ezt az utóbbi gondolatot : nyelv- 
helyesség és tisztaság szempontjából is k ö vetk ezetesség  kell az egész 
vonalon ! Legyünk következetesek először n ö v e n d é k e in k  nyelvét 
javítva. Ne sajnáljuk a tárgyi szempontból jó mondat után sem 
megállítani a felelőt, ha nyelvi hiba éktelenítette, egyébként jó, 
feleletét. Neveljük a gyermeket is ilyen irányú önfegyelmezésre. 
Gondoljunk csak (a magunk esetén okulva) arra, mennyi még oly 
jól megértett, és megtanult irodalmi adat,nyelvtani szabály, mennyiség- 
tani levelezés és vegytani képlet esett ki tanulmányaink befejezése óta 
emlékezetünkből, de mennyire áthat egész nemzedékeket egy-egy 
v ilá g n é z e t i  m e g n y i lv á n u lá s , elvi felfogás, szokássá beidegzett jó hatás. 
Másodszor, ha pl .ó rá n  k ív ü l  i s  elszalad mellettünk a folyosón növendé
künk, s hozzánk surlódva ,,pardon“-! mond, akkor se resteljük meg
állítani és „bocsánat“ -ot kéretni vele, mint ahogy megállítjuk azért 
is, hogy egy eldobott papírcsomót felemeltetve vele, tisztaságra 
neveljük. Vagy nyelvünk tisztasága nem lenne olyan fontos, mint 
épületünk, környezetünk rendje és tisztasága? Harmadszor, ne saj
náljuk azt az igazán jelentéktelenül rövid időt a magunk beszéde 
közben sem, mely arra szükséges, hogyha műszót, vagy feltétlenül 
szükséges idegen szót használunk, hogy következetesen megmondjuk 
annak m a g y a r  m eg fe le lő jé t is. Hiszen kell ezeket a közhasználatú, 
minden művelt ember előtt ismert idegen szavakat irodalomban, 
társalgási nyelvben előforduló szólamokat, idézeteket, közmondáso
kat megismertetnünk növendékeinkkel, de azokkal ne szorítsuk ki 
a  magunk eredeti nyelvkincsének megfelelőit, hanem ellenkezőleg 
irányítsuk rá előbb az alkalomból is tanítványaink figyelmét a magunk 
eredeti, önálló, jellemző észjárására. Ugyanerre kell kitérnünk a 
felsőbb osztályokban fordításkor, hol el nem mellőzhető a magyaros 
kifejezésmód következetes hangsúlyozása.

H í tehát k e ll nyelvünk romlásának gátat vetnünk belső, erköl
csi kényszer és kívülről jövő miniszteri rendeletnek megfelelve, ha 
költők és tudósok, jó nyelvérzékű magyarok, és a népnyelv példáján 
okulva lehet is, ha a példaadás sugalló ereje és a következetes eljárás 
szigora a m ó d sz e rt i s  m e g a d ja  e nagy cél eléréséhez, csupán egyetlen 
egy valami még „a szükséges dolog“ : b ecsü letes , k o m o ly  e lh a tá r o z á s ,  
egymás törekvését és munkáját e szempontból is értékelő ö s sz e fo g á s .

És kihez lenne méltóbb ennek az összefogásnak a vállalása, 
mint hozzánk, e v a n g é lik u s  ta n á r o k h o z . Megérezték ezt már más ev. 
iskoláink is: Aszódon (tudomásom szerint Nyíregyházán is) megalakult 
már ilyen nyelvtisztító egyesület. Hiszen e tekintetben is előttünk 
kell állnia eszményképünknek, L u t h e r  M á r t o n n a k , ki korszakalkotó 
művével, a Bibliának németre való lefordításával kifejezte azt, milyen 
nagyra tartja a n em zeti n y e lv et. Nemcsak vallásos szempontból volt 
e  német Biblia megjelenése döntő fontosságú, mert a hívő általa
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maga meríthetett az Élet könyvéből, hanem messzemenő következ
ményei voltak e műnek az új felnémet irodalmi nyelv e gy sé gé n e k  
megteremtése folytán is. Egységet tudott teremteni nyelvi eszközök
kel a szertehúzó, szertehulló XVI. századbeli Németországban.

De gondoljuk csak meg, volt-e ilyen egységre n em zetn ek , v a la h a  
is nagyobb szüksége, mint a mi m a g y a r  hazánknak ma, a t r ia n o n i  
meggyalázás után másfél évtizeddel. Mikor volt e nyelvben és lélek
ben való összefogásra nagyobb szükségünk, mint most ? Hiszen 
ma is ott tartunk, mint akkor régen, a török rabigában sínylődve, 
ma is „K ét ellenség kétfelől szorítja“ nemcsak állami életünket, 
nemzeti önállóságunkat, hanem nyelvünk épségét is. A k eletrő l 
beözönlő, galíciai észjárásból fakadó, éneklő hanghordozással be- 
lopódzkodó üzleti nyelvnek oly sok betolakodottja éppen úgy szorítja 
ki egyre nyelvünk eredeti szavait, fordulatait, szólamait, de még 
mondatszerkesztését, sőt hangsúlyát is, mint a „sport, kozmetika, 
elegancia és sikk“ kérdéseit tárgyaló „intelligenciát“ és „kultúrát^ 
mimelő sok angol, francia, német és más nyugat felől betolakodó 
élősködő. S beteljesül már-már nyelvünkön is a költő feljajdulása : 
„nem leli honját e hazában“ .

Pedig most, mikor a fegyvert kicsavarták kezünkből, mikor ősi 
földünket kihúzták lábunk alól, mikor sok milliónyi édes magyar 
testvérünket elszakították közös édesanyánktól, hazánktól, valóban 
nem lehet ez az egyik legnagyobb megmaradt magyar érték, nyelvünk, 
hontalan földönfutó ! F o g ju n k  ö ssz e  mi máskor is, másban is ú ttö rő  
e v a n g é lik u s  m a g y a r  t a n á r o k , s szerezzük v is s z a , vagy szerezzük m eg, 
n y e lv ü n k  t i s z t a s á g á t . Ne mondjunk le erről kényelemszeretetből, 
közönyből, tudákoskodásból ! Gondoljunk e vonatkozásban is Deák 
örökigazságú szavára : „amit erőszakkal vettek el tőlünk, azt vissza
szerezhetjük, de amiről önként mondunk le, az örökre elveszett“ .

Ne mondjunk le arról a kevésről, amink megmaradt, ellenkezőleg, 
ragaszkodjunk hozzá körömszakadtáig, forgassuk meglévő fegy
vereinket az önuralomnak, a következetességnek, a kezdeményezések
hez szükséges erőfeszítésnek a hősiességével, s akkor Magyarországot 
ma sem dönthetik meg még a poklok kapui sem !

Budapest. D r .  Z e le n k a  M a r g i t .

V  akvágányon.
Körülöttünk a nagyvilág lázasan hánykolódik válságaiban. 

Kulturális életünk is, mint amannak függvénye, hatalmas örvények
ben kavarog. Űgylátszik, az iskolák kapui sem tudnak ellenállani 
a viharok erejének. Hiába : megvénhedtek. A múlt század individuá
lis irányú nevelési eszményét elsöpörték a szelek. Ma a kollektív 
ember a korszerű. Azelőtt, ha leszögezetten nem is, de a tanárok 
lelkében, egy társadalomtól független, annak hátán minél ügyeseb
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ben megélni tudó, tehát öncélú emberideál élt, mint az oktatás 
és a nevelés törekvéseinek vágyképe. Gyarló volt : a régi iskola nevelt
jei egyéni érvényesülésük felelőtlen hajszolásában az emberiségre 
zúdították a világháborút. Ma már az ember értékét az méri, mennyi
ben tud felolvadni, személytelenné válni a maga közösségében, annak 
érdekében. S ezek az önmagukról lemondott, masszává nevelt mil
liók •— félek, megint gyarlók lesznek — közérdekük érdekében megint 
csak fejünk fölé gyújtogatják a kerek égboltot. Mindezt Madách 
világtörténelmi ingaelmélete eléggé megmagyarázza.

Az iskolát, ezt a legkonzervatívabb intézményt is új szelek 
járják át, reform reformot követ; tananyagában, módszerében, 
szervezetében és személyeiben is kicserélődik. Az egyéni célok érde
keit szolgáló sokféle iskolatípust felváltotta a közösséggé nevelés 
célját szem előtt tartó egységes középiskola. I d ő s z e r ű  teh át, h o gy  m o st, 
a m íg  a z  á t a la k u lá s b a n  ta r tu n k , a m íg  ú j  é le tfo rm á n k  m eg  n em  kövese-  
d ik , m e d i tá l ju n k  a  fe lő l, h o gy  h o n n a n  h o v á  ju t u n k ,  az  ú j  keretek  v a ló b a n  
m e g v á lta n a k -e  b en n ü n k et a  t a r th a ta t la n n á  m in ő s ü l t  ré g in e k  a  h ib á itó l.

*

A múlt tél folyamán razziát rendeztünk e lap hasábjain a refor
mátus tanári közszellem őserdejében. E körültekintés egyúttal a 
református középiskolák közszellemére is világot vetett. Hiszen 
tanár és diák, ezek és az iskola, egymást alakító tényezők, s e ténye
zők egyike sem olyan, amilyen, a másik nélkül. Ha tehát annak
idején azt állapítottuk meg a református tanáiság közszelleméie 
nézve, hogy annak egyénítően legjellemzőbb vonása a túlhajtott 
individualizmus, akkor ez a megjelölés érvényes egész megreformá
lásra szorult református középiskolázásunkra is. E z  a z  in d iv id u u m r a  
v a ló  h a n g sú ly -h e ly e z é s  p e d ig  r e fo rm á c ió s  tö r té n e lm i ö rö k sé g ü n k , a m e ly  
a  m in d e n  m á s f a j t a  n ev e lé stő l k ü lö n böző , s a j á t o s  s z ín ű  r e fo r m á tu s  
n ev e lés l é t a l a p ja .

Ez a külső bélyeg b< lső lényegre mutat, amelyről ha lemondunk, 
különállásunkban szükségtelenekké vá,unk. Éppen azért a reform 
csak a „túlhajtott“ jelzőt érheti. Csak a végrehajtást szabad lemet
szeni. A kollektivitás számára való nevelés új elve a mi iskoláink 
esetében ha jelent is — mint ahogy jelent — sok időszerű változtatást: 
semmiképpen sem érintheti a tanári egyéniség elfojtásának jogosultsá
gát, a tanári egyéniségen keresztül a tanárok egyéni módszereinek 
lehetőségét, s annak a szabadságát, hogy a mi iskoláinkban a nagy 
magyar közösségen belül mégiscsak egybizonyos típusú emberfajtát 
termeljünk ki, amely nélkül nemzeti történetünk múltja lenne 
szegényebb, vagy tán már be is fejeződött volna.

*
Mindezeket azért kellett így elörebocsátanom, mert lassanként 

az a megfigyelésünk igazolódik sajnosán, hogy az új reformok reánk 
vonatkozólag nem a múlt vadhajtásait nyesik, s hajlítják az egészsé
ges törzset az új idők megkövetelte irányba, hanem tovább sz in te le n í-
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tik amúgyis betegesen halványuló református nevelésügyünket. Ennek 
eredménye hamarosan az lesz, hogy mint „olyanok“ megszűnünk 
lenni, mert „olyanokká“ tevő vonásaink lassanként eltűntek.

Nézzük tehát, milyen is a református nevelésnek az az ember
ideálja, amely veszélyben forog.

Ha értelmi síkban vizsgáljuk, semmiképpen sem olyan értelem
ben bölcs, hogy jó emlékezete van — legalábbis nem ez a legjellem
zőbb vonása —, mert hiszen a tények igazolják, hogy vannak igen 
jó kálvinisták, akiknek a memóriája nem fog olyan tartósan, mint 
esetleg egy katolikus testvérünké. A memóriákat közömbös 
adottságnak tartva, a református nevelési ideál értelmi jellemzéké- 
nek inkább azt tartjuk, hogy minden adott esetben feltétlenül és helyette- 
síthetetlenül, annyira-ammennyire, de mindig a saját eszével gondolkozik.

A régi iskola legnagyobb hibája az volt, hogy ezt a nevelési 
eszményt kezdte szem elől téveszteni, s egyfelől a tanulókkal szemben 
kényelmi és felelőtlen közömbösségi alapon verbálizmusba és memori
zálásba satnyult, másfelől a tanárok között egyénieskedésbe burján
zóit. Miként a reformáció is az ősforrásokhoz tért vissza egészséges 
megújulásért, a mi számunkra is az jelentette volna a reformot, 
ha ősi hagyományunk elhomályosodó, a saját eszével gondolkozó 
emberben meghatározott eszményét állítottuk volna vissza ősi 
jogaiba. Ez a mi ideális emberünk aztán egyénisége feláldozása nél
kül magától is ráeszmélt volna azokra a szükségszerűségekre, amelyek 
öt a mai kor szegemének megfelelőleg a közösség céljainak szolgála
tába rendelik, hiszen csak így találhatná meg manapság helyét 
a társadalomban. Új iskolánk viszont nem vévén észre a legnagyobb 
bajt, vagy azt nem tartván annak, régi iskolánknak fen temlített 
halálos sebét nem gyógyítja, hanem ha lehet, továbbfejleszti olyan 
irányban, hogy immár az egyéniségfosztó verbálizmus és memorizá
lás a tanárokra is átragadjon.

Szomorú folyamat ez. Az a látomásom, hogy református pedagó
giánk egyszer észrevétlen lesiklott a helyes útról, s azóta reformon innen 
és túl vakvágányon fut. Sajátos célját elvesztette. Mai iránya sehova 
sem vezet. Tespesztő kátyú van az útja végén, vagy kemény ütköző. 
Mindkettő egyenlő a halállal.

Ez a látomásom ezer megfigyelésből tevődik össze. Logikai 
hátterét három tétel alkotja :

1. Az értelmes szellem nyiladozó szárnyait szabad repülésre való 
indítás helyett megkötjük.

2. A léleknek az Istenhez való közvetlen viszonyulását nem elősegít
jük, hanem ellenkezőleg formákba csigázzuk, vagy szavakkal helyettesítjük.

3. Akarati életünk végcéljába a nevelendő gyermek helyett fenn
tartandó önmagunk kerültünk.

A szellem megkötése : mozdulatlanság. Egy élő érzelmi viszony 
elmerevítése : megkövesedés. Az önmagunk felé fordulás : terméket
lenség. Mozdulatlanság, megkövesedés és terméketlenség pedig a halál 
ismérvei.
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Ezek szerint pályánk az értelem, érzelem és akarat mindhárom 
mai vonalán kilátástalan.

Kemény szavak ezek. Hogy vészjelként van-e létjogosultságuk, 
a következőkben vizsgáljuk meg néhány szimptomatikus eset kapcsán.

*

Említettük volt, hogy a reformokban idült infantilizmusban 
megrekedt iskoláink sebére reméltünk orvosságot. A bajok azonban 
régebbről öröklődve itt senyvesztenek tovább ma is. A külsőleges 
kezelés nem használ velük szemben. A szerkezeti és szervezeti újjá- 
rendezés nem oda nyúlt az operációs késsel, ahol a betegség fészke 
volt. Nézzük csak meg, miféle betegséget örököltünk, min kellett 
volna egy mélyreható reformnak elsősorban segítenie.

Nyolc éven keresztül járja az ifjú a középiskolát — most csak 
értelmét illetőleg vizsgálva a kérdést — nyilvánvalóig abból a cél
ból, hogy lelkisége a természeti és szellemi világ előtte megvilágoso
dott összefüggései fölött szabad röptöt kapjon. A nyolc évi elvileg 
ilyen irányú készülés után szabadrepülési készségének kipuhatolá- 
sára az első nyilvános próba az érettségi vizsgálat volna. S az ered
mény az érettségin a gyakorlatban a következőképen fe st:

A vizsgáztató bizottság elé egy megtört emberfia kerül, aki 
roskadozik a megtanult szövegdarabok szótömegeinek memoriális 
terhe alatt. Úgy áll ott, mint egy hordár, akit úgy megterheltek, 
hogy tartani ugyan tartja még a csomagjait, de mozdulni már nem 
tud velük, s megváltásként várja a percet, mely megszabadítja őt 
mindezektől. Megnevezhetnék egy iskolát, melyben pár évvel ezelőU 
a 35. számú magyar irodalmi tétel az érettségin a következőképpen 
hangzott: „A hanyatlás korának epikája : Dálnoki Veres Gerzson, 
Tokody Márton, gróf Cziráky József életének és halálának emlékezete 
Tóth Istvántól, Szirmai Tamás ezredes búcsúztatója, Olaszteleki 
Kolumbán János, gróf Lázár János Florindája.“ A növendékek 
a szerzőktől semmit sem olvastak, de azért érettségük bizonyítására 
felmondották azt a kész szöveget, amely a fenti tételhez csatlakozott. 
Nyolcvannégy szövegdaraboi. emléztek be, mert annyi magyar tétel 
volt. Más. Ismerek tanárt, akivel érettségi vizsgálat idején nem lehet 
szót váltani, mert — mint maga mondja — szellemét teljes mérték
ben lefoglalja az érettségiztetés alkalmára szóról-szóra napró 1-napra 
átvett kilenc tétel szövegének fejbentartása, amire azért van szüksége, 
hogy az esetleg a szöveg recitálásában elakadó felelőnek szájába adhassa 
a következő szót. Folytathatnám . Í m e  : k é sz  szö vegek h ez , m á s o k  g o n 
d o lk o d á s i te rm ék e in e k  beem lézett fe jb e n ta r tá sá h o z  h o rg o n y o z zu k  a z  érte l
m et. Még ma is az idejétmulta mechanikus memorizálás pótolja 
az önálló gondolkozásra való tanítást, és ringatja a tanárt és tanít
ványt egyaránt az élő tudás illúziójába.

Ha valaki erre azt mondaná, hogy itt a hiba csupán a túlterhelés
ben van, tehát az anyag mennyiségét illetőleg kell közbelépnünk,
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hadd hangsúlyozzam, hogy nem a tudnivalók mennyisége ellen 
emelendő itt óvás elsősorban, hiszen akinek van jó memóriája, az 
jelest, akinek nincs, elégségest kap, vagy a javítón szánják meg, 
hanem a m egk övete lt tu d á s  m in ő sé g e  értékte len . Hallottam érettségi 
javító vizsgálatot, amelyen a mennyiséget illetőleg igazán minimális 
volt a bizottság igénye. A baj ott volt, hogy a jelölt ezzel az elnöki 
kézlegyintéssel csúszott á t : No, Petőfi életrajzát azért elég folyéko
nyan elmondta. A történetből így : Hát a legfontosabb évszámokat 
mégiscsak tudta, menjen ! A latin szövegből csak szavakat ismert fel, 
összefüggésükre mindenütt a tanár vezette rá, végre a római katona 
íuházata egyes darabjainak ismeretével megérett. Matematikából 
a példát a tanár oldotta meg, az érettségiző csak igyekezett utána
mondani a tennivalókat, s aztán j ól-rosszul elvégezte a mechanikus 
műveleteket. Fizika, német is így. Ezekben az esetekben nem ott 
volt a baj, hogy csekély anyaggal megelégedtünk, hanem ott, hogy 
néhány szó egymásutánjának ismeretét, az évszámokra való vizuális 
ráemlékezést, nyelv- és kulturaismeret helyett ennek hulladék
cserepeit, behelyettesítések és szorzások szellemtelenül gépies végzé
sét érettséget jelentő tudás minőségében fogadtunk el.

Van azonban egy bölcs rendelkezés, mely szerint kell adnunk 
az ifjúnak szelleme érettségének próbájául egy ú. n. összefoglaló 
tételt is, hogy lássuk, van-e áttekintése az egész anyag fölött; vájjon 
ha valamely síkban átmetsszük ismereteinek kerek egészét, mint 
vásárláskor a dinnyét, akkor a találomra választott síkban, térben 
és időben megtalálja-e a szálak összefüggéseit. Ha megtalálja, érett, 
ha nem, éretlen. E kitűnő elgondolás sikerét azonban tönkreteszik 
bizonyos érettségi kompendiumok, amelyek a z  á tte k in té sse l j á r ó  
te rm é k e n y  g o n d o lk o d á s t  e lv égz ik  a  d i á k  h elyett, s  a z  ö s z á m á r a  m e g in t-  
c s a k  a  m e m o r iz á lá s  m a r a d , ezúttal a tankönyve mellé még a kom
pendium gondolatmenetének a beemlézése is. Az eseménykapcsola
tok új szempontú kikeresésével járó gondolattermelési próba helyett 
ismét csak homlokráncolást kapunk, egymás mellé tanult szavak 
sorrendjének előkotorászását az emlékezés meg-megrekkenő szekere 
fenekéről. Igazában tehát nem azt vizsgáljuk meg, hogy érett-é 
az ifjú, hanem azt, hogy tudja-e utánamondani, amit az érett ember
nek mondania kellene, tud-e úgy beszélni, mikéntha érett ember 
volna. Az iskola ezt a látszat-műveltséget adja ; nem csoda, ha az 
ifjú is erre a látszatra készül, de már nemcsak az érettségire, hanem 
ennek tanulságaként az egész életre vonatkozólag. S úgy fog majdan 
beszélni, mikéntha az tett volna.

Í m e , n e m  s z á l la n i  t a n í t ju k  m e g  a  f i a t a l  s a s t  a z  ism ere te k  m e z e je  
fe le tt, h a n e m  c s a k  a r r a  id o m ít ju k  be, h o g y  m e ly ik  v e z é n y sz ó ra  m e ly ik  
d ű lő n  in d u ljo n  n e k i h o lm i k i lá t á s t a l a n  g y a lo g lá s n a k .

Akad azért elnök, aki leállítja a felelőt, amikor az egy író vagy 
mű betanult méltatását kezdi hadarni, s e helyett már mégiscsak 
inkább versek vagy regények közelebbi ismeretét firtatja. A baj azon
ban ebben a jobbik esetben is ottmarad a mélyen: t a r ta lm i  ré sz le te k re
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v a ló  rá e m lé k e z é st fo g a d  el a  b iz o ttsá g  é re ttség  je lé ü l, v o n a tk o z á so k  m eg 
l á t á s á r a ,  g o n d o la tk a p c so la to k  lé te s íté sé re  v a ló  k é sz sé g  h elgett.

Igen ám, mondják erre megértő szívű tanárok, de egy tizennyolc 
éves ifjútól még nem kívánhatjuk, hogy járszalag nélkül tudjon 
járni, irányítás nélkül tudjon mozogni, azaz értelmesen lehessen vele 
beszélgetni tanulmányainak anyagával kapcsolatban. Erre az ellen
vetésre csak egy felelet lehetséges : V a ló b a n  n em  lehet tőle é rte lm es  
g o n d o la tre n d e z é s i  k é szsége t k ív á n n i  a k k o r , h a  n y o lc  éven  k e re sz tü l  n em  
e rre  n ev e ltü k . Márpedig feltétlenül kívánatos, hogy az érettségiig 
ránevelődjék az ifjú a saját eszével való gondolkodásra, mert ellen
kező esetben a következőkkel kell számolnia :

1. Egyetemi évei folyamán legalább az első éve feltétlenül elvész
a komoly munka számára.Ugyanis itt kell későn, egyebek rovására —
megtanulnia az aktív ismeretszerzés módszerét.

2. Érettségije után a csak passzív befogadásra szoktatott ifjút 
elkapják az élet jelszavai, s ha ebben az életben az annakidején 
betanult mondatfoszlányok nem segítenek rajta, keserűen állapítja 
majd meg, hogy nem az életnek tanult, s végérvényesen hátat fordít 
a középiskolás eszményeknek.

Az érettségi vizsgálatnak tehát nem csupán a kérdezési módja 
helytelen, hanem en n ek  sze rv e s  e lő zm én y ek én t h ib á s  a  n y o lcév es h á b o rú  
e g é sz  t a n í t á s a ,  a m e n n y ib e n  n em  ö n á lló v á  n ev e li a  d iá k o t , h a n e m  a  m á s o k  
g o n d o la ta in a k  j á r s z a l a g j á r a  f ű z i ,  E z  a z , a m it  a  S z e n t í r á s  a  lé lek  „ m e g -  
o l t á s á “ - n a k  nevez.

Az eddig elmondottak általában a középiskolára vonatkoztak, 
ha nekünk elsősorban a református középiskola fájt is közöttük. 
Egy felmerült esettel kapcsolatban azonban rá kell mutatnom arra 
a megdöbbentő helyzetre, amelyben kimondottan református gimná
ziumaink némelyike érzi m agát: ajánlatosnak tartanák református 
világnézetű kompendiumokat kiadni, hogy ifjaink érettségi előtt ne 
legyenek kénytelenek nem református világnézetű szerzők tollából 
venni feleletük végső megfogalmazását. A református kompendium 
aggódó szerzőinek és híveinek a következőket ajánlom megfontolásra :

1. Ne féltsék református diákjainkat más világnézetű kompen
diumoktól ! Amelyik kompendiumhoz fordul, az úgyis csak az egyet
len érettségi vizsgára szedi begyre a betűsorokat, azután úgyis el
felejti őket. Református világnézetükhöz ezeknek úgysem marad 
semmi további közük.

2. Vigyázzunk, mert református kompendium kézbeadásával 
azt ismerjük el, hogy református ember is való járszalagra. Ugyan
olyan vezetnivaló tagja a nyájnak, mint a többi, csak éppen a másik 
akolba tartozik.

3. Ja j annak az ú. n. érett ifjúnak, aki nyolc évi református 
gimnáziumi nevelés után még mindig nem tett szert olyan Istenben 
szabadságot nyert látásra, hogy egyetlen másvilágnézetű kompen
diumtól féltenünk kell őt 1 Mint egyetemi polgár, két hónap múlva
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pompás martalék válik belőle az idegen világnézetek élethalálharca 
számára. (De Isten előtt jaj az iskolájának is !)

*
A memorizálás ellen való küzdelem már régóta folyik, mióta 

a munkáltató oktatás kifejezés elindult hódító útjára, de mindeddig 
csak a természettudományi tárgyakra korlátozódott. A humán 
tárgyakkal kapcsolatban azonban maga a küzdelem is csak merő 
verbálizmus maradt. Ezért és ilyen irányban vártuk az új utasítást 
nagy reménykedve. Tudjuk, megengedjük, hogy a régi iskolának 
sok szerkezeti hibája volt, amelynek mindegyike orvoslásra, az egész 
szerkezet modernizálásra szorult, de elsősorban a rákfenére, a tanítás 
mikéntjére vártuk az irt. S az új iskola tényleg sok szerkezeti újítás
sal jött (egyházpolitikáról, mint ami ez alkalommal kívül esik tárgy
körömön, nem kívánok beszélni), de a  h a lá lo s  se b e t n em  vette é sz re . 
S ő t  l  H a  betűhöz kö tés s z á r n y s z e g ő  d iv a t ja  e d d ig  a  d iá k o t  fű zte  p ó r á z r a ,  
a z  ú j  u t a s í t á s  a  ta n á r t  i s  p a p í r h o z  k ö ti. Részletes tanmenetet kíván tőle 
az év végén a következő tanévre előremenőleg', ezenkívül írásos óra
terveket, hangsúlyozva, hogy egy eseg y e d iil ez biztosíthatja a tanítási 
sikert.

Ezt a kérdést nem a tanár nevelői képességeivel és lelkiismereté
vel szemben való bizalmatlansággal kapcsolatban kívánom tárgyalni, 
hiszen ez csak érzékenység dolga, hanem a pedagógia érdekeinek 
szempontjából, s ez már közügy. S itt az első hiba mindjárt a ,,ré sz le 
te s“ szó tetszésszerinti értelmezhetőségén van. Megtörtént esetem van 
rá, hogy amely részletes tanmenetet az egyik körzeti tanfelügyelő 
mintaszerűnek tartotta, azt a főigazgató másik megbízottja „sovány
nak“ nevezte. Nehezebb azonban a kérdés az óraterveket illetőleg.

A jó tanár eddig úgy tanított, hogy ismerve munkájának két 
főtényezőjét: a  g g e rm e k i le lk et és a ta n tá r g y a t , a maga mozgékony, 
rugékony, pillanatok adottságai között az esetenkénti lehetőségek 
finom szálait improvizálva fonó, rá te rm ettségéb ő l fo ly ó  k é sz sé g é v e l  
hozta mind közelebb s közelebb egymáshoz a gyarló kis tanítványt 
és a célul kitűzött emberideált. A tanárnak ez az improvizáló eljárása 
adta az ő egyéni módszerét, melyet csakis az egyes osztályok gyermek- 
anyagának minőségi és mennyiségi körülményei befolyásoltak.

A z  ú j  í r á s o s  ó ra te rv  re n d sz e re  a r r a  az  e lv re  é p ü l ,  h ogy  a  h e ly e se n  
e lk ész íte tt s e m a t ik u s  ó ra te rv b en  m e g n y ilv á n u ló  m ó d sz e r  a  m in d e n . Nem 
számol a számolhatatlannal (osztályhangulat, napi események, 
közbejött órarövidülések stb., amelyek pedig mind-mind tényezők !). 
Eredményei tehát csakis a következők lehetnek : 1 2 3 4

1. A  h a n g sú ly  a  t a n a n y a g r a  k e rü l a  ta n u ló  h e ly e tt.
2. M e g k ö t i a  t a n á r  m u n k a f a n t á z iá já t  a  t a n ó r á n  b e lü l.
3. M e g k ö t i a  t a n á r t  e g y  évvel előre.
4. A t a n á r  ö n m ű v e lé sre  fo rd íth a tó  id e jé t i r o d a i  m u n k á r a ,  te rm e lő  

h elyett m eg tartó  és m á s o ló  m u n k á r a  f o g la l ja  le.
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Az óraterv csak a már tudottnak vett és a megtanítandó tan
anyaggal, tehát csakis a tárgyi körülményekkel számolhat, hiszen 
egy évvel előre elkészül. Nem számolhat azonban először a tanuló, 
aztán meg a tanár sz e m é ly i d is z p o z íc ió já v a l , amely majd csak az órán 
válik meg, de amely legalábbis olyan fontos tényező, mint maga az 
anyag. Kikapcsolja mindkét részről nemcsak az egyéniséget, hanem 
még a személyiséget is.

A  m u n k a  hevében k a p o t t  ö tletek, a  p i l la n a t o k  fo ly a m á n  sz ü k sé g e ssé  
v á ló  m egb eszé lé sek  m in d ig  élet — s  íg y  sz ü k sé g sz e rű b b e k  i s  a z  e lő re  k i
a g y  a lt a k n á i . A tanulók ötletei is, amelyek a munka izgalmában 
születnek, sokkal közvetlenebbül használhatók fel, mint amelyeket 
a tanár otthon kiokoskodott. Sokkal jobb, ha a tanulóknak az órán 
ténylegesen megtapasztalt részismereteire építjük fel a tanításunkat. 
A jó nevelő, mint a jó hadvezér, az adott és az adódó helyzetekre 
épít. Ha pl. a retorikával kapcsolatban az írásművek felosztása kerül 
sorra, az az életszerű módszer, ha megkérdezem, mi mindent olvas
tak a nyáron, ezeket szedjük a táblára, csoportosítjuk és rendezzük. 
Felsorolandó olvasmányaikat előre nem tudhatom, óratervembe 
nem vehetem fel őket, legfeljebb hozzávetőlegesen, amely esetben 
az órán okvetlenül módosulni fog az eljárásom, s óratervem használ
hatatlanná válik. Hiszen a Pogányok alapján egészen másként 
alakul a regényre vonatkozó megbeszélésünk, mint pl. az Űj földesúr 
alapján. Ha mindenáron a saját kitervelt példámra akarok építeni, 
hogy óratervemet végrehajthassam, erőszakot kell tennem az órának 
a gyermekekből kiinduló természetesebbnek adódó menetén. Ez 
pedagógiaellenes eljárás volna. T é n y le g  m e g ta r th a tó  ó ra te rv  teh át  
c s a k  e gy  egészen  r u g a lm a s  id ö b e o sz tá s i v á z la t  leh et. Úgyszólván csak 
keret, amit viszont előre leírni felesleges. I ly e n  k e r e t- t íp u s  ( o lv a s m á n y i  
ó r a , n y e lv ta n i ó ra , ism é tlé s  s t b . )  egy -egy  tá rg y  k ere tén  b e lü l m in d ö s sz e  
öt-h at v a n , a m i  ig a z á n  fe jb e n  ta r th a tó , ső t ú g y sz ó lv á n  a  vérbe m eg y  á t .

Bajos dolog a tanárt a tanmenetet illetőleg a következő tanévre 
szóló érvénnyel hivatalos jóváhagyás kötelező erejével előre megkötni, 
hiszen egy tényleg használható és jóváhagyásra érdemes tanmenet 
megállapításához feltétlenül szükséges volna előre ismerni a jövő 
évi osztály összetételét, szellemi képességének színvonalát és ezekhez 
hasonló egyéb fontos tényezőket. Vagy csak egy lényegeset úgysem 
mutató tág vázlatot készít tehát a tanár, ami előzetes ellenőrzés 
alapjául aligha szolgálhat, s így leírni is felesleges, vagy pedig alapos 
munkát végez, akkor viszont jövőre, már a megrögzítő jóváhagyás 
után, úgyis mindent módosítania kell az adandó körülményekhez, 
s megintcsak szükségtelenül fordította erre a pusztán adminisztrá
ciós munkára az idejét.

Ennek az egy évvel előre szóló irodai munkának önművelés 
céljára való megtakarítása érdekében módot ad az új utasítás arra is, 
hogy tegyük fel ebben az évben készít minden tanár részletes tan
meneteket, s ezeket a tanmeneteket év végén örökségül hagyja arra 
a tanárra, aki ugyanabban az osztályban jövőre az örökébe lép.

3
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E z  á l la n d ó  ta n m en e t v o ln a . K ö n n y e n  b e lá th a tó  a z o n b a n , h ogy ez a  k é n y e l
m e s  m e g o ld á s  n e m c sa k  a  t a n á r i  e g y é n isé g e i k é n y sz e r ít i  s p a n y o lc s iz m á b a ,  
(  A  m á s  c ip ő jé b e n  n em  tu d o k  j á r n i ,  h á t  m ég  a  m á s  sz e lle m i lá b n y o m á b a n !)  
h a n e m  a z z a l  sem  s z á m o l  p l . ,  h ogy  a z  é v fo ly a m o k  n e m  e g y fo rm á k . A rész
letes tanmenetnek a szerint is kellene változnia, hogy mekkora az 
osztálylétszám, milyen az osztály értelmi színvonala stb. Az állandó 
tanmenet, ha részletes és megtartják, kerékbetörhet egy osztályt, 
ha meg nem részletes és nem tartják meg, hiábavaló fáradság. De. 
ezenfelül az volná a legnagyobb veszélyek egyike, ha nyelvek eseté
ben a szemelvények, matematika esetében a példák állandósulná
nak. G é p ie se n  e lm erev ed n ék  a  t a n á r i  m u n k a .

Mindezt összefoglalva : A lelkiismeretlen tanárt ez az ellenőrzés 
számára készülő írásbeli óratervezés sem fogja megjavítani. Az ellen
őrzés számára fog dolgozni, stréberré lesz. A rátermettség nélkül 
szűkölködő tanárt a módszereskedés nem segíti, még jobban elapró
zódik és akadozó géppé válik. Az ilyen tanáron semmi sem segíthet. 
A jó tanár számára viszont, akinek egy rugalmas órakeret úgyis 
a vérében van, e keretnek otthon előre részletesen való kitöltése 
nemcsak kellemetlen időveszteség, hanem m u n k á já n a k  s p o n t a n e i t á 
s á t  z a v a r ja ,  a  té n y leg e s  helyzeth ez v a ló  ö sz tö n ö s  a lk a lm a z k o d ó k é sz sé g é t  
lek ö ti, sze llem ét a  s a j á t  h á ló já b a n  f o g ja  m eg  és k ö ti p a p ir o s h o z , betű k h öz.

A vakvágányon futunk tovább, hiszen lám a reform sem az igazi 
bajra hozott orvosságot. A megrögzített szövegek és számok utána- 
mondására nevelt ifjúság s a saját betűinek szolgálatára kötelezett 
tanár egyaránt a lobogó szellem szarnyaszegését jelentik és munkálják.

*
Eddig csak az értelem dolgairól volt szó. Ha most még néhány 

pillantást vetünk e problémacsoport érzelmi síkjára is, elég lesz 
csak a vallásos nevelés kérdései közül egyet kiragadnunk, hogy itt is 
szomorú képet kapjunk. Tanév folyamán növendékeinket a leg
kisebbtől a legnagyóbbig vasárnaponként templomba vezényeljük 
annak az elvnek az alapján, hogy hadd szokjék a diák a megszentelt 
falak közé. Haszon : a diák nem szokik a megszentelt falak közé, 
érettségi után kivételesen sem lehet őket templomban látni, még
pedig két okból: 1. mert azt látja, hogy a templomba kivezényelt 
katonaságon és diákságon, a soros tanárokon, a felvezetett szerencsét
len kis elemistákon és a nőkön kívül mindössze huszonöt korosabb 
férfi jár, s ebből azt vonja le tanulságul, hogy ide csak az jár, akinek 
muszáj, s akinek már igazán nincs más dolga ; 2. mert a serdülés 
után már természetes ellenszenve van a diáknak azzal az álkegyes- 
séggel szemben, amelybe hivatalból belekényszerül, vallásos életé
nek éppen ebben a legforrongóbb szakaszában, melyben a vadás 
kérdéseit illetőleg csak személyes beszélgetések útján lehetne szívé
hez közelférkőzni. Szoktatással nevelni a vallásos életre még a vasár
napi iskola kereteiben is csak a serdülésig lehet. Az öntudatos kálvi
nista jellemek, akik majd annakidején a templomba haszonnal jár
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nak, akiknek a nevelése céljából állanak fenn református közép
iskoláink, ma már tudjuk, legcélszerűbben a bibliaórák keretében 
képezhetők. A  v a l lá s o s  s z o k ta tá s , a r r a  n e m  v a ló  k o rb a n  te m p lo m b a -  
j á r á s i  köte lem , m in t  a z  ig a z i v a l lá s o s  é le tn ek  m e c h a n ik u s  g y a k o r la t ta l  
v a ló  h e ly e tte síté se  : sz in té n  v a k v á g á n y .

*

Néhány szót még az akarati nevelésre vonatkozólag is. Végtelen 
örömmel üdvözöltük pár éve az osztályfőnöki órák bevezetését. 
Azt hittük, hogy lesz végre legálisan is alkalmunk a természetesen 
felmerült eseteket, az adódó diákproblémákat a gyermekekkel egymás
közt elintéznünk. Azt hittük, hogy itt nem lesz előírt tananyag, itt 
majd végre ráélünk az osztály kis társadalmának személyes és sze
mélyi konfliktusait a legkevésbbé sem óraszerűen, fesztelenül ren
deznünk. S akkor kaptunk kész óraterveket, amelyeknek a mellett, 
hogy formailag sem kerekek, egységesek, tehát mintául aiig szolgál
hatnak, az a szempontunkból eredendő hibájuk is megvan, hogy soha
sem a tényleges helyzetből indulnak ki, s hogy módszerük is tiszta 
rámutatás. (Egyik sem protestáns lélek számára való eljárás.) Szavak 
mondására késztetjük a tanulókat, s az lesz a jó gyermek, aki a leg
erkölcsösebb szavakat fogja tudni mondani, s a legszebb példákat 
agyalja ki. M in d e z  a b b a  a  tévh itbe r i n g a t ja  a  d iá k o t ,  h ogy  a  jó e r k ö lc s  
n e m  m á s ,  m in t  a  h e ly e s m a g a t a r t á s r ó l  a  t a n á r  ú r  s z á ja l z e  sz e r in t  v a ló  
beszéd . (Ha fentebb az értelmi és érzelmi verbálizmussal néztünk 
farkasszemet, itt az e rk ö lc s i v e r b á l iz m u s  kísért.) Az erkölcs szavakba- 
sorvasztása ez és az élet helyettesítése beszéddel. Mi, felnőttek, 
iskola, a magunk igazságait akarjuk hallani a magunk nyelvén, 
magunknak dolgozunk, nem a gyermeknek, akinek erkölcsileg ebben 
a korban csak megoldandó egyes esetei vannak, elvekhez — a serdülé
sen még innen — még érzéke nincs.

*
A típusos esetek a végtelenségig folytathatók lennének. De 

akkor is még mindig csak a felét mondhatnék el azoknak a mondani
valóknak, amelyek egy a kötehnek közül a lelkiismeretes szabadságért, 
szabályok helyett lélekért lelkesedő református lelki struktúrájú 
tanárt eltölthetnek. A szavak vakvágányának útján álljunk meg, 
s a továbbiakban, a mondanivalók második felében beszéljük meg 
a lélek igaz pedagógiájának, idevonatkozó látomásainknak realizálá
sára megtett kísérleteink eredményeit. D e  k ö zö sen .

Hódmezővásárhely. S z a th m á r y  L a jo s .

Az óravázlat.
Októberben a nt. miskolci Főigazgatóság tartott egy össze

jövetelt, ahol az óravázlatokról folyta tárgyalás. Majd november 7-én 
Debrecenben, a Református Tanáregyesület választmányi ülése 
foglalkozott e kérdéssel, s programra jába vette ennek további meg

3*
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beszélését. Szeretnék én is hozzászólni, de mert már jó régen el
hangzott felém a figyelmeztetés Pál apostol ajkáról : Mulier taceat 
in consilio, engedtessék meg nekem consiliumon kívül égy kis hozzá
szólás.

Előre bocsátom, hogy határozottan óravázlat-párti vagyok. 
Huszonöt éve tanítok iskolában és azelőtt is tanítottam. Sőt negyedik 
gimnazista korom óta sajátmagamat készítettem elő privátim, 
praeceptor nélkül, évről-évre a vizsgákra otthon, amely otthon 
Barilovicsban volt, s onnan jártam évente egyszer Magyarországra, 
a soproni líceumba, vizsgázni. Ehhez bizony kellett programm. 
Akkor nagyon mélyen éreztem ennek a programmszerű haladásnak 
és munkálkodásnak szükségét. Az óravázlatot is ügy fogom fel, 
mint programmot, egy óra programmját.

Kis és nagy dolgokban szükség van erre. Programmja van minden 
gyűlésnek, összejövetelnek fel az országgyűlésig ; programmja van 
a vasútnak, percekre kidolgozott menetrend ; privát embernek, sőt 
a háziasszonynak is van vázlata teendőiről, és a „holnapi étrend“ 
szintén ilyen vázlat. Még a gyermekektől is megköveteljük, ma már 
az osztályfői órán is, hogy legyen neki rendes napi programmja. 
És csak mi, tanárok, nevelők, dolgozzunk rendszer, terv, vázlat nélkül?

Az óravázlat célzatát egyébként világosan megmondja az 1935. 
VI. te. 23. §-ának 1. pontja : „A tanításra való tervszerű és céltudatos 
előkészület adhatja meg csupán a tanárnak azt a biztonságérzetet 
és nyugodtságot, mely a sikeres nevelő-oktató munkának egyik 
lényeges feltétele.“ A 3. pont megmondja azt is : „Az óravázlatnak 
külső alakját, formáját, terjedelmét, belső tartalmát minden tanár 
szabadon válassza m eg.. . “ A 6. pont szerint : „E  feljegyzések mind
mind okulásul szolgálhatnak a tanárnak a jövőre nézve, folytatólagos 
nevelői és tanári munkáját nemcsak lényegesen megkönnyítik, de 
azt eredményekben gazd agítják ...“

A tanárnak tulajdonképpen folytonosan képeznie kell magát, 
mert a jelennel lépést kell tartania, hiszen magánál ifjabb nemzedék
nek ad útravalót az életre, s így nem taníthat nekik elavult dolgokat. 
Minden vakációban már készülni kell a jövő tanévre. Meg is teszi 
azt minden tanár, aki ambicionálja magának, hogy megérdemelje 
ezt a Krisztustól, örökölt szép nevet, foglalkozást. Épúgy megtesz 
mindent tekintélye kiérdemlésére, mintahogy felháborodik, amikor 
„orralógató tanár“ epitheton ornanst vagy „Bikfic tanár úr“ víg
játék-címet vagy „Készült-e az órára, tanár úr?“ gúnyos újságcikk
eimet lát. Ilyeneket, mint tekintélyromboló dolgokat hivatalból kel
lene üldöznünk. Űgyis csak vicces figura legtöbbször a tanár az iroda
lomban. Éppen ezért kell minden kifogástalanságra törekedni. Ide
tartozik az órára való készültség is. De már szünetben el kell olvasnom 
az esetleg újonnan bevezetett tankönyvet, feleleveníteni az anyagra 
vonatkozó ismereteket, összegyűjteni a róla szóló illusztráló esz
közöket. Az egyik történelmi kézikönyvben például ez á l l : „Janus 
templomait háború idején bezárták, békeidőben pedig kinyitották“ ,
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holott éppen fordítva tudjuk valónak. Vágj' egy oknyomozó törté
nelemben olvasom, hogy az ősmagyarok főfoglalkozása a baromfi- 
tenyésztés volt, holott a tyúkfarmok csak a legújabb időben kezdtek 
nálunk divatba jönni. Vagy találok bennök megtanulhatatlan, nehéz 
mondatokat. Nem kell-e ezeket mind előre eliminálnom? Vagy el
készítem a jövő évben íratandó írásbeli dolgozatoknak, érettségi 
dolgozatoknak fordítását, vázlatát, ami mind alapos meggondolást 
és sok munkát kíván. Persze nincs kizárva, hogy ilyen szünidei 
buzgalmak nem ott és akkor hozzák meg gyümölcsüket, amikorra 
szánva voltak. Még akkor sem mondhatók haszontalan foglalkozás
nak. Velem is megtörtént idén, hogy tanév végén azzal jöttem el az 
iskolából, hogy a következő tanévben a középkor történelmét fogom 
tanítani. Munkában is voltak a szünidő alatt erre vonatkozó dolgaim. 
És akkor jön a szeptember és látom, hogy az igazgató diszkrécionális 
joga a vakáció alatt osztályismétlésre utasított és kútba esett a 
középkor, újra az újkor következett ! Még ennek is megtaláltam a 
hasznát : megvannak a tavalyi óravázlataim. Egyáltalán minél 
szélesebb látókörrel, több tapasztalattal és gazdagabb ismeretekkel 
bír a tanár, annál többet, szebbet, jobbat, annál szebben és jobban 
tudja kifejteni az órán azt a néhány soros óravázlatot. Sőt lehet az 
az óravázlat csak egy soros is. Az egyik tanárnak többet jelent rövid 
óravázlata, mint a másiké, amely tán oldalakra terjed. Nem is 
hihető, hogy az iskolalátogató felsőbb hatóságok centiméterrel 
mérnék azt. Egyetlen szó van tán az óravázlatban valamiről és színes, 
eleven, tanulságos megbeszélés fejlődik ki abból az órán. Például 
Schiller Wilhelm Tell-jét tanítva felírok vázlatkönyvembe ennyit : 
Wilhelm Tell II. Aufzug 2. Szene, die Rütli-Szene. Semmi egyebet. 
De jártam ott, de el tudom vezetni a gyermeksereget oda, és le 
tudom nekik írni a Schauplatzot és együtt lessük immár az ifjú 
Melchtallal, jönnek-e már odalent a tavon a többiek, együtt lelke
sedünk a hármas eskümondaton, és ha még a jelen évként megismét
lődő Rütli-Szenejét is elmondom nekik ezzel kapcsolatban, lehetetlen, 
hogy valaha is elfelejtsék ezt az anyagot. Vagy felvázolom magya
rázat közben a táblára az Akropolis alaprajzát úgy, ahogy az ma van, 
összevetem a Britisch Museum Elgin-márványaival, mintha ott jár
kálnék velük a romok között, de az óravázlatomban csak ennyi van : 
Athén Perikies korában, akadály-e ez nekem vagy a gyermekeknek? 
Vannak olyan óra-anyagok, amelyek éveken át ép úgy levezethetők, 
például oly megrögzött dolgok, mint a német irodalomtörténetben 
a Kampf der Göttinger und Schweitzer. Van olyan, amin magamnak 
is öröm változtatnom, új színt vinnem bele vagy más felfogással 
próbálnom meg idén az anyag átadását. így például idén mennyivel 
színesebben, élőbben, aktuálisabban lehet a görögséget összetartó 
intézményeket megbeszélni a gyermekekkel, mikor nyáron folyt le 
a nagy olympia Berlinben ! Es tavalyi óravázlatom kiegészítést 
nyert: ,,V. ö. a mai olvmpiászok nemzeteket összekötő intézményét. 
Az onnan hozott tűz útja.“  Matematika-órák vázlataira örömmel
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jegyzek fel magamnak egy-egy új megvilágítást, amivel a rejtelmek 
kulisszái mögé engedem látni a gyermeket, vagy óravázlaton való 
gondolkodás közben előbukkanó érdekes, a gyermekiélekhez közel
álló, ötletes példákat dolgoztatok ki velük. Á nyelvóráknak meg
állapított rend szerint kell lefolyniok már régóta. Például így :

I. A lecke számonkérése csukott könyv m ellett:
1. szavak kérdezése a szövegből, hol külön, hol összefüggésben,
vagy beszédrészek szerint csoportosítva nyelvtani összefüggésben,
frázisok — synonimák — szócsaládok,
2. a szöveg fordítása és visszafordítása,
3. tartalom kérdések alapján, később a nélkül,
4. a házidolgozat közös átnézése és új mondatok diktálása for

dítás végett a szöveg alapján,
5. ha vers a szöveg, könyvnélküli felmondás, esetleg szerep- 

osztással,
ha dal a vers, elénekeltetése ;
II. az új lecke feldolgozása :
1. a kiszabott szöveget elolvasom én,
2. a növendék újra elolvassa vagy egy az egészet, vagy monda

tonként vagy szakaszonként másik,
3. a szövegnek mondatonkénti praeparálása a növendékekkel 

együtt,
4. a növendékek fordítják a szöveget vagy mondatonként, vagy 

egy az egészet.
Felső osztályokig, míg jön az irodalomtörténet, idegen nyelv

órák óravázlata ez. Ezt egyszer s mindenkorra megrögzítem magam
nak, ami változik, az a megrögzülendő anyag lesz, s így a napi óra
vázlatomba csak az olvasmány vagy vers cime s a sorok száma kerül. 
Ez nem akadályoz meg abban, hogy bár vázlatom például ennyi :
IV. osztály, német, 20. óra Goethe : Erlkönig 1—4. versszak, de a 
könyvembe tett papírlapon ott van a tárgyalás módja, a vers tag
lalása, a benne észrevehető haladvány, a mythikus elemek, a vers- 
szakok csoportosítása, meg a hozzátartozó szavak. Vagy ha magam 
nem vagyok elég invenciózus, ott van már évtizedek óta a Gude : 
Erläuterungen, bő óravázlat-anyaggal. Van olyan ismerősöm, aki 
mindannyiszor leírja ugyanazt, azokat a már százszor kipraeparált 
szavakat. Szerintem ez nagyon felesleges időpazarlás. E helyett hasz
nosabb a tanár lelkének, ha olvas valami okosat, vagy jár egyet a 
szabad levegőn.

Földrajz-, természetrajz-órák egyéni tapasztalatok által lehetnek 
gazdagok, elevenek, szépek, élvezetesek, tanulságosak. Milyen más
kép beszélhetek a tengerről, míg még nem láttam tengert, s milyen 
máskép, mikor már az én ajkaimról is elhangzott a Thalatta ! Tha- 
latta ! kiáltás. Nem élvezet-e egy például Spanyolországot járt 
földrajztanárnak egy óravázlatot összeállítania, amikor Spanyol- 
országra kerül a sor az órákon? Nincs-e nagy szüksége egy vázlatra,



Gdll/yné dr. Tarczay E. : Az óravázlat. 39

ahol felállíttatja magának a sorompókat, a határokat, nehogy túl
áradjon az órán, de mégis a legszebbeket el ne. felejtse közölni ? ! 
Vagy van-e szebb természetrajz-óra, mint egy séta az erdőn, a mezőn, 
ahol ott van a sok eleven illusztráció, s nem kell-e ehhez is óravázlat, 
hogy el ne tévelyedjek a természet felém kínálkozó sok gyönyörű
ségében? A színes krétáknak (34. § 2. 19. megfigyelési szempont) 
is nagy szerepet juttathatok éppen itt, bár a táblára vázolt tér
képek és nyelvtani ragok is jobban a gyermek szeme előtt marad
nak, ha elütő színükkel jobban elkülönülnek a többi betűtől, rajztól. 
De hogy minden óravázlatban újra meg újra lerajzoljam e vázlatos 
illusztrációkat, táblázatokat, az igazán felesleges. A könyvbe a maga 
helyén betett vagy bekötött fehér lapok megőrzik azt számomra 
évekig. Az úgy is időtlen. Ha pedig új, ötletesebb rajz, vázlat, színezés 
jut eszembe, azt egy újonnan betett lapon jövőre is megrögzítem. 
Sőt csinálhatok vagylagos vázlatokat, különösen ha párhuzamos 
osztályokban tanítom az anyagot, s azok tehetség szerint oszlanak 
ketté. Mennyivel többet feltételezhet ilyenkor az egyik óravázlat, 
mint a másik !

Mennyivel érthetőbben, szebben, szuggesztívebben beszélhetek 
teljesen hatalmamban álló dolgokról, általam látott helyekről, 
nemzetről, állatról, növényről, elolvasott és átgondolt irodalmi mű
ről, átdolgozott számtanpéldáról, elvégzett kísérletről, mintha mind
ezzel csak teóriában foglalkozom. Mennyivel többet mond ilyen 
tanárnál a rövid óravázlat, mint másnál egy oldalas ! És különösen 
az egyes fejezetek végére érve nem feltétlenül szükséges-e az azt 
átismétlő óra vázlata? Nem fontos-e ez, nem könnyíti-e meg ezzel 
a tanár a saját és a növendék számára az áttekintést? Idetartoznak 
a grafikonok, a párhuzamok, synchronisztikus táblázatok, rend
szerek, táblázatok összeállítása is.

így meggondolva az óravázlat a tanári munkának csakugyan 
nem nehezítése, hanem éppen megkönnyítése akar lenni. Ha majd a 
kedélyek lecsillapodnak, maguk a tanárok fogják ennek célzatát 
elismerni és szükségét belátni. Természetesen helyesen kell felfogni 
az intenciót. A tanár így is, úgy is elkészítette eddig is az órája 
menetét, ha nem is írásban, de gondolatban. De vannak és voltak 
olyanok, akik akkor törik a fejüket, mi is volt feladva, mikor már 
felmentek a katedrára, akik „készületlenül mennek az órára“ , s 
tán ezeknek szól most figyelmeztetéskép ez a rendelet, mely min
denkire vonatkozik. Említés esett egy jó, öreg tanárról, aki mindig 
csak félkor ment be órára, mégis nagy tehetségű nevelő volt, és év
tizedekig elemlegetik növendékei. Egyes kivételes zseniális embereknél 
ez lehetséges, de mégsem állítható követendő például. Utóvégre nem 
kezdheti a tanár és a növendék a munkaórát azzal, hogy : Félidő 0 : 0 !  
Nem azért járatják a szülők sem gyermekeiket iskolába, hogy a fele 
időt semmittevéssel töltsék, ami rendesen rendetlenkedés. Igaz 
viszont, hogy van olyan félórás tanári munka, ami felér más egyórás 
munkával.
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Nem is az óravázlat készítésének lényege az oka a kedvezőtlen 
fogadtatásnak. Úgy gondolom, más itt a baj. Két tüske került itt 
a mai magyar tanár leikébe ezzel a rendelettel : az óravázlat elkészí
tésének kötelező volta és az a balhiedelem okozta aggodalom, hogy 
az óravázlatok mennyisége befolyással lesz a tanár minősítésére. 
Ezt a két tüskét szeretnék eltávolítva látni. Van olyan ismerősöm, 
aki ezt mondja : eddig is készültem, szívesen készültem órára, füze
tekre szóló jegyzeteim vannak tárgyaimhoz, de mióta ezt a bizalmat
lanságot látom, mindig valami ellenkezést kell előbb legyőznöm 
magamban, mielőtt hozzáfogok. . . Milyen más volna, ha az óraváz
latnak nem „kötelező“ volna a jelzője, hanem csak „kívánatos“ ! 
A másik tüske pedig az a balhit, hogy az óravázlat hiányossága miatt 
rossz minősítést kaphat a tanár. Holott a rendeletből egészen más 
intenció látszik. Nem is tételezhető fel ez. Hiszen ez azt is eredmé
nyezhetné, hogy a már is felburjánozni kezdő Óravázlatgyüjtemények 
alapján megcsinál a tanár egy egyéni vázlatot „ostendendi causa“ , 
de ez csak Potemkin-falu lesz az iskolalátogatás alkalmára. És ez 
sem az, amit a rendelet elérni akar. Münchenben, egyik előadásán, 
Kersehensteiner professzor tett figyelmessé az általa megindított 
magasabbfokú Frőbel-rendszer, az Arbeitsunterricht szempontjából 
feldolgozott egyes középiskolai tantárgyakról szóló tanári kéziköny
vekre ; azokban is van óravázlat akárhány. (Handbuch des Arbeits
unterrichts für höhere Schulen, hgb. von Fr. A. Jungbluth.)

De talán legjobb volna példát vennünk az osztályfői órákhoz 
kiadott, óráról-órára kidolgozott óra-anyagról (VKM 1301 1936. sz.
rendeletben). Bár még itt is, e mellett is igen szép gyűjteményét 
lehet összeállítani az egyes erkölcsi problémákra, szép tulajdonsá
gokra vonatkozó közmondásoknak, meséknek, verseknek, elbeszélé
seknek, parancsolatoknak, amiket aztán igyekszik az ember óraváz
lata alapján a gyermek leikéből kiváltani, saját tapasztalataikkal 
illusztrálni.

Mivel pedig minden rendelet és utasítás magaslatán mégis csak 
az a szép cél lebeg, hogy az ifjú nemzedék jó nevelést, hasznos oktatást 
nyerjen tanítóitól, nem lehetne-e ezt a két tüskét szép szerével meg
semmisíteni, és kedvenc délutáni foglalkozásává tenni a ma aggódó, 
magyar természettel megáldott tanárseregnek az óravázlat-készítést?

Miskolc. Gállfyné dr. Tarczay E.

M E G JE G Y Z É S E K
Az evangélikus zsinat tanügyi törvénye. 1936 november 18—20-án tár

gyalta a zsinat a tanügyi bizottság egységesen kidolgozott törvénytervezetét. 
Dr. Bánkút! Dezső előadó terjesztette be rövid bevezetéssel a szakelőadók 
által elkészített, bizottsági tárgyaláson átment szöveget. A jól elkészített 
tervezet a régi Egyházi Alkotmány szűkszavú és sok tekintetben hiányos, 
továbbá elavult 37 pontjából 85 pont lett. A középfokú és középiskolai részt
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Arató István, kőszegi leánylíceumi igazgató dolgozta ki ; ebben van szó a 
középiskolákon kívül a tanítóképzőintézetekről és polgári iskolákról is.

Az egész tervezet főszempontja az, hogy ismétlések elkerülése végett 
bevezető részében foglalja egybe azokat a rendelkezéseket, melyek minden 
iskolafajra vonatkoznak. így itt szól az iskolákról általában, felállításukról, 
fenntartásukról, megszüntetésükről (különösen gondol arra, hogy fontos ok 
nélkül ne lehessen evangélikus iskolát feladni 1), a tanerők házasságkötéséről. 
Ez utóbbi részben elveti az előzőleg felmerült gondolatot, mely a női tanerők 
házasságkötését kívánta megtiltani, s csupán olyan állásokra nézve adja meg 
a tilalom lehetőségét, melyek bennlakással vannak egybekötve. Gondoskodik 
a törvény arról, hogy egyházi részről az új állami felügyelettel kapcsolatban 
egységes intézkedések történjenek s irányítsák az iskolákat, s az evangélikus 
szakfelügyelet szabályrendeleti szabályozását elrendeli. A vallástanárok (most 
vallástanító lelkészek) helyzetét körvonalazza, s elrendeli, hogy minden közép
iskolában rendes énektanár alkalmazandó. Végre nemcsak beszélünk az egyházi 
és világi ének tanításának fontosságáról, hanem intézkedéssel is elősegítjük 
a zenei műveltség terjesztését.

Ezeket az intézkedéseket csak kivettük abból az egységből, mely az új 
rendeletek s törvények figyelembevételével, negyven éves törvényünket 
átformálja, és hivatva lesz arra, hogy iskoláink életét szabályozza. E törvény 
alapján fogja majd egyházunk a legutóbbi egyetemes közgyűlés határozata 
alapján új rendtartásait és szolgálati szabályzatait is elkészíttetni. b. d.

Aktualitások. Kerecsényi Dezső egy 1 kissé hosszúra vált helyzetképet 
rajzolt fel ,,A középiskolai tanárság“ címen nemrégiben egy előkelő szemlénk
ben a tanárság mai, iskolán belüli s kívüli állapotáról. Legjellemzőbb megálla
pítása, hogy a mai fiatal tanárnemzedék távoltartja magát az egyesületektől, 
mert célkitűzésükkel, vonalvezetésükkel nem rokonszenvezik. Nem szereti 
az átlagon alóli irodalom hozzá méltatlannak érzett tanárábrázolatait, 
viszont nincs kedve és érzéke a Babits—Móritz—Kosztolányi-féle analízisek 
mélyebb önszemléletre felhívó végiggondolására sem. Hivatalos helyeken 
szeretik a deminutiv zöngéjű ,,tanszemélyzet“-megjelölést mindsűrűbben 
alkalmazni. Viszont szakközlönyeinkben mindnagyobb a módszertani érte
kezések vízözöne, s mindkevesebb a kormányzati intézkedésekhez hozzászólni 
merő cikkek száma. Minden reform kikapcsolásunkkal jön létre. Feladataink 
növekedtével nem nő arányban társadalmi súlyunk. Negyvenen alóli tanárt 
alig látni reprezentatív közgyűléseinken. A külföldi emlőket is szítt új nem
zedék gúnyos fölényű passzivitással szemléli az idősebbek szónoklatorgiáit, 
meddő hajbókolásait egy kis kakasléptű térelönyért, melyet ritkán ér el.

Sok igazság van a kesernyésízű, kemény mondatokban. De két részen 
az igazság. A jelen nehezen váltja a múltat s a jövő a jelent. A fejlődés lassú, 
az elszakadás ne legyen gyors. S minden hiányolt, régies fogyaték ellenére 
is egységben az erő.

Äz óravázlatok újonnan elrendelt, általános kötelezettsége nagyon üdvös, 
gondolatfegyelmező, tervszerű munkára szoktató tanítási eszköz, de csak úgy, 
ha sem a készítőik, sem a számonkérőik oldalán-vissza nem élnek vele. A készí
tők irreális, keresztülvihetetlen lompossággal, vagy túlbuzgó, feltűnni vágyó 
terjengősséggel, az ellenőrzők pedig mindenáron mindent jobban, vagy egyedül 
üdvözítő csalhatatlansággal tudni akaró fölényeskedéssel. Nagyon helyes, 
hogy az Utasítások tág teret engednek az egyéniség megnyilvánulásának. 
Ez mindaddig a határig mehet, míg didaktikai érdekeket nem érint, s az 
eredmény jó. Csak a percnyi pontosságú beosztást, az óra teljes mechani- 
zálását bajos keresztülvinni, mert akkor gróf Telekiként közlő gépek leszünk. 
A merev ökonómia árt a tanító szabad szellemének. A hármas beosztású részek
nek szabadon kell mozogniok az órateremtette szükségleteknek az előírást 
módosító parancsa szerint. Az ellenkezőjét is meg lehet makacs szigorral köve^ 
telni, de nem hiszem, hogy tanulmányi érdekek sérelme s fájdalmas önfelál
dozás nélkül.

Az új utasítás véleményem szerint tudatosan keresztelte el eme röpke
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kis töredék nninkaprogrammunkat óravázlatoknak s nem óraterveknek. 
A junioroktól vett értesülésem szerint a jelenlegi mintagimnáziumok gya
korlóival íratnak 4—5 oldalas óraterveket, melyekben számonkérés, előkészítés, 
összefoglalás a maga legkisebb kérdéseivel, sőt válható feleleteivel is, jegyző- 
könyvszerű aprólékossággal helyet foglal. Ilyenekkel ölni az idejét régbevált, 
nagygyakorlatú, közép- vagy magas szolgálati idejű tanároknak, valószínűleg 
semmiféle íelsőbbség intenciói szerint sem szükséges. Annál inkább lehet 
kívánni a mai munkaiskola cselekedtető módszeréhez való, mennél tökéletesebb 
hozzáidomulást. Kevés tanulói házimunka, mennél nagyobb hányadú (noha 
nem is teljes) iskolában való anyagelsajátíttatás, minden túlterhelés aggályos 
kerülése : mindenkitől maximális mértékben megkívánható célkitűzés.

Miért nem lehet az iskolában mindent megtanultatni, elvégeztetni? Elég, 
ha a magyar nyelv és irodalom kevésórás, mostoha helyzetére gondolunk. 
Beleférnek azokba az órákba nagy írók nagy művei a maguk teljes gondolati 
és érzelmi gazdagságukkal? A nyolcadikos irodalmi s a negyedikes stilisztika- 
tanítás nem egy szakadatlan galopp? Egy agyonzsúfolt tanulmányi kirán
dulás, de nem kényelmes és termékeny tanulmányút. Vörösmartynak, Petőfi
nek, Aranynak, Jókainak, Keménynek és Madáchnak nem lesz a háromórás 
heti óraszámhoz igazodó, megismerésre okvetlen méltó, kevesebb remeke. 
A tanterv s érettségi kívánalmainak becsületes megközelítéséhez mindig szük
ség lesz a diákok magánolvasmányaira, melyeknek együtt való feldolgozására 
nincs mód, nincs idő. A bábáskodást, a szájbarágást nem lehet, de nem is kell 
végletekig vinni. Elvégre az is a tanuló öntevékenységéhez tartozhat, ha — a 
feldolgozás módját már ismerve —• valamit iskoiai munkája megtoldásával 
önszántából, otthon elvégez.

Voltam módszerességüknél fogva kiemelt kollégák óráin. Meglepett a 
mintaszerű ökonómia s katonás rend. De mintha az lett volna a benyomásom 
— lehet, hogy tévedek —, hogy bizonyos száraz kimértség, faarcú, kínos precizi
tás, kevés, leszűkített anyagvégzés jellemezte volna munkáikat. Amit vettek, 
jól elvégezték, de olykor túlkeveset vettek. Nem hiszem, hogy az ilyen szűk 
adagolás mellett a szókincs hathatósan gyarapodnék, mégha a folytonos, 
szigorú, jobbra-balra variáló és permutáló gyakorlat formailag tetszetős, muta
tós eredményeket tud is elérni. A felületes, mindenen elsikló munkánál az ilyen 
beható pontosságnak természetesen összehasonlíthatatlanul nagyobb becse 
van. A lelkek azonban nem egyformák. Ami tagadhatatlanul Hasznos a kor
látolt osztályátlagnak, szörnyen unalmas lehet az eszes elitkisebbségnek. 
Ahogy nehéz vegyes publikumnak egyformán tetszőén beszélni, nehéz nagy 
nívókülönbségű elemeket is egy osztályban tanítani. Milyen boldog lesz a 
jövő kor tanára, ha majd csupa válogatottat talál együtt! A miniszter szelekciós 
törekvései erősen kezdik közelhozni ezt az ideált.

Általában mi a legnagyobb akadálya egy jól felépített, tervszerű, ú. n. 
kerek órának? Az előre nem látott akadályok, ünnep, mulasztás, betegség, 
tanulói restség, figyelmetlenség közbejötté, rontó hatása. Tanár tervez, diák 
végez. Az eszményt ki kell tűznünk, lehetőleg meg is kell közelítenünk, de 
sokszor biz a legideálisabb nevelői jószándékoknak is akad tanulói obstruk- 
ciójuk, torpedót kap, s megfeneklik büszkejárású hajónk.

Nagykálló. Balogh István.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A LO M
A budapesti tankerület évkönyve az lü:t(i—:t7. iskolai évről. A tankerület 

megalapításának 161. évében. Közzétette : Pintér Jenő főigazgató. Budapest, 
Sárkány-nyomda, 138 lap.

Pintér Jenő minden évben kiadta főigazgatói értesítőjét, s ebben tan
kerülete középiskoláinak teljes képét nyújtotta, s a legújabb tanügyi rende
letékről tájékoztatott. Ez évben, az új tankerület első évében évkönyvet
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adott ki a november elseji állapot szerint. A mű a Budapest területén működő 
iskolák és velük kapcsolatos intézmények teljes sorozatát, adatait közli, s 
áttörő, nagyjelentőségű alkotás. Az I. rész a budapesti tankerület és tan
felügyelőség személyzetét közli, a 11. (5—38. 1.) a tankerület területén lévő 
összes iskolákat. Megtudjuk belőle, hogy van itt 24 fiú, 21 leánygimnázium 
az állam főhatósága alatt, 5 önálló, köztük egy német, egy olasz, egy bolgár, 
tehát 50 középiskola, belőlük 4 protestáns; ti tanítóképző (sajnos, egyetlen 
egy protestáns sincs köztük), 37 felsőkereskedelmi, 67 ipari iskola és szak- 
tanfolyam, 1 felsőmezőgazdasági, 63 polgári (26 fiú, 37 leány), 11 gyógyítva 
nevelő, 3 kereskedelmi, 32 iparostanonciskola, 201 népiskola, 110 óvoda. 
Következik az internátusok, árvaházak, előkészítő és ismétlőtanfolyamok, 
különleges célú iskolák és tanfolyamok felsorolása, összesen 586 iskola s másfél
száznál több internátus stb. A Úl. fejezet statisztikát ad (39—44. 1.) Budapest 
területéről, lakosságáról s iskoláiról. A IV. fejezetben Többi tanintézetek címen 
egyetemek, főiskolák, s hasonló tanfolyamok olvashatók (48—62. 1.). Leg
értékesebb rész az V. Történeti visszapillantás. Itt a szerző megszokott gondos
ságával állítja össze a magyar közoktatás adatait időrendben 1250-től kezdve 
(mikor IV. Béla király Buda város alapításakor a domonkos-szerzetesek 
kolostori iskolája alakult), egészen mai napig. Itt szól a tankerület történetéről 
s újjászervezéséről. A VI. Vegyes közlések (63—73. 1.) Erődi-Harrach Béláról 
emlékezik, életének pontos adataival és a tanulmányi versenyekről számol be. 
Végül iskolavezetőknek legkedvesebb s leghasznosabb része a határidő-jegyzék 
tölti meg a 74—135. lapokat, lit iskolafajok szerint csoportosítva kapjuk a 
teendőket, elől a középiskolák igazgatóinak munkája.

Azt hiszem, e száraz vázlat is mutatja, milyen hasznos könyvet adott 
ki Pintér Jenő. S hogy milyen hatalmas munkát jelentett ennek összeállításav 
azt mi tudjuk leginkább értékelni, kik kisebb mértékben, de évi értesítőink 
összeállításában hasonló munkát végzünk. Ez a példaadó munka hű képét 
adja az ország első, legnagyobb tankerületének, s érte hálásak lehetünk a 
nagynevű szerzőnek.

Budapest. Dr. Bánkúti Dezső.
Ilr. Wic/.ián Itr/.sö : Az újuld) l.uthcr-kututás i'öbli irányúi és eredményei.

Szerző kiadása. Nyomatott Székely és Társa könyvnyomdájában Sopronban. 
1936. 24 oldal. Ára 80 fillér. Magántanári próbaelőadásnak készült ez a tanul
mány és el is hangzott az Erzsébet-Tudományegyetem evang. hittudományi 
kara előtt Sopronban. Hogy nyomtatásban is megjelent, azért köszönet illesse 
az egyháztörténet fiatal tudós professzorát. Bégi hiányt pótolt és különösen 
azoknak tesz jó szolgálatot, kik nem voltak és ma sincsenek abban a hely
zetben, hogy a Lutherrel foglalkozó komoly irodalmat felkutassák és azt saját 
iud. és gyakori, munkájuk szempontjából is gyümölcsözővé tegyék. Nem 
elégszik meg azzal csupán, hogy puszta felsorolását, ill. megállapításait, ered
ményeit adja annak az irodalomnak, melynek alapján tanulmánya készült, 
sőt a gondolkozó ember alaposságával és Luther lelki világának ismeretében 
józan kritikai erejéről is bizonyságot tesz az értékelésben, miáltal nagy segít
ségére van azoknak, kik Luther-tanulmányt végezni óhajtanak. Hat rövid 
fejezetben, amennyit egy rövid magántanári próbaelőadás lehetővé tesz, 
tie azért ügyesen, tömören és világosan foglalkozik a régebbi Luther-kutatás 
eredményeivel,majd az újabb Luther-kutatás főbb irányaival és eredményeivel. 
Különösen érdekes tanulmányának az a része, melyben az ifjú Luther kér
déséről, valamint az idős Luther problémájáról szól, valamint L. teológiai 
gondolkozását elemzi. Végül bírálat alá veti azokat a munkákat, melyek 
L. életét, munkáját és vall. teol. gondolkozását tud. alapossággal ismertetik. 
Minden bizonnyal jó munkát végzett a szerző és az a törődés és melegség, 
mely L. munkássága iránt tanulmányából kiérezhető, indítással lehet csak 
és buzdítása sokaknak, különösen a vezetésére bízott ifjúságnak, hogy bennük 
és általuk még nagyobb lendületet vegyen L. tanulmányozásának ügye. 
És ha a fiatal tudós prof. azzal a szeretettel végzi továbbra is tanulmányait, 
mint írásaiból is látjuk, de munkaszobájában is bizonyságot szereztünk,
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óhajtása teljesedésbe megy, áldott magvetést fog végezni, amelyiknek gazdag 
aratása nálunk is lehet. Ruzicska László.

Lengyel Imre : A modern nyelvoktatás idillt tényezői a már meglévő 
nyelvi ismeretek (anyanyelv) szempontjából. Csáthy Ferenc Debrecen—Buda
pest, 1936.

A körülményes cím inkább elfedi, mint megvilágítja ez érdekes dolgozat 
tartalmát. A modern nyelvtanítás egyik főproblémáját, az anyanyelv és a 
tanult élő nyelv viszonyát vitatja meg benne dr. Lengyel Imre tanár, a debre
ceni egyetem pedagógiai szemináriumának gyakornoka.

A kérdés történetét vizsgálva, rámutat a direkt módszer elméletére, 
mely az anyanyelvi ismeretet csak akadályozó körülménynek tekintette az 
élőnyelv tanulásában, s használatával ezért teljesen szakított. A még régebbi 
szintetikus-grammatizáló módszer pedig az anyanyelv nyelvi formáira épített 
mindent, s az idegen nyelv sajátos szemléletformáit elhanyagolta. E rideg elvek 
szerint az anyanyelv és az új nyelv ellenségként álltak egymással szemben. 
E két végletet szerencsésen békíti össze a közvetítő módszer, melynek a szerző 
is lelkes híve, s melynek eljárását a mai nyelvlélektani és pedagógiai irodalom 
eredményeinek felhasználásával igazolja. Az anyanyelv állandó használata, 
majd az erre reakcióként támadt teljes mellőzésé között a helyes középúton 
halad a mai didaktika, mikor azt vallja, hogy a már beszélt nyelv jelenségei
nek ismerete elősegíti az új nyelv tanulását. A nyelvi formák ellentéteire 
nem szabad szemet hunynunk : hanem ellenkezőleg : ki kell aknáznunk az 
anyanyelv és a modern nyelv sajátosságainak mélyebb megértésére.

Milyen tanulságok adódnak ebből a gyakorlati nyelvtanítás számára?
1. A fordítás mindkét módja (Hinübersetzung és Herübersetzung) 

kitűnő művelet a nyelvi jelenségek kölcsönös összehasonlítására. A mondat
szerkesztés gyakorlására a legjobb mód : a nyelvi átalakítások és beszéd- 
gyakorlatok. Ez utóbbiakat a munkaiskola is melegen felkarolja.

Az idegen szavakat az alkotó képzetelemek (fogalmi, akusztikus-motori
kus és optikus) minél többoldalú megvilágításával lehet rögzíteni. De a szem
léltetési eljárás mellett nem szabad elmulasztani az anyanyelvi szó megjelö
lését (fordítást), mert ez fejezi ki világosan a jelentéstartalmat. A szava
kat legjobb mondatban megtanulni. (W. Popp). A kiejtés tanításánál az 
anyanyelv fonetikájából kell kiindulni. A nyelvtan tanításánál az anya
nyelvnek kell norma-nyelvként szolgálnia, s erre vonatkoztatjuk az új 
nyelvi jelenségeket. Hangsúlyozza, hogy eredményes nyelvtantanítás közép
iskolában csak anyanyelven képzelhető.

Végül megrajzolja a modern nyelvtanár ideális képét a munkabíró, derűs- 
kedélyű, kiegyensúlyozott lelkű, szakját ismerő és szerető tanárban. Az idegen 
anyanyelvű tanárnál feltétlenül előnyösebbnek tartja a magyar anyanyelvű 
tanár alkalmazását.

E derék doktori disszertáció igen tanulságos olvasmány gyakorlati 
és elméleti pedagógusnak, s a módszertani irodalomnak határozottan nyeresége. 
A fiatal szerző kidolgozásmódja, tudományos stílusa kissé egyenetlen, sok 
benne a „műhelyforgács“ , s a lélektani alapvetésből keveset nyújt, de a mai 
nyelvpedagógiai irodalom közvetítésével hasznos tájékoztatót ad a tanár 
kezébe.

Debrecen. Dr. Molnár Pál.
L. ÍJjváry Lajos : A mai gyermek és a könyv. A Vajthó László által szer

kesztett pedagógiai füzetsorozat ,,A tanítás problémái“ 14. számaként jelent 
meg L. Üjváry Lajos értekezése ,,A mai gyermek és a könyv“ címmel. Vizsgá
lódásainak legjelentékenyebb részét a mai helyzet felvázolása teszi, bár be
vezetőnek a helyzet okait is kutatja a történeti fejlődés rövid összefoglalásá
val, befejezésnek pedig néhány gyakorlati jellegű észrevétellel egy egészsége
sebb állapot kialakulását igyekszik előmozdítani.

A szerző a mai helyzetet tragikusnak látja és helyesen veszi észre, hogy 
akkor, amikor az olvasási kedv és lehetőség a múlthoz képest páratlanul meg
növekedett, az irányítás és ellenőrzés kicsúszott a nevelés legfontosabb szer
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veinek, a családnak és iskolának kezeiből. Ennek oka a fenti intézmények
nek válsága, mely egyszerre következett be a század mindennemű válságával 
együtt. Első teendő a helyzetkép megismerése. Azt a szinte teljesen ismeret
len területet, mely a mai ifjúságnak olvasmányvilága, statisztikával és kérdő
ívekkel igyekeztek felmérni. Fővárosi és vidéki iskolákban kitöltött kérdő
ívek anyagának megrostálását tartalmazza a könyv. Az olvasmányok minő
sége, mennyisége és forrásai mint önként adódó felosztás szolgáltatják a fejte
getések menetét. Lehet vitatkozni a kérdőíves módszer alkalmasságán : 
mindenesetre igen valószínű, hogy csak az olvasmányok mennyiségére vonat
kozólag ad kielégítő feleletetet. Pedig a számoknál sokkal jobban érdekel a 
minőség. Itt már némi kétellyel kell szemlélni Üjváry eredményeit. Bármilyen 
optimista szemmel is nézze valaki ifjúságunkat, havi nyolc mű elfogyasz
tása mellett bajosan hihető, hogy a kedves írók Verne, May, Cooper, Gárdonyi, 
Molnár, Jókai, Herczeg. A mai ifjúság olvasmányait sokkal inkább a ponyva 
szolgáltatja : 10 fillérért, 20 fillérért, 28-ért, Félpengőért, Pengőért stb. Csak
hogy ez az irodalom névtelenül cirkulál az olvasókedv rendkívül megtágult 
ereiben, és a diák, amikor arra kell megfelelnie, hogy ki a kedvenc írója, oda 
kap névért, ahol van, tehát azok közé az írók közé, akiket az iskola ajánl. 
Különben a fejtegetések hiányának érezzük, hogy Újvári az általa adott 
minőségkép kialakulásában nem veszi figyelembe a kötelező olvasmányok 
szerepét. A könyvforrások megjelölésekor — ha teljes képet nem is nyújt — 
igyekszik legalább az egész rétegződést figyelembe venni.

A jövő útjainak megkeresésében túlságosan sokat vár a mechanikus 
eszközöktől. Magától értetődik, hogy „halaszthatatlan teendők“ a széles
körű tájékoztatás, az anyag átcsoportosítása, könyvtárösszevonás, tüzetes 
magyarázatos leltár, fokozottabb könyvtári munka, könyvtáros-képzés, 
tanító- és tanárképző reformok, de ezeken kívül és ezek előtt magát az iro
dalmi nevelést kell elmélyíteni. Tökéletes felszerelésű iskolai könyvtárak 
bukhatnak el azon, ha nem sikerült a nevelésnek magasabb igényeket ébresz
teni a tanulóban. Az erkölcsi, irodalmi és szórakozási igény összhangja úgyis 
automatikusan cenzúrázza majd az ifjúság olvasmányait, ha egyszer már 
megvan, míg ellenkező esetben gondosan megválogatott ifjúsági művek és 
klasszikusok olvastatása is hatástalan marad : a szellem arra, ami nem'az ő 
igényeit szolgálja, csak unalommal felel. Ha Üjváry a problémát nem is ra
gadta meg egészen gyökerénél, a helyzetkép megrajzolásával és a követendő 
utak megjelölésével, kétségtelenül hasznos munkát végzett. , Vajda Endre.

Teuhner’s English Readers for use in schools. B. G. Teubncr, Leipzig.
A világhírű lipcsei Teubner-cég kiadásában megjelent 17 különálló füzetből 

álló „English Readers“ c. sorozat méltán megérdemli, hogy ezúton is felhívjuk 
rá tanártársaink figyelmét. A sorozat nem angolul beszélő tanulók számára 
készült iskolai használatra. A sorozat kiadására L. Kients professzornak 
1935 májusban „Les Langues Modernes“-ban megjelent cikke adott ösztön
zést. Cikkében annak a kívánságnak ad kifejezést, hogy német mintára a 
francia iskolákba is vezessék be nem klasszikus szövegek olvastatását az 
idegen nyelvek tanításánál. „Miért tömjük tanulóinkat erővel folyton klasz- 
szikus szövegekkel?“ - írja. Új tantervűnk is az idegen nyelvek tanításának 
középpontjába magának a nyelvnek gyakorlati elsajátítását állítja, és ezt 
kizárólag klasszikus szövegek olvasásával nem is érjük el. Nálunk is szük
ségessé válik a nyelvileg és tartalmilag is a mai életbe vágó nem klasszikus 
idegennyelvű szövegek olvastatása a tankönyvek anyaga mellett is.

Ebben a sorozatban a Teubner-cég leginkább kiváló angol pedagógusok 
tollából oly könnyű nyelvezetű olvasmányi anyagot ad, mely diáknak és 
felnőttnek egyaránt leköti a figyelmét. Belőle megismerhetjük a mai Anglia 
életét, szellemét, különböző vidékeit, szokásait. Kedves, szórakoztató módon 
bevezet az angol középosztály otthonába, életébe, végigkísérjük az angol 
középiskolás fiúkat iskolai munkájukban egy boarding-schooí-ban, együtt 
élvezzük velük a vakáció kisebb-nagyobb örömeit, majd bepillantást nyerünk 
az egyetemi hallgatók életébe is. Megtudjuk, mi érdekli őket, mit olvasnak,
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hogyan érez és gondolkodik a háború utáni Anglia ifjúsága, Egy cserkész
táborozás keretében az angol gyarmatok színes világa tárul fel előttünk a 
cserkészfiúk közvetlen társalgása nyomán. Majd a mai Anglia szociális és 
politikai életéből kapunk ízelítőt. A bő fényképanyaggal ellátott füzetek 
olvasása közben szinte filmszerűen pereg le előttünk egy távoli világ moz
galmas élete.

A sorozat egyformán áll a legideálisabb népismeret (Kulturkunde), 
nyelvtanítás és nevelés szolgálatában. A mindennapi élet köznyelvét adja, 
ahogy a mai angol középosztály beszél. A slomg-ből és diáknyelvből is kapunk 
annyit, amennyi éppen szükséges ahhoz, hogy a rajzolt környezet hangulatába 
beleilleszkedjünk. Minden erőszakolt erkölcsi tanulság nélkül is fejleszti a 
tanulók erkölcsi és szociális érzékét, és érdeklődést ébreszt bennük a mai kor 
gazdasági problémái iránt is.

Sorainkat azzal az óhajtással fejezzük be, hogy a t. kiadócég bővítse ki 
a sorozatot az angol leányok életét tárgyaló füzetekkel is, hogy leánytanulóink 
is megtalálják az őket érdeklő olvasmányi anyagot. Örömmel vennők az 
angol népszokások, tengerparti-, hajósélet, kikötők nyüzsgő életét rajzoló 
füzeteket is.

Budapest. Kaiser Erzsébet.
Ilr. llózsa Dezső : Gyakorlókönyvek az idegen nyelvek tanulásához, 

iskolai és magánhasználatra. Angol. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr 2454—1935. ein. számú rendeletével a fiú- és leányközép
iskolák, valamint a középfokú iskolák számára használatra ajánlva. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935. 124 lap.

Középiskolai angol nyelvtanításunk nehézségei, módszerei, törekvései a 
német, francia és latinhoz viszonyítva az érdekeltek részéről gyéren kerülnek 
megvitatásra. Minden középiskolai angol tanárunk érzi, hogy az egyedül 
engedélyezett tankönyv az újabb pedagógia követelményeinek megfelelő 
javításra szorul, de semmi kísérlet annak keresztülvitelére. Annál nagyobb 
örömmel vesszük a szerző kísérletét, hogy az angol nyelvtanítást gyakorlati 
alapokra fektesse és gyakorlókönyvével a tanár munkáját megkönnyítse. 
Egyik idegen nyelv tanításában sem oly fontos ez, mint az angolnál, mert itt 
nyelvtani szabályok és példák megtanultatása oly értelemben, mint a latin, 
német vagy francia nyelvben, lehetetlen és eredményre nem vezet. Az angol 
nyelvtan alaktani része a német vagy latinhoz képest nevetségesen könnyű, 
de annál nehezebb a mondattana, az összetett igeidők használata, igevon- 
zatok, igékkel kapcsolatos különféle szerkezetek és a helyes szórend alkal
mazása. Ezeknek sokfélesége szabályt nem tűr, de még csoportokba is nehezen 
foglalható. Nem használ itt más, mint az esetről-esetre való alapos begyakorlás. 
A Rózsa-féle Gyakorlókönyv nemcsak segédkönyv, hanem egyúttal füzet is, 
mert az üres helyeket a tanár utasításai alapján a tanuló maga tölti ki a meg
felelő példákkal. Ezzel elősegíti a tanulók öntevékenységének fejlesztését, és 
középiskolai tanulmányaik befejeztével esetleg későbbi tanulmányaikhoz is 
használható segédkönyvet nyújt. A Gyakorlókönyv 4 részből áll. 1. Igeragozás. 
2. Viszonyszók. Igevonzatok. .3., 4. Igék, különféle szerkezetekkel. Az első 
füzet elején egy-egy ragozásmintát ad az időbeli segédigék, gyenge és erős 
igék csoportjából, állító, tagadó, kérdő és kérdő-tagadó alakban, de csak a 
jelen, félmult és múlt időkben. Nem értjük, e kiválasztás milyen alapon 
történik. Helyesebb volna, ha egy áttekinthető, ügyes, de teljes igeragozási 
táblázatot adna. Ez megkönnyítené a füzetek használatát, és annál is kívána
tosabb volna, mert az engedélyezett tankönyv I. részében az idevágó nyelv
tani rész nehezen áttekinthető. Az egész munka összeállításán a gyakorlati 
elv vonul végig. Ennek megfelelően a főigéknek csak két csoportját külön
bözteti meg : erős- és gyenge-, illetőleg rendhagyó- és rendes ragozású igéket. 
Abc sorrendben sorakoztatja fel a rendhagyó igéket, csillaggal jelöli meg 
azokat az igéket, melyek rendesen is ragozhatok. A viszonyszóknál egyúttal 
azokat az igéket is felsorolja, melyek az illető viszonyszóval állanak, köztük 
mindenütt helyet hagy a megfelelő példák, mondatok beírására. —- A 62.
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oldalon levő új fejezetnek címe ,,Nem kell to a következő igék után“ : kissé 
homályos. Érthetőbbnek véljük, ha következő módon fogalmazzuk : , ,To 
nélküli dativus áll a következő igék u tá n ...“ így lesz könnyebbéit érthető 
a 68. és 72.‘ lapon levő cím is. — A harmadik füzet különböző viszonyszókkal 
álló igéket, egész kifejezéseket sorol föl, majd a végén a ,,to do“ és „to make“-cl 
alkotott kapcsolatokat adja. — A negyedik füzet a magyartól eltérő nem 
visszaható igéket adja. A 145. lapon „Múlt időben havc“ -vel : — jegyzetben : 
,,A * jelzésűeknél lehet to be is.“ ilyen címen csoportosított igék csopor
tosításának elvi alapja kissé homályos. Talán helyesebb lett volna itt csupán 
azokat az igéket kiemelni, amelyek a múlt időt to be-vel is képezik. A gerun
diumot kívánó igék után a „to gel“ -lel alkotott kifejezések csoportjával fejezi 
be a gyakorlókönyvet. Reméljük, hogy e segédkönyv meg fogja könnyíteni 
a tanár és a tanulók közös munkáját.

Budapest. Kaiser Erzsébet•

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍR EK
Maklár.v Károly püspöki beiktatása. A Tiszántúli Református Egyház

kerület 1936 december hó 16-án Debrecenben tartott közgyűlésének kereté
ben történt meg Makláry Károly újonnan megválasztott püspöknek meg
hatóan ünnepélyes formák között püspöki méltóságába való beiktatása. 
A felemelően szép ünnepségnek első fele reggel kilenc órakor kezdődött a Nagy
templomban az egyházi, katonai és polgári hatóságok százainak s a reformá
tus hívek ezreinek impozáns részvétele mellett. A keményen hangzó eskü le
tétele után a gondolataival és eszméivel mélységes hatású beiktató beszédet 
Ravasz László dunamelléki református püspök tartotta, aki után az egyház- 
kerület valamennyi esperese könnyekig megindító szép jelenetben áldást 
mondott egy-egy bibliai idézettel a fejét lehajtó és térdeplő püspökre. A meg
áldott új püspök ekkor a szószékre ment, s onnan tartotta meg Isten leikétől 
megihletett, hatalmas erejű igehirdetését, és mondotta el nagy koncepciójú, 
széles horizontú püspöki székfoglaló beszédét.

A beiktatás után következett a Kollégium dísztermében mintegy har
minc küldöttségnek a tisztelgése az új püspök előtt. A küldöttségvezetők 
üdvözlő szavaira minden alkalommal külön válaszolt remekbeszabott, hangu- 
atos beszédekben, melyek mint nagyértékű és nemes fényű gyöngyszemek 

peregtek elő lelkének gazdag kincsesházából. Az ünnepséget 400 terítékes 
közebéd zárta be, melyen az egyházi, katonai és polgári társadalom minden 
számottevő egyénisége megjelent vallásfelekezeti különbség nélkül.

Baltazár Dezső örökébe méltó utód ült, a jó Isten segítse és áldja meg 
új püspökünket anyaszentegyházunk üdvére kifejtendő minden nemes törek- 
"vésében és küzdelmében 1

Tanügyi főtanácsosi kinevezések. Református tanügyi férfiak áldozatos 
pedagógiai munkásságának jóleső elisineréseképen a közelmúltban gyakrabban 
megtörtént, hogy hosszú szolgálati idővel rendelkező, vagy éppen nyugalomba 
vonuló közép- és középfokú iskolai igazgatók tanügyi főtanácsossá való ki- 
neveztetés magas kitüntetésében részesültek. Ez a legfelsőbb helyről jövő 
rendkívül megtisztelő elismerés legutóbb három igen érdemes református 
igazgatónak jutott osztályrészül, amennyiben 1936 december havában a 
Kormányzó l'r őfőméltósága Vörös Sándor kunszentmiklósi gimnáziumi, 
Fejes Zsigmond pápai gimnáziumi és dr. Veress István debreceni tanító- 
képzőintézeti igazgatókat nevezte ki tanügyi főtanácsosokká. A magunk 
részéről is melegen gratulálunk a megérdemelt, szép kitüntetésekhez..

Barth Károly magyarországi és erdélyi előadásai még ez év karácsonyára 
megjelennek az Igazság és Élet Füzetei sorozatban. Az egyik füzet „Isten 
•kegyelmi kiválasztása. Négy előadás az eleveelrendelésről“ címen jelenik meg
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s tartalmazni fogja a Barth Károly feleleteit is, amelyeket a Debrecenben 
és Kolozsvárott hozzáintézett kérdésekre adott. E füzet előjegyzési ára 1 pengő. 
A második füzet „Az egyház múltja, jelene, és jövője“ címmel jelenik meg, s 
Barth Károly két előadása mellett („Népegyház, szabadegyház és hitvalló- 
egyház“ , „A németországi egyházi harc egyetemes egyházi jelentősége“ ) 
Révész Imre debreceni egyetemi tanárnak „Az egyház és az állam viszonyának 
várható alakulásáról“ az Országos Református Theologus Szövetség ezévi 
konferenciáján tartott előadását is tartalmazza. E második füzet előjegyzési 
ára 80 fillér. A két füzet együttes előjegyzési ára egyszerre történő megrendelés 
esetén 1 pengő 50 fillér. A füzetek előj egyezhet ők az Igazság és Élet kiadó- 
hivatalánál, Debrecen, Központi Egyetem. Postatakarékpénztári csekk
számla száma : 42,569.

5 év ■— 25 intézmény. Az Országos Református Szeretetszövetség f. hó 
11-én tartotta meg közgyűlését Budapesten. A közgyűlésen dr. Balogh Jenő 
ny. igazságügyminiszter, a Szövetség elnöke elnökölt, dr. Kiss Ferenc ny. 
egyet, tanár, ügyv. igazgató pedig részletes jelentésben számolt be arról a 
széleskörű munkáról, amelyet a Szeretetszövetség ötesztendei munkálkodása 
alatt végzett. A Szeretetszövetség szívós és kitartó munkával 5 év alatt 25 
szeretetintézményt, árvaházakat, aggmenházakat, fogyatékos szellemi képes
ségűek és nyomorékgyermekek számára való otthont létesített az ország 
különböző részén. Intézményeiben több mint 800 gyermeket, vagy magával 
tehetetlen aggot és nyomorékot helyez el és részesít állandó gondozásban.

Ez a 25 intézmény a legbeszédesebb bizonyíték, hogy az Országos Refor
mátus Szeretetszövetség nemcsak beszél a nyomorúságról, de megpróbálta 
enyhíteni is azt. Az Országos Református Szeretetszövetség munkája 5 év 
alatt pótolhatatlan és nélkülözhetetlen szükséggé vált a magyar társadalom 
szervezetében.

Sárospataki hírek. Keskenyfilm a gimnáziumban. A gimnázium legérté
kesebb beszerzése ebben az évben az a két vetítő- illetőleg filmgép, melyet 
most állított munkába a tanítás vonzóbbá és eredményesebbé tételére. A 32 
mm.-es filmdiapozitív vetítőkészülékhez eddig kb. 50 érdekes és tanulságos 
filmtekercs áll az iskola rendelkezésére. A 16 mm.-es mozgóképvetítő készüléken 
eddig húsznál több filmet mutattak be a szakórák keretében. A film nyújtotta 
sok értékes segítség és lehetőség kiaknázása érdekében elkészült az egész évre 
a bemutatandó filmek jegyzéke. A cserkész-összejövetelek, sportkörök mun
káját is előnyösen színezik a vetítések. A nem diákoknak való mozifilmek 
ellen is eredményes munka folyik, mert az iskolában, különösen az internátusok- 
ban lejátszott sport és vígjátékfilmekkel csaknem feleslegessé tudjuk tenni 
a városi mozi látogatását. A főiskolai kórház betegei számára felejthetetlen 
élmény és kedves meglepetés volt a betegszobákban rendezett színes vígjáték
előadás. A filmoktatást Erdélyi László és Zana István tanárok vezetik.

Hanglemezgyiijtemény az énektanítás szolgálatában. A gimnázium tanári 
kara Szcibó Ernő ének- és zenetanár javaslatára tervszerűen kiépítendő hang
lem ezgyüjtemény létesítését határozta el. Ez a kezdeményezés bizonyára nagy 
lendülettel fogja emelni a Patakon amúgy is rokonszenves ének- és zene
kultuszt.

Új kórházat épít a főiskola. A  főiskola igazgatótanácsa elhatározta, hogy 
a különben is csaknem országszerte egyedülálló iskolai kórházat a modern 
idők követelményeinek megfelelővé teszi. Házat vásárolt tehát a főiskola 
közelében, amelyet a kórházi célnak legjobban megfelelő modern épületté fog 
átalakítani. A kórház 1937 szeptember 1-én nyílik meg.

Alsós önképzőkör. A múlt évben sikeresnek bizonyult kezdeményezés 
folytatásaképpen ez évben ismét megalakult a pataki gimnáziumban az alsós 
önképzőkör. S bár semmiféle tagsági vagy megjelenési kötelezettség nincsen, 
a gyűléseket -— amelyeket kéthetenként tart az egyesület tanári vezetés alatt — 
100—140 főnyi érdeklődő látogatja. Az alsó osztályosok munkakedvének és 
önképzési vágyának fokozásához nagyban hozzájárul ez az intézmény.
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1936-2395



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1936. évi 
szeptember 16-tól 1936 december 15-ig a következő összegek érkeztek:

Tagdíj 1935 -re : Dr. Kardevén Károly 4-— P ; 1936-ra : Dr. Kar- 
deván Károly 4-— P, Kovács Jenő 4-— P, Leitner József 4-— P, 
Németh Sámuel 4-— P, dr. Ruhmann Jenő 4-— P, Spanner Géza 
4-— P, Szabó József 4-— P, Szabó Kálmán 4-— P, Téby Mihály 
4-— P, dr. Bácskai János 4-— P, Szever Pál 4‘— P, dr. Czirbusz 
Endre 4-— P, Haberehrn Gusztáv 4-— P, Kamrák Béla 4-— P, 
Jancsik Mihály 4-— P, Karádi János 4-— P, Nagy Imre 4-— P, 
Nyíry Sándor 4*— P, dr. Reuss Pál 4 — P, Stribányi Gyula 4-— P 
dr. Varga Ferenc 4-— P, Velten Ármánd 4-— P, Zalán Frigyes 4-— P, 
Csizmadia György 4-— P, Gergely Ida 4-20 P, dr. Noszky Jenő 
4-— P ; 1937-re : Németh Sámuel 4-— P, Ambrózy Géza 4-— P, 
Fehér Gábor 4-— P, Fehér Gáborné 4-—- P, dr. Gáspár Margit 4-— P, 
Karner Emilia 4-— P, dr. Kovách Lászlóné 4-— P, Szenészi Gyula 
4-— P, Weiszer Gyula 4-— P, Weiszer Gyuláné 4-— P, Dubizmay 
Izabella 4-— P, Molnár Róza 4-— P, dr. Ruhmann Károly né 4-— P, 
Rezessy Zoltán 4-— P, Belfi Sári 4-— P, Agárdy Ilona 4-— P, Bánki 
Lászlóné 4-— P, dr. Bánkúti Dezső 4-— P, Bérces Ilona 4-— P, 
Biinker Jozefin 4-— P, dr. Dömötör Miklósné 4-— P, Fialka Margit 
4*— P, Filarszky Erzsébet 4;— P, Glock Klári 4-— P, dr. Győry 
Aranka 4-— P, Halbsch Elza 4-— P, Jablonowsky Piroska 4-— P, 
Jeszenszky Hona 4-— P, Kaiser Erzsébet 4-— P, Kapi-Králik Jenő 
4-— P, Kozma Gabriella 4-— P, dr. Kring Miklós 4-— P, dr. Láng 
Margit 4-— P, Lovas Sarolta 4-— P, Margitay-Becht Magda 4-— P, 
dr. Reussné H. Ilona 4-— P, Ruttkay-Miklian Gyula 4 --- P, Ru- 
zicska László 4-— P, dr. Siftár Kamilla 4-— P, dr. Steinert Katalin 
4-— P, Télessy Dalma 4-— P, dr. Veress Lászlóné 4-— P, Vidovszky 
Kálmánné 4-— P, dr. Zelenka Margit 4-— P, Balogh István 4-— P.

Tanulók utáni járulékok 1934—35. tanévre: szarvasi tanítónő
képző 28-80 P ; 1935—36-ra : budapesti fiúgimn. 200-— P ; 1936— 
1937-re : soproni gimn. 123-60 P, békéscsabai gimn. 120-— P, sop
roni tanítóképző 45-— P.

Budapest, 1936 december 16.
Kilczer Gyula,

pénztáros
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Evangélikus részről: dr. Domanovszky Sándor, dr. Bánkúti Dezső, 
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Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATO K református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
Budapest, IV. kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

KIADÓHIVATAL : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elö- 
jize lesi díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irányítandók.

AZ EV A N G ÉLIK U S TA N Á REG YESÜ LET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P 60 fillér a Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő (Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához ( Budapest, VII., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P  évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZ EM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42, 625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án,
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A  nemzetek lelki alkata és szelleme 
az irodalomban.1

A születésnek és a halálnak, az élet támadásának és ellobbanásá- 
nak fenséges titka örökre kérdés marad, megfejthetetlen rejtély lesz 
mindig, mert ezeknek célját és elégséges magyarázatát az Isten magá
nak tartotta meg. Az Isten legcsodálatosabb, legfönségesebb tevé
kenysége a teremtés, melynek nyomán nemzedékek váltják egymást, 
új csillagok támadnak, és az idő végtelenségében apró lépésekkel megy 
tovább az ember új életformák és új csodák között.

Ebből a teremtő tevékenységből juttatott az Isten az embernek 
is. Az embernek ajándékozott alkotóképesség a művészi tehetség. 
Éppen ezért, mert a művészi tevékenység az Isten teremtő munkájá
val rokon cselekvés, a művészet törvényei is transcendensek.

A művészet metafizikai világának, törvényeinek felderítésében 
ennek ellenére is sokat fárad az emberi elme, de egy-egy elfutó fénynél 
alig tud többet elfogni. Ezt a fénysugarat is a nagy művészek lélek- 
ablaka villantja fel az ihlet óráiban. Megragadja tehát az emberi 
vizsgálódás a művészetnek hozzáférhető, tapasztalati világát, amely 
a művész lélekablakán innen esik.

Éppen azért akár tudatosan, akár öntudatlanul, de téves, sőt 
veszedelmes nyomokon indul el az a műbírálat, esztétikai ítélet, 
amelyik az irodalom értékmérőjének és irányítójának a naponként 
alakuló, sárhoz és porhoz kötött földi létünk igényeit és követeléseit 
fogadja el. Ellenkezőleg, még a művész, a lángelméjű költő sem 
pusztán a maga útját járja sajátszerű idegenséggel, mint kósza lidérc- 
fény, hanem nemzete művészi álmainak elhívott tolmácsa.

Ezek az álmok a műalkotás transcendens törvényeivel együtt 
előbb ott virrasztanak a nemzet egyetemes lelkében, mint a költő 
megérkezik. És a költő, vagy bármelyik művész is, nem az ismeret
lenség világából lép be a körünkbe, hanem magával hozza a dajkáló 
nemzet lelki alkatának minden transcendens jegyét.

Ez a származásnak örök törvényéből következik.
Éppen ezért, bármennyire saját tevékenységnek látszik is a

1 Fejtegetésünk művészetfilozófiai álláspontjára nézve v. ö. a Debreceni 
Szemle 1934 március havi számában ,,A műalkotás alapkérdései“  című 
cikkünket.

1
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költő, az író munkája, résztvesz abban egy másik tényező is : a nemzet 
egyetemes lelke. Sőt ez a másik tényező az elsőbbik, mint ahogyan 
nem a láng táplálja a parazsat, hanem a parázsból lobog fel a láng. 
Amelyik lángnyelv elszakad a tűz magvától, elenyészik.

Amelyik irodalom elfordul a nemzet leikétől, az elszakítja a 
transcendens világgal való kapcsolatát, és megindul a művészetnek 
innenső tartománya felé, ahol már csak emberi okoskodás állapítja 
meg a műalkotás célját és törvényeit. De ez már nem is műalkotás, 
mert a transcendens jegyeit elvesztett irodalom nem hasonló tevé
kenység többé az isteni teremtéshez, azaz nem művészet.

A világirodalom nagy írói és költőfejedelmei örök tanúságot 
tesznek arról, hogy remekműveikben ott lobog a nemzeti géniusz, és 
ez adja meg nekik a halhatatlanságot.

Homeros csodálatos költeményeiben bennevilágít a görög lélek 
minden ragyogása, de bennesötétedik annak gyarlósága is Odysseus 
alakjában, akinek személye a civódó, hazug, gyűlölködő görög embert 
ábrázolja, minden történetíró magyarázatánál szemléletesebb formá
ban. Mintha háromezer esztendő messzeségéből lépne elénk egy élő 
görög ember : Odysseus.

A költőnek, az írónak — mint mondottuk —- transcendens kap
csolata van nemzetének leikével, s ebből a titokból született meg 
Odysseus alakja, ebből Arany János Toldi Miklósa, ebből a titokból 
születnek meg a remekművek, amelyeknek értéke, hatása egyetemes, 
mert emberiek, tehát mindenkihez szólók, de sajátszerűek is, mert 
egyéniek, nemcsak az alkotó művész személye szerint, de a nemzet- 
egyéniségnek magasabb fogalmi köre alapján is.

Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy hiába vették mintának 
Homerost hatalmas erejű idegen költők, nem tudták az ő eposzainak 
tökéletességét utolérni. Hogyne lett volna hiábavaló minden kísérlet, 
hiszen hiányzott az Ilias és Odysseia mintáját követő költőkből 
Homeros népének géniusza, amely népnek a világtörténelem vala
mennyi nemzete között a legkifejlettebb, legtevékenyebb művészi 
érzéke volt, lehelletfínomságú érzékenysége az élet minden mozzanata 
iránt, de ugyanakkor bele tudott tekinteni a léleknek sokszor szédítő 
mélységeibe is.

A görög ember ott áll a titokzatosságokat rejtő tenger partján, 
s fölötte a ragyogó égboltozat: az élet rejtélye és derűje. A görög 
lélek megjárja a filozófia legnagyobb mélységeit, néha-néha bele
tekint az élet sötét kérdéseibe is, szomorúságaiba is, de állandó kí
sérője mégis a gyermeteg kedély, a szépség után való sóvárgás. 
Kutat, fürkész ; megméri képzeletével a túlvilágot, benépesíti a ligete
ket, erdőket, hegyeket, tengereket jókedvű meg zordon emberekkel, 
élő személyekkel, de riadtan azt is észreveszi, amint a Végzet ott 
vágtat, völgyeken át a napsütésben fürdő emberek felé és hirtelen 
elragadja áldozatait. Millió szín, átmenet és finomság ragyog a görög 
ember képzeletében.

Ebből a lélekből, ebből a sajátosan nemzeti lélekből született
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meg az Ilias és Odysseia ; ebből Hektor és Andromache búcsúzkodása, 
Achilles és Priamos találkozása. Ezek a részletek finomságukkal és 
mélységesen emberi igazságukkal a világirodalom legmegrázóbb 
jelenetei. Ne is beszéljünk Laokoon kínjáról, Hektor haláláról, 
Achilles pajzsáról, vagy haragjáról és a többi pompázó részletről.

Hiába a nagy idők távolsága, mégis remekművek maradnak 
ezek a költemények mindig, minden nemzet fiainak számára, mert 
amikor örök emberi érzelmeket és történeteket tolmácsolnak, ugyan
akkor lemásolhatatlanul tükrözik egy népnek, a görög népnek minden 
nemzetek fölé emelkedő művészi teremtő erejét, a görög nemzeti 
léleknek legfőbb fogalmi jegyét.

Mennyit tudna erről beszélni Perikies kora !
Homeros költeményeinek meséi komoly emberi történetekké 

emelkednek, mert egy nép gyermekesen hívő, őszintén elcsodálkozó 
lelke, géniusza igazzá, életté tudja varázsolni a képzelet játékát, az 
Olimpus isteneit. Ugyan mivé lenne az Ilias melegsége, megejtő 
varázsa egy szellemes, racionális francia költő kezén, akinek naivságot 
megjátszó mosolya mögött mindig ott bujkálna a csúfolódó valóság
érzés?

Homeros költői erejét egy nép lelke és szelleme táplálta, ihlette 
és adta.

Homerost szülte a görög nép géniusa, és azután ez a Homeros 
alkotta meg az Iliast és Odysseiat. Ezért és így lett időfölötti remekmű 
ez a két költemény.

Látni fogjuk, hogy a sorrend mindig ugyanez.
így volt ez nálunk is.
Minden latinos-beszédű műveltségünk ellenére is a századok 

méhében ott virrasztóit, ott álmodott a nagy történelmi eseményekre 
és szerepre eljegyzett magyar népi lélek. Azután nagy megpróbálta
tások rázták meg a magyar faj életfáját, és szült a nemzet lelke nagy 
férfiakat, nagy költőket és nagy írókat.

Ne többre, csak száz évre nézzünk vissza !
A rómaiak irodalma is, mely sokáig a görög irodalom rabszolga

ságában vergődött, nagyszerű példát szolgáltat annak bizonyítására, 
hogy a nemzet termékenyítő és teremtő ereje, lelke nélkül csak 
időleges, sápadt irodalom születik.

Hosszú út és idő után Vergiliusnál és Horatiusnál jelenik csak 
meg a sajátos római szellem a legkisebb görög hatás kíséretében.

A Tiberis partján épült kicsiny községből amíg a nagy római 
világbirodalom kifejlődött, a római léleknek nagyszerű feladatokat 
kellett megoldania, nagy erényeket felmutatnia és roppant erő
feszítéseket véghezvinnie, nem ért rá a tenger partján sütkérezni, 
sem a hegyek között a források nimfái után leskelődni, avagy el
gyönyörködni Pallas Athene templomaiban. Kemény munkában, 
súlyos harcokban, szövedékes politikai gondok között múltak a 
római ember napjai. És hogy mégis ezt az életet választotta, lelkének 
legmélyebb adottságában rejlett.

í *
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A józan mértékletesség, a gyakorlatiasság, a hódítás és uralkodás 
emberének született a római. A nagyság jobban érdekelte, mint a 
szépség ; jobban a hatalom, mint a művészet; a jog inkább, mint 
a filozófia.

Hosszú fejlődés, talán inkább tartalom- és formakölcsönzés volt 
a római irodalom történetének nagyobb része. Vergilius és Horatius 
visszafordulnak Róma nagyszerű múltjához és megfestik azokat az 
életviszonyokat, amelyekből kisarjadt Augustus határtalan birodalma, 
és kiábrázolták azoknak az emberideáloknak testi és lelki alkatát, 
akik az önzetlenségnek, politikai éleslátásnak, de egyúttal a haza
szeretetnek és erkölcsi tisztaságnak szinte emberfeletti magaslatán 
jártak.

Akkor lett a római irodalom igazi művészet, amikor a latin 
ember lelke és szelleme jelent meg benne, s mint tükörképben a 
nagy Cincinnatusokat látta viszont Augustus aranykora.

Akkor lesz hamisítatlan ízű és teljes tartalmú a latin irodalom, 
amikor az Aeneisben Vergilius nagy művészi erején keresztül a leg
nagyobb római gondolat ölt testet : a Birodalom eszméje. Vergiliusnál 
tudatosan jelenik meg a nemzeti gondolat, amely századokon át 
lelkesítette a római köztársaság emberét és tette hőssé, önfeláldozóvá, 
a kultúra terjesztőjévé.

Az elsőbbségért, a n agyságért való küzdelem, csak az erős ellen
féllel való való kemény birkózás köti le érdemben a római ember 
minden figyelmét; ez lelkének legfőbb tartalma.

Akkor lett irodalma is önállóvá és értékké, amikor ez a lélek 
telítette azt meg ; akkor születtek a latin remekművek, amikor a 
római irodalom szelleme a legnemzetibb lett.

Az arab költészetnek legcsodálatosabb remeke, az Ezeregy
éjszaka is újjászületik Harun al Rasid népének lelkében és képzeleté
ben. Azután válik az európai irodalom értékévé. Az indiai mese 
Perzsián keresztül érkezik az arabokhoz, akiknek vallásos optimiz
musa és életszemlélete bámulatos alakítást végez a hindu mesén. 
Ezután már az arab népnek életjelenségei, lelki alkata, szelleme, 
Harun al Rasid fényes és titokzatos alakja, birodalmának ragyo
gása, az arab nép bánata és öröme beszél hozzánk az Ezeregyéjszaká
ból. Amikor az arab művészi erő és tehetség ilyen fényesen igazolja 
magát, jusson eszünkbe, hogy Harun al Rasid előtt kétszáz évvel 
az arab nép teljes műveletlenségben élt. Ámde, ebben a népben élő 
bámulatos tehetség a perzsáktól, görögöktől átvett eredményeket 
és idegenségeket gyorsan áthasonította, pedig ugyanakkor még 
magának sem volt kiforrott, ősi kultúrája. De volt ebben a népben 
átütő erejű géniusz, mely kibontakozott és alkotott egyazon időben.

Amit idegen kultúrából kölcsönvettek, azt átformálták, nemzeti 
lelkűk kohójában újjáalkották, s így gazdagították a remekművek 
sajátosan eredeti sorozatával az emberiséget, s ezért áll meg csodá
lattal ma is az utókor az arab lélek nagysága előtt.
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Kell-e hát kérdezni, hogyan, miért, miből születnek meg a világ
irodalom remekművei?

Avagy Shakespeareben nem ismerünk-e rá az angol nép lelki 
alkatára? Más nemzetek harcolnak, szellemeskednek, vagy transcen- 
dens messzeségbe küldik gondolataikat, az angol messzeható ter
vekkel a való életet vizsgálja, s lassan eluralkodik az egész világon. 
Nem izgatják az elméletek, a helyett cselekszik, terjeszkedik, s meg
szerzi a Föld tetemes részét.

Shakespeare drámáiban az élet folyik, a valóság ölt testet hősei
ben és tetteiben. Mikroszkóppal vizsgálja ugyan az emberek lelkét, 
de nem tudományos célból, nem elvont tételek kedvéért. Húsból 
és vérből való személyek lépnek ki Shakespeare drámáiból, akik 
cselekszenek, mint az angol ember maga is. Az élet forgataga ezer 
színnel komorul és pompázik Shakespeare műveiben. A valóság világa 
Shakespeare költészete, s mintha csak egy hangsúlyos mondattal 
alá akarná húzni az angol nép felfogását az életről, amikor Hamlet 
királyfit a tépelődés, a töprengés, a tétlenség pusztítja cl.

Shakespeare drámáiban nemcsak az angol nép lelki alkatát és 
életszemléletét találjuk. Mást is.

Az angol történelem nagy része királyok története, akiknek 
személyi harcai, sokszor véres árnyai, tettei, a parlamenttel folytatott 
birkózásai írják meg az angol nemzet sorsát. Ezekből a százados 
küzdelmekből, azoknak megdöbbentő emberi tanulságaiból, mindig 
érvényes valóságképleteiből is kap indítást Shakespeare képzelete és 
nyer színt művészete.

Shakespeare nagy szellemét két tényező vezeti : a tragikus 
emberi sorsokban gazdag angol történelem és angol nép életlogikája. 
Ezért nincsen Shakespeare drámáiban lélektani útvesztő, ezért 
maradnak örökké remekművek, mert egy nemzet lelkének metafizikai 
mélységeiből merülnek fel ihletett költőn keresztül.

És hát indulhatott volna-e ki az irodalmi realizmus máshonnan, 
mint Angliából? Defoe Robinzonja a puszta szigeten elmélkedés, 
töprengés és sirámok helyett számol az adott helyzettel, és birtokába 
veszi a lakatlan területet, életet teremt ott, mintha csak Anglia 
részére foglalná el.

Milyen nagy ellentétre bukkanunk, ha Európán átrepülünk 
gondolatban ! Századokon át társadalmi nyomorúságban, babonás 
hitben, politikai börtönben, a legsötétebb tudatlanságban tántorgó 
orosz nép története és lelki alkata fogad bennünket. Rugalmassága, 
cselekvő életereje sohasem volt az orosz léleknek. Államszervező, 
országépítő erejét is idegenből kölcsönzi. A csekély számú normann 
elem szerzi meg az uralmat az oroszok fölött, s azután századokon 
keresztül nem történt más, csak a puha, révedező orosz lélek viseli 
az élet igáját, bizonnyal olyat, amilyet megérdemelt.

Az élet küzdés. Aki kitér előle, egyre mélyebbre süllyed. Szabad
ság, élet, haladás nincsen nagy áldozatok nélkül. Erről feledkezett 
meg az orosz nép a messze múltban.
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A hosszú századokon át ilyen körülmények között kiformálódott 
orosz lelket a legújabb kor orosz írói sem meg nem változtathatták, 
sem meg nem válthatták, mert ahhoz hosszú idő kellett volna. Így 
nem jutottak tovább, csupán rajzát, sokszor szívbemarkoló képét 
festették meg az orosz lélek vergődésének, az orosz élet mélységes 
nyomorúságának, de úgy, hogy tökéletes és teljes megtestesülése lett 
az orosz irodalom az orosz nép múltjának és jelenének.

Tolsztoj, a legnagyobb orosz lélek, mutatja legjobban azt a 
megindító hánykolódást az élet nagy kérdései között, amilyet olyan 
ember és olyan nép árul el, aki nagy és ismeretlen utakon jár. Tolsztoj 
belső nyugtalansága, szélsőségek felé való kilendülése, önkrisztuskodó 
tusakodása a megváltásért vergődő orosz lélek legnagyobb mély
ségeiből tör föl.

Az orosz írók művészi erővel, valóságérzéssel ragadták meg az 
orosz nép lelkét, de imbolygó volt a saját járásuk is, mint azé a népé, 
amelynek szelleméből maguk is születtek. Az orosz lélek egyenet
lenségét az orosz irodalom tükrözi a leghívebben, és sokan éppen 
ezt a tragikus vergődést tartják az orosz irodalom legértékesebb 
elemének.

Micsoda nagyszerű, fejedelmi alakként emelkedik fel Goethe a 
legnagyobb orosz író mellett is, micsoda kristálytiszta, kiforrott 
művészettel, klasszikus világosságban árasztja szét művészetében a 
transcendens német lelket.

De bármennyire vonzódik is a német lélek az elvont kérdések 
rejtelmeihez, és a német filozófia bármilyen fegyelmezett elmével, 
tudatos biztossággal építi is ki a legnehezebb gondolatsorokat, ennél, 
a metafizikai világba áthajló, a Mindenség titkait nagy készséggel 
végigpásztázó szellemi erőnél talán értékesebb, talán sokkal meg
döbbentőbb az az életérzés, mely századok óta forr és tisztul a német 
lélekben. Ebből a misztikus mélységből buzgott fel a német irodalmi 
romantika, mely izmossá tette a nemzeti öntudatot, és nagy lépéssel 
vitte a megvalósulás felé a német egységet, mely ott vívódott ezer 
év óta a történelem méhében. A Herderrel meginduló német roman
tika egyenetlen tünetei mellett is nagy, művészi beszéde olyan nép 
lelkének, amely nép a történelem folyamán a nagy kérdések meg
oldásáért vért és könnyet bőven áldozott, és nem ismerte az oblo- 
movizmus mákonyát, melyen olyan jóízűen elpihent időtlen idők 
óta Tolsztoj népe.

A német léleknek még művészi tevékenysége is nagy életérzések
ből fakadt komoly tett volt, a küzdelmes múltból tárgyat és ihletet 
merítő tudatos cselekvés ugyanakkor, amikor a francia szellem 
romantikus irodalma belefulladt az izgalmas kalandok özönébe, az 
erotikus szerelem viharaiba, hogy azután csömört kapjon és átfor
duljon a másik végletbe, ahol meg a naturalizmus irányzata alatt 
az élet posványáit és büzhödt tavait taposta keresztül-kasul.

A finoman szellemes francia lélek könnyen ugrik egyik területről, 
irányzatról a másikra. A történelem folyamán bár súlyos órák is
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viharzottak át a francia nemzet fölött, mégis az az érzésünk támad, 
ha az irodalmán keresztül nyilatkozó lelki alkatát vizsgáljuk, hogy 
a könnyedség bizonyos könnyűséget is mutat. Hiába termetté a 
francia föld a zseniket és az átlagírók tömegét, monumentális alko
tásuk nincsen az irodalomban.

Az élet komoly, és annak nehéz kérdéseit a szellemeskedés köpö
nyege alatt nem lehet büntetlenül pellengérre vinni és a művészet 
szabadsága alatt megcsúfolni.

Erre a továbbiakban még visszatérünk.
A kérdéseket fejtegető norvég irodalomban, majd Ibsen probléma

terhes, eszmét és életformát, mesét és valóságot összeolvasztó nagy 
művészetében megtaláljuk Észak népének titokzatos szellemét és 
lelkét. Látjuk, amint a messze múlt vikingjei ködös hazájukból, 
álomországukból megindulnak Európa ostorai, majd országépítői 
gyanánt; azután látjuk, amint az ősvikingek utódának, a szellem
óriás Ibsennek a hősei, méltón a nagy elődökhöz, merész alkotó
vággyal, tettkészséggel és akaraterővel harcolnak a Sorssal, s diadalra 
jutnak mindenképpen, mert a hős nézőpontja és meggyőződése dönti 
el a harc eredményét, mert mindig az a valóság, amit annak hiszünk.

Micsoda nagy életigazság van Ibsen álláspontjában ! A puszta 
tényeket vizsgáló felfogás azonban értetlenül áll meg Ibsen filozófiája 
előtt, mert hiszen az életvalóság független tőlem. Pedig nincsen 
csalás, nincsen lélektani szemfényvesztés Ibsen életszemléletében, 
mert az objektív tényeken felül van az én szubjektív világom, amely 
reám nézve mindig valóság ; valóság még akkor is, ha mindenki más 
tagadásba vonja.

Élére állított, mérhetetlenül finom és súlyos lélektani kérdések 
megoldásával birkózik meg sikeresen Ibsen nagy alkotó ereje, sike
resen azért, mert egy nép őslelke adja az erőt. Észak népének ködös 
világában a mesék, kalandok és történelem összefolytak, ezért lesz 
Ibsen költészete hol csodálatos, hol tragikus, azonban mindig nagy, 
mert egy nép szelleme vezeti, amelynek útját az Idő írta meg.

Lehetne még a sorozatot folytatni, hogy meglássuk, mennyire 
a nemzetek szelleme és lelki alkata, történelmi arculata tükröződik 
az irodalomban.

A magyar nemzet, ha végigkísérjük gondterhes útját az Ural 
mögül a mai napig, állandóan a lét és nemlét rettentő kérdésével 
vívódott. A Kárpátok medencéje, tehát a földje, ugyanakkor állami 
léte, sajátos nemzeti jellege, egyszóval testi és lelki élete állandóan 
kockán forgott, és ezért kemény, mérhetetlen áldozatokat kívánó 
harcokat kellett folytatnia nem csupán átmeneti időközökben, ami 
kivételesen bármely néppel is megtörténik, de az elmúlt ezer évnek 
talán egyetlen esztendeje sem volt, amikor földjéért, alkotmányáért, 
nyelvéért, szabadságáért, faji jellegéért, szelleméért, sokszor puszta 
életéért ne kellett volna kemény bírókra kelnie nemzetünknek a 
sok ellenség közül hol egyikkel, hol másikkal, hol meg valamennyivel 
együtt és egyszerre.
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Lehet-e azon csodálkozni, hogy a magyar lélek és ezen keresztül 
a magyar irodalom központi tárgya a haza, az ország, a nemzet és 
annak sorsa. És lehet-e azon megütközni, hogy a magyar léleknek a 
hit mellett a hazaszeretet a legmélyebb és legmagasztosabb érzése, 
és lehet-e azon fennakadni, ha az újabb időkben elindult irodalmi 
liberalizmussal szemben a magyar sorsérzés felháborodik?

Mi sem tagadjuk, sőt valljuk, hogy az irodalomnak egyetemes 
jellege is van, hiszen az irodalmat is, mint minden művészetet — amint 
fentebb mondottuk is — transcendens törvények határozzák meg, 
amelyeknek abszolút megismerése az ember számára titok marad 
örökre. Azt is állítjuk, hogy az irodalom körébe beletartoznak az 
ember legfönségesebb eszméi és érzései, de beletartoznak a naponként 
megújuló életéizéseink is, mert a művészet a leggazdagabb világkép.

De míg a nagy és igazi művészek a legszentebb eszméket és érzel
meket a legvisszataszítóbb életérzésekkel is úgy hozzák kapcsolatba, 
hogy abból az ember nemesedése és a világ gazdagodása származik, 
az álművészek a művészi szabadság jelszava alatt a napi életérzések 
öncélú, izgató ábrázolását adják, s elindítják a költészet nélküli 
irodalmat. Az álművészek útján válik az irodalom rejtett világ- 
szemléletek hirdetőjévé, eszközévé és takarójává, hivatkozván arra, 
hogy az irodalom egyetemes, tehát nemzetközi; az írás a legbensőbb 
egyéni megnyilatkozás, tehát mindenkor tisztelet illeti; a művészet, 
így az irodalom is, transcendens eredetű, az író kiváltságos szellemű 
ember, ezért a szava : lélek, igazság és prófécia.

Szemfényvesztő játék és zseniskedő hivalkodás mindez.
Nem ; ennél több.
Űj tanítás indult el. Az, hogy a nemzetek élő lelke és egyénisége 

a nagy művészi célok helyi és tüneti akadálya, kárhozatos nyűge, 
mert az irodalomnak nincsen nemzete, faja, vallása, határa. Csak 
emberek vannak, gondolatok, jelenségek, meg stílus és forma.

A magyar sorsérzésnek szentebb joga van minden ilyen ködös 
elméletnél, minden ábrándos, vagy hazug nemzetközi szólamoknál, 
programmnál, mert ez a sorsérzés a magyar nemzet, a magyar faj 
fenntartó hite, acélos ereje, lelkének legfőbb tartalma, jövőjének 
záloga. Ennek a sorsérzésnek mely magában foglalja fenyegetett 
helyzetünk tudatát, küldetésünk bátor vállalását ezer év óta, ma 
erősebbnek kell lennie, mint bármikor volt eddig.

fia ez a sorsérzés a magyar lélekben elhalványodik, pusztulásnak 
indul életünk, és veszendőbe jut még ez a kicsiny országunk is. Ha ez 
a sorsérzés a magyar irodalomból eltűnik, vele pusztul a magyar föld 
és a magyar nép maga is.

Az irodalomnak egyetemességet is mutató jellege nem lehet sem 
cél, sem jogcím beteg Telkeknek vagy ügyes számítóknak arra. hogy 
az irodalomban ható, teremtő, színező, éltető, sajátos karaktert adó 
nemzeti géniuszt gúny tárgyává tegyék, vagy művészi értékét vitas
sák. fia vádolják a nemzeti irodalmakat szűk látókörrel és művészeti 
szegénylegénykedéssel, akkor a nemzetköziség fogalmában kitere-
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hélyesedett irodalmi liberalizmus nem egyéb, mint irodalmi képlete 
egy jól ismert baloldali politikának, világszemléletnek, amelyhez 
semmi köze sincsen a művészetnek.

A nagy művészi értékkel bíró, de tanító, helyesebben irányzatos 
jellegű orosz irodalomnak is súlyos felelőssége van Oroszország mai 
politikai történetében. Az orosz irodalom messze túlment az írás
művészet transcendens parancsain és metafizikai céljain. Ellen
mondásba keverednénk, ha az orosz irodalom nemzeti jellegét most 
tagadnók. Ámde, feltesszük a kérdést : hol, mikor, milyen és mennyi 
idegen gondolat, eszme, gyujtóanyag hullott bele ebbe az irodalomba, 
hogy azután messze kilendüljön a tiszta művészet síkjából és cél
vonalából?

Azt is elfogadjuk, hogy Zola és Anatole France szellemes írók. 
De itt is feltesszük a kérdést — elismerve a francia nemzeti lélekkel 
való azonosságukat —■, hogy kegyetlen szatírájuk, ördögi vigyor
gásuk mögött nem a francia nép halálsejtelmének kétségbeesett, 
utolsó szellemeskedése jelenik-e meg?

Mennyivel fönségesebb a magyar nemzet-halálnak sorsérzésünk
ből eredő sejtelme Vörösmarty Szózatában. A magyar nép sokat 
szenvedett, sok megpróbáltatáson ment át, az élet és halál kérdéséből 
nem űz tréfát. Az ezeréves életfelelősség a magyar nemzet lelkét 
komollyá tette, ezért mélyen sérti — nem álszeméremből, de őszinte 
alapérzésből kifolyólag minden nyegleség, frivolság, szemérmet
lenség, vagy destruktív csúfolódás, nagy és szent dolgok pellengérre 
állítása, amelyet ma az álművészek, idegenszellemű írók egész serege 
szorgalmasan és nagy igyekezettel plántál a magyar irodalomba 
eredetiben és tömeges fordításban egyaránt.

Ismételjük, hogy az irodalom egyetemes jelleget is mutat, ezért 
természetszerűleg egymásra hatással is vannak a nemzetek irodalmai, 
kölcsönadnak és átvesznek gondolatokat, esztétikai elemeket. Ez az 
irodalom megtermékenyülésének egyik legtermészetesebb útja és 
formája. Ámde e mellett hangsúlyozzuk, hogy a művészetek kö
zül az irodalom a legfajibb, a legnemzetibb, mert ennek a meg
teremtésében és megnyilatkozásában az egész nemzet résztvesz ; 
benne rezeg minden idegszála, mintha milliók és milliók bíznák 
szívüknek, lelkűknek legfőbb titkát, legbensőbb érzését egyetlen 
szószólóra : az irodalomra, amely ezért a nemzetek legsajátosabb 
színezetű beszéde, de egyben a nemzetek életértékének súlymértéke is.

A felsorolt példákból láttuk, hogy a legmagasabb művészi fokra 
akkor emelkedtek a nemzetek irodalmai, amikor azok a legnemzetibb 
tartalmúak és szelleműek voltak, avagy lettek.

Nem érthetünk tehát egyet azokkal a törekvésekkel, amelyek 
idegen nemzetek irodalmából a művészet fellebbezhetetlenségének 
köpönyege alatt irodalmunkba nemzetünk szellemével és lelkiségével 
ellenkező, sőt rontó elemeket oroznak be, sőt sokszor hangos kiabá
lással ültetnek át. Nem a közlés ténye, hanem anyaga ellen szólunk.
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Értéket átvenni gyarapodást jelent; megtette és megteszi ezt bár
melyik irodalom is.

Ma azonban a mindenkor komoly veretű magyar irodalomnak 
idegen szellemű és súlytalan tartalmú felhígítása van folyamatban, 
melynek végzetes jelentősége csak akkor fog kitűnni, amikor már 
késő lesz.

Tudományoskodó aláásása is fel-felrémlik, amikor olyan irányú 
munkák látnak napvilágot, melyekben ott lappang az a gondolat, 
hogy a magyar irodalom csak más nemzetek irodalmának a vetülete. 
Pedig ha a líra valóban fordítható műfaj volna, a magyar költészet 
a világirodalom legelején állna eredetiségben és értékben egyaránt.

De a prózában is könnyen találunk nekünk kedvező mérlegeket. 
Balzac és Kemény Zsigmond összehasonlításánál is a magyar szellem
óriás javára dőlne el a per. Kemény nemcsak aprólékos elemző, de 
micsoda fönséges perspektívában mutatja meg az isteni világtervbe 
beleszőtt kicsiny emberi sorsokat. Keményt a magyar sors, a magyar 
fájdalom tanította meg az egyetemes emberi lélek ismeretére.

Az összehasonlító irodalomtörténeti munkálkodásnak nemcsak 
a gyökérvagdalás a célja, de a szálfakeresés is, mely itthon nőtt 
magyar talajból, magyar lélekből.

Mélységesen megdöbbentő az az egyre terjedő, új felfogás is, 
hogy a hazafias érzés irodalmunknak régi, idejétmúlt maradványa, 
tehertétele, mely csak az óvodák dobogójára való nemzeti ünnepek 
alkalmával ; az irredenta költészetünk pedig csak zsinóros meg
jelenése egy múlt századbeli álomnak. Sőt hallunk olyan hangokat 
is, hogy a magyar irodalom csak a jelen századdal kezdődik, ami 
túl esik a századfordulón, az elavult, tisztán múzeális értékű gyűj
temény.

Ugyanezek az emberek a Harmadik Birodalom irodalmi máglyáit 
az emberiség legnagyobb szégyenének tartják, amely máglyákon 
elégtek a német nép legnagyobb értékei.

Nem történt semmi.
Csak az ezer esztendei vívódás, belső emésztődés, sok vér és sok 

áldozat után egységessé és hatalmassá lett német nép lelkének mély
séges megérzése védekezik. Védekezik az olyan idegen szellemmel 
szemben, melynek irodalmában lassanként a művészi érték fölé a 
betű hatalma izmosodik, s amely irodalmat irányítják valahonnan, 
és a szervezők mögé odasorakoznak a nagy álmodok is, a be nem 
avatottak is, meg az irodalmi kalózok is.

Azonban ennek ellenére is azt mondjuk, hogy az irodalom nem 
hazafias vezércikk gyűjteménye, nem is prédikációk, vagy erkölcsi 
tételek kódexe, de nem is szociális problémák szócsöve, vagy forra
dalmi szirénák búgása.

Nem.
Ennél több.
Egy népnek, így a magyar nemzet lelkének is megszentelt mani- 

fesztációja, sorsérzésének kinyilatkozása ; hitének, küzdelmeinek,
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nagy kérdéseinek, meghitt érzelmeinek, múltjának kiábrázolása,, 
jövőjének elpecsételése. Az irodalom a nemzet lelkének misztikus 
mélységeiből fakad, ezért a meglopott vagy meghamisított nemzeti 
irodalom az apját veri agyon, mint a korcsgyermek.

Ezért lobogtak a Harmadik Birodalom máglyái.
A magyar irodalom nagy alakjai közé is egyre több álművész 

és fürge fordító tolakodik be, akik hangos lármával, sok handa- 
bandával, pökhendi fölényeskedéssel, „az európaiság“ jelszavával 
megteremtették, és egyre magasabb asztagokba villázzák össze a 
költészet nélküli irodalmat, amelynek szelleme idegen, de nyelve 
sem igazán magyar, csak úgy hangzik, mintha magyar nyelven írták 
volna. Ennek az irodalomnak legfontosabb esztétikai elemei: a pénz, 
az üzlet, a lélekrontás, a vérkultusz, az ösztönök joga és a nemzetközi 
defetizmus. És dömpingáruként fut át a határokon, mint import
éi exportcikk. Ott táncol ez az irodalom a színpadon, ott virít tarka 
köntösben az utcasarki könyvárusnál, és ott dölyfösködik a fényes 
kirakatokban, hol rotációs papíron, hol meg díszkiadásban. Nem is 
a művészet transcendens világából ered ez az irodalom, hanem az 
íiónak alantas ösztönökre való spekulációjából.

Nemzetek pusztulásának és romlásának sokféle formája és 
eszköze van ; de nem a háború a legveszedelmesebb, mert ebből van, 
vagy lehet feltámadás.

Amelyik nemzet azonban engedi irodalmát megrontani és fel
hígítani, az a nemzet átlépte a temető kapuját.

A jugoszláv kultuszkormány egyik vezető embere (Petrovics) 
a napokban azt mondotta, hogy az irodalomnak legfőbb értékeleme 
a nemzeti szellem és lélek. A jelen cikkünkben megemlített irodalmi 
liberálisták Petrovics nézetét a legjobb esetben maradiságnak mon
danák, a sznobok pedig nagy irtózattal balkáni felfogásnak minő
sítenék, ahová az irodalmi kultúra fénye még nem jutott el, ahol 
tehát sürgős tennivaló volna : az „európaiság“ szintjére való emel
kedés.

Jelen írásunknak időszerűségét az irodalomesztétikai fejtegetésen 
túlmenőleg abban látjuk, hogy nagyobb éberséggel kell őrizni a 
magyar középiskola kapuját, mert amint beszivárgott azon a kor
szellemnek sok más káros hatása és betegsége, betör azon a fent- 
vázolt irodalmi liberálizmus is.

Éveken át figyeljük a folyamatot, és szomorúan tapasztaljuk, 
hogy szükség van a kettőzött őrségre. Durva és igazságtalan vádas
kodás volna a részünkről, ha tudatos hazafiatlanságról, vagy szán
dékos nemzetrontásról beszélnénk, de itt-ott az önkéntelen sodródást, 
müvészelvi csatlakozást megtaláljuk az iskola kapuján belül is. Pedig 
a tanárnak sohasem szabad elfelejtenie, hogy az ő nézete nem marad 
magánvélemény, mert a tanítványok százai figyelik és lesik nemcsak 
szavait, de a szavai mögött meghúzódó, talán elburkolt felfogását is. 
Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a középiskola irodalom
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tanítása sokkal közelebb jár a nemzetneveléshez, mint a szaktárgyi, 
öncélú művészetfilozófiai magasságokhoz.

Távol áll tőlünk az irodalomtanítás színvonalának süllyesztése, 
de semmi szükség sincsen arra, hogy fejlődő értelmű tanítványaink 
nagyhangú irodalmi felfogásokkal dobálózzanak és tetszelegjenek 
az irodalmi liberalizmus csábítószavú tanításával, mely —- sze
rintük — fölötte áll minden népeknek és nemzeteknek.

Az volt a célunk, hogy kit-kit meggyőzzünk fejtegetésünkkel 
arról, hogy a tények meghamisítása, a művészi elvek elferdítése 
nélkül, őszintén és bátran állíthatjuk a magyar irodalomtanítást a 
nemzeti lélek nevelésének a szolgálatába, mint legfőbb eszközt, 
a nélkül, hogy ennek a tárgynak bennrejlő művészi jegyei kárt 
szenvednének, mert irodalom és nemzeti szellem nemcsak egymást 
nem kizáró, de egymást kiegészítő fogalmak, sőt a kettő együtt ad 
tökéletes művészetet.

Középiskoláink nem lehetnek tévelygő, rontó szellemű irodalom- 
tanításnak sem befogadói, sem terjesztői, mert akkor néhány évtized 
leforgásával nem találjuk a Duna völgyében a magyar nemzetet.

Sopron. Csanády Sándor.

Család és iskola érintkezése gimnáziumaink mai
gyakorlatában.

Az új középiskolai törvény a tanítás mellett a nevelésnek (az 
egyéni jellemnevelésnek és a nemzetnevelésnek) kíván „kiemelkedő, 
sőt elsőbbleges szerepet“ juttatni. Még a tanügyi közigazgatásról 
szóló 1935: VI. te. indokolásában is erőteljes hangsúlyt kap ez a 
szempont : „A tanügyi igazgatás javítása, az iskolafelügyelet kiépítése 
és egységesítése nem lehet öncél, de eszköznek mégpedig hatásos 
eszköznek — kell lennie az egységes nevelőszempontok szerint irányí
tott, egységes erkölcsi és nemzetnevelési rendszerbe illeszkedő iskola- 
hálózat kiépítésében.“ Ilyen egységes nevelőszempontok szerint 
irányított iskola nevelő hatása azonban, még ha maradéktalanul 
felelne is meg nevelői hivatásának, erejében, állandóságában és cél- 
tudatosságában módosulhatna, jelentékeny mértékben gyengülhetne, 
ha nem volna összhangban a különféle irányból jövő többi alakító 
hatással.

A középiskolai tanulót az iskolán kívül érő, erősen alakító hatások 
forrásai ugyanis roppant aktivok, s ezért különösen figyelemre méltók. 
A magyar középiskola gyakorlatában ezek az iskolán kívüli hatások 
mindig kellő figyelemben részesültek ugyan, de az egyéni jellem- 
és a nemzetnevelés szempontjából sokszor determináló alakítóerejük 
még sohasem vált olyan elevenen tudatossá, mint ma, az új nevelő 
iskola életében. Forrásaik lehetnek személyiek (szülő, rokon, barát, 
ismerős, közéleti nagyság stb.), közösség]ellegüek, csoportosak (család,
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egyház, társadalmi egyesületek, utcai tömeg stb.), vagy környezetiek 
(sajtó, irodalom, színház, mozi, rádió ; gazdasági viszonyok, lakóhely 
földrajzi fekvése és éghajlata, lakóház külső és belső rendje stb.j. 
Lehetnek szervezettek, bizonyos törvényszerűségek szerint működők 
(egyház, egyesület, sajtó, színház stb.) vagy szervezetlenek (utcán 
összeverődött tömeg, mérkőzésen megjelent közönség stb.), lehetnek 
a nevelés egyetemes céljai szolgálatába teljesen vagy részben be
állíthatók, azaz irányíthatók (egyház, család, s a jtó ; egyesületek, 
irodalom, színház, stb.), vagy a tudatos nevelői tevékenység körébe 
nem vonhatók, attól függetlenek, azaz esetlegesek (barát, ismerős, 
ntcai tömeg, gazdasági és földrajzi viszonyok stb.), végre lehetnek 
olyanok, amelyeknek nevelő hatása lényegüknél fogva állandó és 
hivatásszerű (egyház, család), vagy csak időnkénti, alkalmi és nem 
hivatásszerű (sajtó, színház, irodalom stb.).

Egyház, iskola és család, mint a tudatos nevelői hatásoknak 
legszervezettebb, legirányíthatóbb és legállandóbb hivatásos forrásai 
kell, hogy együttműködjenek. Együttműködésük célja egységes és 
határozott: a tanuló zavartalan, harmonikus, tervszerű és teljes ki
fejlődése. De míg egyház és iskola összhangja az irányító, vezérlő 
pedagógiai eszmékben, sőt többé-kevésbbé a közös célokhoz vezető 
utakban, módokban, eszközökben is csaknem teljes, addig az iskola 
és család között mindezek tekintetében gyakran bántó diszharmóniát 
tapasztalhatunk. Ennek a diszharmóniának fokozatos csökkentése 
a szülői háznak és az iskolának egyaránt feladata és kötelessége. 
De feladatuk és kötelességük, mint tudatos és hivatásos nevelőténye
zőknek arról is gondoskodni, hogy a kívülről érkező többi alakító 
hatás is inkább fokozza, de semmiesetre se zavarja a tanulónak 
egységes nevelőszempontok szerint irányított, harmonikus fejlődését.

Szülői ház és iskola összhangban folyó együttműködését leg
jobban veszélyeztetik azok a sokszor éles ellentétek, amelyek akár egyes 
nevelőszempontokban, akár az alkalmazott nevelő eljárás során 
észlelhetők. Az iskolának (vezetőinek és tanárainak) és a szülői ház
nak is mindent el kell követniök, hogy ezeket az ellentéteket leplezet
lenül feltárják, kölcsönösen megismerjék, okaikat elemezzék, és így 
fokozatosan kiküszöböljék. Legtöbbször persze a két nevelőtényező 
együttműködésének nem ilyen erősen bántó ellentétek az akadályai, 
hanem elsősorban az, hogy a szülői ház nem ismeri az iskola egységes 
nevelőszempontjait, s e miatt természetesen célkitűzései is bizonytala
nok. Végre az összhangot a nevelő eljárásban alkalmazott utak 
vagy módok és eszközök különbözősége is megbonthatja.

Az éles ellentétek megszüntetésére az iskolának őszintén fel kell 
tárnia önmagát : hadd lásson bele, műhelyének legrejtettebb zugaiba 
is a szülő. Sok hamis kép és torz felfogás származott abból, hogy közép
iskolánk zárkózott életet élt. Nem új kívánság ez, talán nem is új 
gyakorlat. Hiszen az iskolai ünnepélyek is ezt a célt szolgálják, de 
azok az iskola munkájának csak egy sajátos részletét mutatják be, 
azt is — hogv úgy mondjuk — a „kirakatrendezés“ elvei szerint.
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Az iskola nevelő-oktató munkájának nagyobb területére, több részle
tébe, mélyebbről induló összetevőibe kell a szülőnek betekintést 
nyernie, de ennek a munkának hétköznapi menetébe, nem ünnepi 
formába öltözött, torzított megnyilvánulásaiba. Nagyon alkalmas 
erre a célra a nyilvános bemutató-órák vagy mintatanítások tartása, 
amelyeken a tanártestület tagjain kívül szülők is részt vehetnek. 
Ez a gondolat sem új a magyar középiskola történetében.1 Csak ne 
hagyjuk ezeket a nyilvános bemutató órákat alkalomszerű ünnepé
lyekké fajulni, hanem igyekezzünk eredeti rendeltetésük szolgálatába 
állítva úgy megtartani, mint bármelyik más óránkat. Mert csak így 
érhetjük el, hogy a szülők megismerhessék az iskola oktató munkájá
nak módszereit és színvonalát. Ezzel jelentékeny mértékben járulha
tunk hozzá annak a panasznak orvoslásához, hogy a szülő, bár a leg
jobb szándék vezeti, nem tudja gyermekét otthoni munkájában 
megfelelő eredménnyel ellenőrizni, mert nem ismeri az iskola új 
tanító eljárását.1 2 3 De kellő értékére szállíthatja le a jóindulatú szülő 
gyermeke ajkán sűrűn felhangzó panaszokat is, sőt módjában lesz 
ezeket a panaszokat helytállóbb indokoknak tulajdonítani, nem csupán 
a tanár „túlzott“ követelményeinek, vagy a kis diák szemszögéből 
meglátott ilyen vagy olyan „bogárnak“ . Alkalma nyílik arra, hogy 
gyermeke tudását, egyéni értékeit ahhoz az osztályhoz mérten ismerje 
meg, amelyhez a tanár is viszonyítja egy tanulóra vonatkozó értéke
lését. Legfőképpen azonban közvetlen tapasztalásból ismerheti meg 
a mai iskola nevelő-oktató munkáját, észrevéve a különbséget 
az ő tanulókorában alkalmazott módszeres eljárásokhoz képest.8 
Ha neves íróink is bepillantanának olykor-olykor az iskola munkájába, 
akkor alig elevenednének meg újra és újra fantáziájukban a múlt 
század tanártorzképei, és nem tennének kevés kivétellel bizonyságot 
a mellett, hogy nem ismerik a mai iskolát, hogy azt ma is csak if júkori 
visszaemlékezésük torzító lencséjén át látják.

A nyilvános bemutató órák intézményét sem nálunk, sem általá
ban külföldön4 * * * rendszeresen még nem honosították meg. Megtartásuk
nak azonban nálunk semmi akadálya sincsen, mert az 1935 : VI. te. 
végrehajtására vonatkozó Utasítás (3500—1936. ein. sz. V. K. M. 
rend.) III. részének 16. §-a az igazgatónak, mint elsőfokú tanügyi 
hatóságnak hatáskörébe utalja „tanítási órák meghallgatásának 
engedélyezését“ . Különleges alakjukban, az ú. n. évvégi összefoglalá-

1 Kerékgyártó Ilona : „A szülők az iskolában.“  Magy. Paedagógia. 1917. p. 
77—79. Frank Antal : „A szülők az iskolában.“  Magy. Ped. 1917. p. 285—-286.

2 L. Dr. Szondy György beszámolóját természetrajzi bemutató órájáról. 
Prot. Tanügyi Szemle. IX. évf. 1935. 407. old.

3 Régi és modern iskola. (A dombóvári kir. kath. g. szülői értekezletén 
tartott előadás tárgya az 1935—36. tanévben.) Hasonlóképpen : Az újabb 
nevelői-tanítói eljárás. (Nyíregyháza, kir. kath. g.)

4 Egyik svéd iskolában a szülők évenkint három egymásután következő
napon látogathatják a tanítási órákat. (Jékely Lajos : Üti jegyzetek. Bp. 1936.
p. 9.) Hasonló intézkedést tett a szászországi népművelési miniszter. (Szenes
Adolf: A Cselekvés Iskolája 1936—7. I.—II. sz. p. 88.)
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sok alakjában már régóta alkalmazzuk. Ezek rendszeresítésük óta 
nyilvánosak voltak, de kevés iskolában éltek a szülők azzal a joguk
kal, hogy ott megjelenjenek. Sem az új törvény, sem a hozzátartozó 
utasítás nem szói ezeknek az összefoglalásoknak nyilvánosságáról, 
tehát ezekre is vonatkozik az igazgató fenti engedélyezése. De helye
sebb, ha az évvégi összefoglalásokat nem tartjuk nyilvánosan, mert 
könnyen válhatnának ünnepélyes alakiságokká, amiből sem a tanulók
nak, sem a látogató szülőknek nem volna haszna.

A szülők az iskola életébe jó bepillantást kaphatnak úgy is, 
hogy az egész iskolának vagy egy-egy osztálynak, csoportnak ki
rándulásain vesznek részt. Szabadabban, gátlások nélkül mutatkozik 
meg ilyenkor tanár és tanuló. A szülő megismerheti gyermeke osztály
társait, hozzájuk való viszonyát, megláthatja, hogyan értékelik gyer
mekét társai, milyen helyet tölt be az osztály életében, milyen a kap
csolat közte és tanára között, milyen a tanár bánásmódja,5 6 megismer- 
kedhetik gyermeke osztálytársainak szüleivel, velük közös problémá
kat beszélhet meg stb. A tanulónak vagy másoknak egyoldalú, 
esetleg rosszindulatú közléseiből, híreszteléseiből eredő sok félreértés 
tisztázódhatik, számos ellentét szünhetik meg így. (Az ú. n. osztály- 
délutánok is alkalmasak erre.)

Ezeknek az ellentéteknek feltárására, megbeszélésére és kiküszö
bölésére, azonkívül az iskola egységes nevelőszempontjainak ismerteté
sére különösképpen a szülői értekezletek alkalmasak. Céljuk szerint 
háromfélék lehetnek :

az egész iskolához tartozó szülői társadalommal ;
a szülők egy csoportjával, végre
egy-egy tanuló szüleivel folytatott értekezletek, megbeszélések. 

Valamennyi szülőt érdeklő, ú. n. általános vagy intézeti szülői értekezle
tek6 feladata elsősorban arra törekedni, hogy iskola és család közti 
elvi ellentétek csökkenjenek. Csak néhány ilyen tipikus, az iskolát 
és családot elválasztó, sőt egymással sokszor szembeállító felfogás
beli ellentétre mutatunk rá :

Az osztályozással kapcsolatos kérdések, mint a javítóvizsgára 
vagy osztályismétlésre bukás, a jeles bizonyítvány jelentősége stb. 
első helyen állnak ezek között az ellentétek között. Az iskola álljon 
oda a szülők elé mindenre kiterjedő, elfogulatlan, őszinte felvilágosító

5 A szülők és tanárok viszonya (Újpest, áll. lg.).
6 Hazai középiskoláink közül ált. szülői értekezleteket a fővárosi nép

iskolák példájára első ízben a budapesti gyak. ginm.-ban tartottak 1901-ben, 
hogy ,,az iskola és család nevelését közelebb hozzák s egymás kölcsönös támo
gatására indítsák“ . (M. Ped. 1901. Szülői értekezletek). Ä vidéki iskolák közül 
— valószínűleg —- a lőcsei áll. főreáliskoláé a kezdeményezés érdeme, ahol 
1903-ban tartottak ált. szülői értekezletet. (Magy. Paed. 1904. p. 240—241.) 
Vidéken való meghonosításukat dr. Simon Gyula a szilágysomlyói r. k. főgimn. 
1903. évi értesítőjében megjelent cikkében (Gimnázium és család) szorgal
mazza. Intézményesen először a V. K. M. 400—1926. ein. sz. rendelet, a 
Rendtartás rendszeresíti (17. §), majd a legújabb intézkedések is kötelezővé' 
teszik (1935 : VI. te. végrehajtási utasítások 24., 34. és 40. §-ai).
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munkájával. Nehéz feladat a bukásra álló tanuló szüleit a javító
vizsga vagy éppen az ismétlés előnyeiről, áldásairól meggyőzni, de 
hogy nem lehetetlen vállalkozás, annak igazolásául, mint a tárgy- 
gyaí foglalkozó, újabban elhangzott előadásokra, két igen értékes 
mintaelőadásra, továbbá a kérdés időszerűségének igazolásául több 
iskola szülői értekezletein tartott előadásokra hivatkozunk.7 Az osztá
lyozással összefüggő másik probléma, amely éket verhet iskola és szülői 
ház közé, a tanuló önértékelése, melyet erősen befolyásol lelki érzé
kenysége. Számos félreértést oszlathatunk el, ha feltárjuk a szülők előtt 
a serdülő gyermeki léleknek ezt a sajátos élményét, s rámutatunk 
érzékenységének okaira és következményeire.8 Nehezen összeegyeztet
hető az iskola és a szülői társadalom felfogása abban a tekintetben is, 
hogy a középiskola célkitűzésében milyen mértékben legyen gyakorla
tias ? A nevelői gondolkodásban járatlan, a nevelés eszményi feladatai
val nem foglalkozó szülő nem értheti meg az iskola törekvéseit. 
Az életre nevelés egyetemes feladatát a gyakorlati életpályákra való 
szakirányú képzés nívójára egyszerűsíti le. Azt kívánja a középiskolá
tól, hogy gyermeke akadálytalan érvényesüléséhez szolgáltasson eszkö
zöket. Csupán a hasznosság elve irányítja, amikor az iskolával 
szemben követelményeket támaszt.9 Ebből a mai életviszonyok 
adta állásfoglalásból ered az az ellenállás, melyet az iskola egyes 
tárgyak tanításával szemben lidérnyomásként érez (különösen 
a klasszikus nyelveknél és a matematikánál). A közvéleményt egy 
tömeglélektani]ag sugalmazott áligazság is megerősíti ebben a hiedel
mében, az, hogy a gimnázium jeles diákjai általában nem érvényesül
nek, elkallódnak az életben, viszont a gyenge tanulók legtöbbször 
megállják a helyüket, saz övék az életsiker. Az általános szülői érte
kezletek fontos hivatása ezekben a kérdésekben tárgyilagos felvilágo- 
sitást nyújtani. Rá kell mutatni a középiskolai tanterv egyes tárgyai
nak egyetemes nevelő értékeire. Ez a munka már erőteljesen meg is 
indult, amit az 1035—36. iskolai évben tartott szülői értekezleteken 
elhangzott sok ilyen tárgyú előadás bizonyít.10 Bele kell világítani

7 Az egyik dr. Kemenes Illésnek a Rádióban folyó évi június 21-én 
„Bizonyítványosztáskor“ címen tartott, a másik dr. Bognár Cecilnek a 
Patrona Hungáriáé leánygimn. 1935—36. évi értesítőjében „Az osztályozásról“ 
címen megjelent előadása, melyet ennek az intézetnek egyik szülői értekez
letén tartott. L. még néhány iskola sz. ért.-ein tartott előadásokat : „Bizonyít
ványosztás“ (Kispest, rg.), „Az osztályozás“ (Bp. Széchenyi rg.), „Az osz
tályozásról“ (Bp. Ráskai Lea 11.), „Az osztályozást váró szülők“ (Hódmező
vásárhely, református lg.).

8 Dr. Csinády Gerő : „A tanuló érzékenysége“ (Karcag, református 
gimnázium 1935-—36. évi Ért.). „Hogyan fokozzuk az ifj.életkedvét?“ (Aszód, 
ev. g.) és a „Tanulónk munkájának helyes önértékelése“ c. előadások. (Sopron, 
r. kath. lg.)

9 Dr. Vályi Armand: „Korszellem és pedagógia“ . Prot. Tanügyi Szemle 
1936. évf. 161. old.

10 A nemzeti szellem javai. A tanulmányi anyag szerepe és célja (Gyön
gyös, áll. g.). Irodalom és művészi nevelés (Bp. Szilágyi Erzsébet lg.). A modern 
nyelvi oktatás (Mezőtúr, áll. 11.). Hogyan nevelhet a történelem áldozatosságra?
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a közvéleményben meggyökeresedett paradoxonok tévedéseibe is.11 
Foglalkozzunk az általános szülői értekezleten a szülői háznak azzal 
a gyakran tapasztalt magatartásával, hogy az iskola fegyelmi szabá
lyait nem veszi komolyan, sőt sokszor a tanulóval egyetértésben 
igyekszik azokat kijátszani. Tekintse a család is olyan komolyan 
ezeket a fegyelmi szabályokat, mint az iskola : hiszen ezek a nevelés 
számottevő eszközei, melyeknek értékét meg kell ismertetni a szülők
kel. Nem lehet ellentét — pedig sajnos, ma még jókora van — a tanuló 
iskolánkíviili életének megítélésében sem. Az általános szülői értekezle
tek feladatául kell kitűznünk ennek a kérdésnek alapos megvilágítá
sát : a tanuló teljes kifejlődése felbonthatatlanul egységes folyamat, 
tehát iskolai és iskolánkívüli életét szétválasztani csak egységes 
nevelőszempontjainknak feláldozásával lehetne.12 Hasonlóképpen 
nincs kellő megegyezés iskolának és családnak a tanuló iskolai hazudo- 
zásáról vallott felfogásában sem. Fel kell hívni a szülő figyelmét arra, 
hogy a gyermek iskolai hazugságainak eltűrése és elpalástolása 
milyen romboló hatással van annak a nemes érzületnek kialakítására, 
mely az iskola és család összhangzó nevelésének egyik legmagaszto- 
sabb célja.13

Az iskola és a szülői ház közti ilyen ellentéteknek feltárása és 
megszüntetése az általános szülői értekezleteknek csak egyik — mond
hatnánk negatív — feladata. Igazi, pozitív alkotó munkájuk más. 
Célkitűzésük a lassú fejlődés során szerzett tapasztalatok és a gyakor
lat jelentkező igényei szerint folyton módosult. Kezdetben14 rendel
tetésük az volt, hogy a „nevelés céljának és eszközeinek egyöntető 
felfogását biztosítsák és hogy a két nevelő fél kölcsönösen megismerje 
egymás nevelői gyakorlatát“ . A háború előtt még különösen első 
szerepének betöltésére tartják alkalmasnak, saz országban szórványo-

(Tata, piar. g.). Miért tanítjuk a matematikát? (Kunszentmiklós, református 
gimn.). A rajztanítás haszna és fontossága (Debrecen, zsidó g.). Az új magyar 
rajzoktatás és a nevelés (Miskolc, református g.). A zenei nevelés (Tata, 
piar. g.). A zene nevelő értéke (Szombathely, prem. g.). A kézimunkatanítás 
fontossága a 11.-ban. A szépírás fontossága (Bp. izr. lg.). A testnevelés a közép
iskolában (Bp., ev. g.). Az ifjúság testnevelésének módjai és jelentősége 
(Pestszenterzsébct, lg.). A testnevelés a pedagógia rendszerében és feladatai 
(Kaposvár, áll. g.). A női testnevelés kérdései a tudomány mai világításában 
(Bp., Baár-Madas református lg.).

11 Benkő Gyula : ,,A jó diák és a közvélemény" c. cikke a mezőtúri refor
mátus gimn. folyó évi Értesítőjében. A köv. előadások : A társadalom és a 
középiskola (Szolnok, áll. lg.). A diáktragédiák megelőzése (Szeged, piar. g.). 
A tanári tekintély és a szülői ház (Gsongrád, áll. g.).

12 A tanuló magatartása az iskolában és az iskolán kívül (Szolnok, áll. lg.). 
Kend és fegyelem az iskolában és az iskolán kívül (Nyíregyháza, ev. lg.). 
Hasonló témái voltak : a pestszenterzsébeti áll. lg.-nak, a pécsi gyak. g.-nak, 
a bpesti izr. g.-nak stb.

13 A hazugság (Kőszeg, ev. lg.). Gyermekhazugságok okai és a leszoktatás 
módjai (Eger, ciszt. g.). Az igazmondás jelentősége a jellemnevelésben (Nagy
kőrös, református g.).

14 Balogh Péter : „A szülői értekezletekről." Orsz. Középisk. Tanáregy. 
Közi. 1900—01. évf. p. 633—36.
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san tartott általános szülői értekezleteknek jellemzője az iskolának 
éppen ez az akadémikus felvilágosító munkája volt. A háború után 
fontosságukra, feladatuk pontosabb megjelölésére Imre Sándornak 
a magyar nevelés minden égető problémájára és erre is kiterjeszkedő, 
gondos munkássága hívta fel a figyelmet. Cikkeiben,15 Neveléstaná
ban16 és előadásaiban17 a magyar neveléstani irodalomban legelőször 
ő foglalja össze rendszeresen a szülői ház és az iskola együttműködésé
nek szükségességét magyarázó pedagógiai érveket, és legelőször ő ad 
a szülői értekezletek célkitűzésére, tárgykörére, megtartásuk módjára 
és idejére vonatkozólag bőséges útmutatásokat. Szerinte is a szülői 
értekezletek első feladata abban áll, hogy az iskolához tartozó közön
ségben a nevelésről bizonyos közös forrásokból kialakult közvélemény, 
iskola és család között bizonyos egybehangzó elvi egyetértés fejlőd
jék ki. Hangsúlyozza, hogy a szülői értekezleteken szülők és tanítók 
személyesen tájékozódhatnak egymásról, a tanulót a másik fél részé
ről érő hatásokról és ezek forrásairól. Ugyanezt a feladatot, egy közös 
s a nevelés egész munkáját irányító „eszményiségnek“ kitűzését 
tartja szükségesnek Kisparti János is, amikor az iskola és család 
együttműködésének kérdését vizsgálja.18 Az általános szülői értekez
leteken maguk az iskolák is sürgetik a szülői ház „nevelői tudatossá
gának fokozását, a közös nevelői munka mélyítését“ .19

A középiskolai nevelés mai követelményei szerint tehát az álta
lános szülői értekezleteknek legfőbb feladata az iskolai nevelést irányító 
egységes nevelőszempontokat a szülői társadalommal megismertetni 
és elfogadtatni, azokat benne tudatossá és élővé tenni, hogy iskola és szülői 
ház összhangzó hatása döntő erővel uralkodhassék a más forrásokból 
érkező alakító hatások nagy küzdelmében. Ez a feladat — amint a 
tapasztalatok igazolták — még megvalósítható, szemben a többi 
célkitűzéssel : tanítók és szülők személyes érintkezéséből eredő 
termékeny eszmecserével, bizonyos kérdések megvitatásának és az 
életbe való átvitelének szükségével stb. Az utóbbi tíz esztendő 
panaszai ugyanis azt mutatják, hogy az egész iskolát érdeklő általá
nos szülői értekezleteken megjelenő, igen eltérő színvonalú szülői 
közönség erősen passzív magatartást tanúsít. Bár nagy figyelemmel 
és érdeklődéssel hallgatja az elhangzó nevelésügyi előadásokat, 
személyes tevékenysége legtöbbször abban merül ki, hogy az értekez
let befejeztével gyermeke viselkedéséről, főképpen előmeneteléről, 
osztályzatairól keres felvilágosítást a tanártestületben. A szülőknek 
ebből a magatartásából önként értődőén állott elő az a helyzet, 
hogy ennek a kétféle célnak megfelelően ma már sok helyen külön 
értekezleteket tartanak általános nevelésügyi kérdések tárgyalására

16 „A szülői értekezletekről.“ Ped. Zsebnaptár I. évf. 1924—25. p. 12—16-
16 Neveléstan. Bpest. 1928. p. 153—157.
17 „A szülői értekezletek.“ Előadás a Rádió Szabadegyetemen 1930. 

okt. 9. Megjelent a Kisdednevelés 1930. évfolyamában.
18 „A családi nevelés útjain.“ Bpest, 1935. Előszó : p. 3—4.
19 Kisújszállási református gimnázium 1935-—36. évi Értesítője.



Pénzes Zoltán : Csalni és iskola érintkezése gimnáziumaink gyakorlatában. 67

és külön egy-egy a szűkebbkörű szülői közönséget érintő, sajátos, 
esetleg alkalmi kérdés megvitatására, tanár és szülő közt folyó, 
személyes eszmecserére alkalmas értekezletet. Az általános szülői 
értekezletekből így fejlődött ki természetes úton, a gyakorlat út
mutatásai szerint egyik irányban a Szülők Pedagógiai Szemináriuma 
vagy Iskolája, másik irányban pedig így kezdenek azok fokozatosan 
egy-egy osztályba járó tanulók szüleinek vagy cserkész-szülőknek 
stb. bizalmasabb, élénkebb, tehát eredményesebb megbeszéléseivé, 
szülői osztályértekezletekké speciálizálódni.

Az általános szülői értekezletek pótlására már több középiskolánk 
szervezte meg a Szülők Iskolája intézményét,20 vagy készül azt meg
szervezni.21 A szervezés munkáját részben az iskola, részben a szülők, 
esetleg az iskola öregdiákjainak köréből lehet megindítani. Irányítá
sára a tanártestületből és a szülők táborából kijelölt, az igazgató 
elnöklete alatt működő bizottság a legalkalmasabb. Ez évről-évre, 
mindkét tényező óhajtásainak figyelembevételével, már az iskolai 
év elején megállapítja ez előadások tárgykörét és sorrendjét. Az elő
adások száma természetesen a szülők érdeklődésének fokától függ 
és semmiesetre sem szabható meg előre. így pl. túlzás volna az a meg
oldás, hogy egy ilyen tanfolyamnak problémáit egyetlen iskolai évnek 
nyolc hónapjára osztanák be.22 Igen erősen venné igénybe a szülők 
érdeklődését és idejét, mert hiszen az őket érintő, sajátos kérdések 
megvitatására feltétlenül megtartandók az osztályértekezletek is. 
Prónai Lajosnak az az elgondolása, hogy a Szülők Iskolája csak időről- 
időre tartson előadásokat (ne minden évben), esetleg egyes szülők 
hátrányával járna. Jobb tehát rendszeresen, ha lehet, több évre 
szóló terv alapján, évenként egy-két előadást rendezni.

Ezek a pedagógiai szemináriumi előadások — mint már emlí
tettük — az általános szülői értekezleteket pótolnák, s így azok fel
adatát töltenék be. Az előadások tárgyát —- nem számítva az iskola 
és szülői ház közötti ellentétek kérdéseit, melyekkel már foglalkoz
tunk — a következő szempontok szerint lehetne megválasztani :

1. Iskola és család egységes nevelőszempontjainak kitűzése.
2. Általános jelentőségű kérdések a nevelés és oktatás köréből.
3. Az iskola sajátos életével összefüggő kérdések.
Figyelemmel egyrészt a hazai középiskolákban (165-ben) az 1935 

— 36. évi Értesítők közlései szerint tartott szülői értekezletekre, más
részt a szaklapokban szakirodalomban megjelent (részben már idé-

80 1923-ban a Magyar Gyermektanulmányi Társaság szakosztályaként 
alakult meg az Anyák Iskolájából (1917) a Szülők Szövetsége. Előadásait 
,,Szülők Iskolája“  néven tartja. A Kecskeméti Református Tanárok Szövet
sége „Szülők Iskolája“ címen végez értékes munkát és sorozatos előadásai 
igen látogatottak.

11 A szegedi piar. gimnázium 1935—36. évi Értesítője jelenti, hogy a 
Piarista Diákszövetség megalakítja a „Szülők Iskoláját“ .

88 Prónai Lajos dr. : „Az iskola és család nevelő munkája.“ Magy. Kp. 
1934. p. 153—160.

2 *
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zett) közleményekre is, a fentiek szerint történő csoportosításban 
részletezve, az előadások alkalmas anyaga lehet:

1. Család, iskola, egyház (Kecskeméti Református Tanárok 
Szöv. „Szülők Iskolájában“ Ravasz László dr. püspök előadása), 
A magyar nemzeti nevelés elvi problémái (Eger, áll. r.). A nemzet- 
nevelés és a szülői ház (Vác, piar. g.). Hogyan építheti fel a középiskola 
egy igazibb jövő társadalmát? (Nyíregyháza, ev. g.). A különböző 
nevelők együtthatása (1. 10. alatt). A család és az iskola kapcsolata, 
találkozásának célja és szüksége, nevelésük összhangja, együtt
működésük módjai (Balassagyarmat, áll. g., Bpest, Mária Terézia 
lg., Bpest, református g., Eger, ciszt. g., Kecskemét, piar. g., Kis
kunfélegyháza kath. g., Kiskunhalas, református g., Kisújszállás, 
református g., Kispest, áll. g., Nyíregyháza, kath. lg., Sopron, áll. 
lg., Szeged, piar. g., Szeghalom, református g., Prónai Lajos dr. 
1. 22. alatt). A tanulókkal szemben felállított követelmények tekinte
tében a sz. ház hogyan segíthet az iskolának, mit kíván az iskola 
a családtól, mint nevelő tényezőtől? (Bpest, református g., Bpest, 
Toldy f. áll. g., Debrecen, piar. g., Sümeg, áll. g. és Tőrös László dr. : 
„Hogy segíthet a szülői ház az iskolának a nevelésben?“ Prot. Tan
ügyi Szemle X. évf. 211. old.). A szülői és iskolai nevelés közti különb
ség (Szombathely, prem. g.). A családi szellem hatása az iskolai neve
lésre (Prónai Lajos dr. id. hely). A szülők erkölcsi felelőssége gyer
mekeik nevelésében (Tata, piar. g.). Milyen álláspontra helyezkedjék 
szülő és iskola a mai nagyvárosi élet hatásaival szemben? (Bpest, 
Baár-Madas református lg.). Az apa és az anya szerepe az iskolai 
nevelés szempontjaiból (Prónai Lajos dr. id. h.). Ebbe a gondolat
körbe eső egyéb előadástémák lehetnek még : A középiskolai nevelés 
vezető gondolatai. A mai középiskolai törvény szelleme. A nevelés 
egyetemes feladatai. A nevelői gondolkodás fejlesztésének szüksége 
a családban. A tervszerű nevelés nehézségei. A nevelő hatások 
összhangjának szükségessége, stb.

2. Ami az általános jelentőségű pedagógiai kérdéseket illeti, 
azokat három csoportba foglalhatjuk : a) a testápolás és testnevelés ; 
b) az értelmi és c) az erkölcsi nevelés csoportjaiba.

a) Ifjúságunk és a mai testnevelés (Hajdúböszörmény, református 
gimn.). A gyermeknevelés pedagógiai és orvosi szempontból (Bpest, 
Zrínyi Ilona lg.). A testnevelés és testápolás követelményei (Bpest, 
izr. g.). A diákok egészségápolása. Az otthoni nevelés (Tata, piar. g.). 
A tanulók testi higiéniája a családban (Kecskeméti Református 
Tan. Szülők Iskolája). A szervezet ellenállóképességének fokozása 
és védekezés a veszedelmes betegségek ellen (Csurgó, református g.). 
Egészségügyi kérdések (Győr, áll. lg.). Az egészséges lakás (Pápa, 
református g.). Az ideges gyermek (Szombathely, áll. lg.). A magyar 
anya az egészségvédelem szolgálatában (Esztergom, érseki kath. lg.). 
A gyógytorna feladata (Bpest, Gizella királyné lg.). A mandulagyulla
dás és a tüdővész (Bpest, Széchényi g.). A testnevelés alól való fel
mentések (Mátyásföld, Egyesületi g.).
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b) A túlterhelés (Bpest, Baár-Madas református lg.). A gazdasá
gos tanulás módjai, a helyes időbeosztás (Eger, ciszt. g.). A jól tanulás 
otthoni feltételei (Bpest, Baár-Madas református lg.-ban Imre Sán
dor előadása). A tanulás helyes módszerei (Mohács, közs. g., Kecske
mét, piar. g.). A tanulás gazdaságossága és a szülői ház segítsége 
■ (Nyíregyháza, kath. g.). A különböző felfogási típusok tanulási 
módja (Eger, ciszt. g.). A művészeti nevelés és a szülői ház (Szeged, 
piar. g., Szentgotthárd, áll. g.). A tanuló és a szülői ház feladata 
otthon, különös tekintettel a mennyiségtan tanulására (Szeged, 
piar. g.). A modern nyelvek tanulása és a szülői ház (Gyöngyös, 
áll. g.). Az iskolai figyelem (Bpest, Szt. László g.). A figyelmetlenség 
okai és megszüntetésük módjai (Eger, ciszt. g.). Az idő helyes be
osztása (Kiskunhalas, református g.). A helyes napirend és a tanulás 
helyes módjai (Veszprém, piar. g.). A tanulók délutáni munkarendje 
(Kiskunfélegyháza, r. kath. g.). A tanulás és a gyermek szabad ideje 
(Cegléd, áll. g.). A szülő magatartása a megintett vagy megróvott 
tanulóval szemben (Eger, ciszt. g.). A tanuló otthoni ellenőrzése 
(Bpest, Fáy András g., Nagykálló, áll. g.). Az otthoni tanulás, segítés 
és számonkérés (Kiskunhalas, református g.). A házi tanító és köte
lességei (Eger, ciszt. g.). Ifjaink otthoni munkája (Pécs, jezs. g.). 
A leány növendékek olvasmányai. A keresztény sajtó (Bpest, Patr. 
Hungáriáé lg., Kaposvár, áll. lg., Bpest. Sancta Maria lg.). A tanulók 
olvasmányszükségleteiről (Bpest, Kemény Zs. g., Esztergom, bencés 
gimn., Makó, áll. g., Szeghalom, református g. és Szombathely, 
éli. g.). Különleges problémák : Az önképzőköri munkásság szerejie 
az értelmi nevelésben (Eger, ciszt. g.). A leányok gyakorlati érzékének 
fejlesztése (Bpest, Baár-Madas református lg.). A gyermeklélektani 
intézet (Újpest, áll. g.). A tesztek szerepe és jelentősége (Bpest, 
Bolyai g.).

c) Az értelmi és erkölcsi nevelés viszonya (Bpest, Werbőczy g.). 
A gyermek lelkének értékei (Nyíregyháza, Angol kisasszonyok 11.). 
A kedélynevelés szükséges volta és pedagógiai eszközei (Székesfehér
vár, közs. lg.). Nevelődjünk és neveljünk (Debrecen, áll. g.). A tanulók 
erkölcsi veszedelmei (Gyönygyös, áll. g.). A gyermek rossz szokásai 
(Hódmezővásárhely, református lg.). Lelkiség az iskolában (Szolnok, 
áll. g.). Az iskola, mint tanácsadó (Gyöngyös, áll. g.). Hibák a gyer
mek nevelésében (Bpest, Kemény Zs. g.). Természetvédelem és neve
lés (Kiskunhalas, református g.). Az erkölcsi nevelés körébe vágó 
témakörök lehetnek még a következők : A szülői ház feladata a 
tanuló erkölcsiségének és egyéniségének megismerésében. Hogyan 
befolyásolhatja a szülői ház és az iskola együtt a tanuló erkölcsiségét 
alakító egyéb hatásokat? Az iskolai munka szerepe a felelősségtudat 
nevelésében. Az iskolai élet és a tanuló jövő élete. Az iskolájával 
elégedett és a zúgolódó tanuló típusa.

A vallásos nevelés fontossága, nehézségei és eszközei (Eger, 
ciszt. g.). Az olvasmányok hatása és a vallásos nevelés (Bpest, Toldy 
Ferenc g.). A gyermek természetfelettisége (Sopron, Szt. Orsolya rendi
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lg.). A vallási és erkölcsi nevelés (Kiskunhalas, református és Szolnok, 
áll. g.). A szülők és a lelkigyakorlatok (Mezőkövesd, kir. kath, g.).

A szociális nevelés a családban (Kecskeméti Református Tan. 
Szülők Iskolája, Imre Sándor előadása). A szociális és krisztusi jellem
alakítás (Kiskunhalas, református g.). A szolgálat lelke : szolgálat
készség, előzékenység stb. nevelése (Pápa, református g.). Az udvarias
ság (Miskolc, református lg., Nagykanizsa, Notre Dame lg.). A tanuló 
szabad ideje és társasága (Gyöngyös, áll. g.). Fiaink társasága (Bpest, 
izr. g.). A barátság a tanuló életében (Szeged, piar. g.). A játszótársak 
hatása (Eger, ciszt. g'.). A tanuló lelki higiéniája a családban (Kecsk. 
Református Tan. Szülők Iskolája). Édesanya keze-édesanya lelke 
(Bpest, Santca Maria lg.). Az otthon nevelő hatása (Eger, áll. g., 
Űjpest, áll. lg.). A szülők házaséletének mevelő hatása (Szentgott- 
hárd, áll. g.). A szülő és gyermek közt felmerülő ellentétek (Sopron, 
áll. g.). Tánciskolák és házizsúrok helytelen túlzásai (Kaposvár, 
áll. lg.). A tánciskola, strand, mozi stb. (Kaposvár, áll. g.). A rádió 
és a tanulóifjúság (Cegléd, áll. g.). A nyilvános strandfürdő (Nagy 
kanizsa, kath. lg.). Idevágó előadástémák lehetnek még : Az össze
tartás érzelmének helyes ápolása. A türelem és jóindulat szerepe 
a tanuló jellemében. A kölcsönös megbecsülés, mint a nemzetnevelés 
egyik alapkívánsága. A származás és társadalmi állás miatt észlelt 
különbségek kiegyenlítése az iskolában. Mi az iskolai nevelésben az 
osztály hatásának a szerepe? A tanuló szórakozásai és erkölcsi fej
lődése.

A tanuló helyes magaviseleté, illemtudása, modora, előzékenysége 
és az ezekben tapasztalt fogyatékosságok (Aszód, ev. g., Bpest, 
izr. g., Bpest, Sancta Maria lg., Eger, ciszt. g., Esztergom, bencés g., 
Gödöllő, prem. g., Karcag, református g., Mezőkövesd, kir. kath. g., 
Mohács, közs. g., Sárospatak, református g., Sopron, áll. lg., Szarvas, 
ev. g., Szentes, áll. g., Székesfehérvár, közs. lg., Szolnok, áll. lg., 
Vác, piar. g. és Veszprém, piar. g.). A rendszeretet fontossága a tanulók 
életében (Kiskunhalas, református g.). A rendre való szoktatás 
(Esztergom, bencés g.). Ifjúságunk akaratának ellanyhulása és fegyel- 
metlensége (Nagykanizsa, piar. g.). A gyermek otthoni önfegyelme
zése (Bpest, bencés g.). Atanulók tisztelettudó viselkedésre, tekintély
tiszteletre való nevelése és ebben a család szerepe (Kaposvár, áll. lg., 
Eger, ciszt. g. és Szentgotthárd, áll. g.). A fegyelmi szabályok, mint 
az erkölcsi nevelés eszközei.

A tanulókkal való bánásmód, kényeztetés és szigor a nevelésben 
(Eger, ciszt. g., Szombathelyeikig.). Az egyéni bánásmód a nevelés
ben. A büntetés, elismerés és dicséret szerepe. Következetesség és 
szeszély a gyermekkel való bánásmódban (Eger, ciszt. g.). A felelős
ség és kötelesség kérdése a nevelésben (Kiskunhalas, ref. g.). Szabad
ság, fegyelem és felelősség (Bp., Fáv András g., Bp., Gizella királyné 
lg., Bp., Ráskai Lea 11.), A gyermeknevelés és a szeretet (Bp., Fáy 
András g.). Az ajándékok pedagógiai jelentősége és helyes értékelése 
(Nagykanizsa, piar. g.).
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A diákleány a családban (Budapest, Ráskai Lea 11., Eger, Ang. 
kisasszonyok lg.). A magyar nő és a magyar anya helyzete és köteles
ségei 1936-ban (Esztergom, érs. kath. lg.). Anyák napja (Bp., izr. lg.).

3. Végre felsorolunk néhány szempontot az egyes iskolák sajátos 
életével kapcsolatos előadások anyagának megválasztására nézve :

Üj intézkedések, rendeletek, törvények ismertetése (Csongrád, 
állami g., Csurgó, református g., Kecskemét, református g., Sáros
patak, református g., Szombathely, áll. g. és lg., valamint Békéscsaba, 
leánygimnázium). Az intézet új rendje, intő- és róvócédulák kiosztásá
nak új módjai (Bp., Baár-Madas református lg., Gyönk, református 
gimnázium, Kiskunhalas, református g., Mezőkövesd, kir. kath. g., 
Sopron, kath. lg., Szarvas, ev. g. és Szentes, áll. g.). A szelekció és a 
vele kapcsolatos kérdések (Magyaróvár, piar. g.). A szülői fogadó
órák célja és rendje (Mátyásföld, Egyes. g.). Kirándulások előkészí
tése, célja és fontossága (Szeged, áll. g., Hajdúböszörmény református 
gimnázium). Beszámoló jellegű előadások : A tanulók magatartása 
(Kiskunhalas, református g.). Aktuális kérdésik a félév végén (Kun- 
szentmiklós, református g.). Iskolaorvosi vizsgálat eredményei 
(Kaposvár, áll. lg. és Magyaróvár, piar. g.). Fásítási akciónk (Pécs, 
jezsuita g.). A magyaros formaruhák és formasapkák bemutatása 
(Csongrád, áll. g., Bp., Patr. Hung, lg., Kisújszállás, református g., 
Nagykőrös, református g. és Szolnok, áll. lg.).

Az előadások anyagának megválasztásán kívül más kérdés, 
hogy kik tartsák azokat és mikor? Természetes és jogos kívánság, 
hogy necsak a tanártestület tagjai legyenek a Szülők Iskolájának 
előadói, hanem az intelligens szülők köréből az azokra örömmel 
vállalkozók is. Az előadások hangneme sohase legyen olyan, hogy akár 
a szülők, akár a tanárok érzékenységét sértse. ,,Sem arra, hogy a 
tanítók a szülőket leckéztessék, sem arra, hogy a szülők az iskolát 
kérdőre vonják, nem szabad a szülői értekezleteket felhasználni“  — 
mondja Imre Sándor Neveléstanában (p. 157). Ezeknek az előadások
nak megtartására a legalkalmasabb időpont az iskolai év kezdete 
(hogy már a munka megindításakor nyújtsunk bizonyos kérdésekben 
irányító, tájékoztató útmutatásokat, vagy hogy a szülők kívánságai
kat, bizonyos kérdésekben elfoglalt álláspontjukat kellő formában 
és illetékes tényezők előtt juttathassák kifejezésre) és a második 
jelét) eleje (hogy a beszámolóval egyidejűleg a tett tapasztalatok 
alapján felmerült bajokon, hiányokon, fogyatkozásokon közös erővel 
segíthessünk). Szükségesnek látszik ezt hangoztatni, mert pl. az 
elmúlt iskolai év adatai szerint a megtartott sz. értekezleteknek 
mintegy felét decemberben, januárban, illetve áprilisban és május
ban tartották,23 valószínűleg pusztán adminisztratív szempontokat 
véve figyelembe — igen helytelenül.

Jelentős fontosságú az a törekvés, hogy ezeknek a szeminárium-

23 175 szülői értekezlet közül 21-et decemberben, 12-őt januárban, 21-et 
áprilisban és 25-öt májusban tartottak.
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szerűen tartott előadásoknak legalábbis bő kivonata könyv- vagy 
füzetalakban jelenjék meg.24 A gyakorlati nevelőnek szülőnek, 
tanárnak milyen sokoldalú megvilágításában kerülnek szemünk 
elé az iskolai értesítők hasábjain nagyhorderejű pedagógiai kérdések. 
Ha ez a törekvés valahogyan rendszeresebb és céltudatosabb irá
nyítás mellett realizálódnék, a magyar neveléstudomány sok értékes 
részletmunkával gazdagodhatnék. Egy másik igen figyelemre- és 
utánzásraméltó próbálkozás a Családi Iskola szülői közösségéé. 
Itt a szülők egymás megismerése, kölcsönös segítése érdekében, 
azért, hogy nevelői gondolkodásuk alapelveiben a szükséges össz
hangot megteremtsék, szülői naplót szerkesztenek, melyet egymás 
között köröztetnek. Állítólag igen hasznos tanulságokhoz jutnak.25 
Más célkitűzéssel kísérleteznek a szülők a budapesti Mátyás király 
gimnáziumban „Szülök Frontja“ nevén tömörülve. A nagyvárosi 
élet olyan társadalmi jelenségeire figyelnek fel, amelyek a serdülő 
gyermek erkölcsi és intellektuális fejlődésére veszedelmes hatással 
lehetnek. Ezek ellen a pusztító erejű hatások ellen úgy védekeznek, 
hogy egy-egy a szülők köréből elhangzó konkrét esetet az illető 
jelenség leküzdésére hivatott tényező (hatóság, intézmény) elé visz
nek, egy egész szülői közösségnek erkölcsi súlyával támogatva azt. 
Más célja van a „Szülői Bizottságnak“ abban az iskolában, ahol 
egyrészt közös beszerzések megkönnyítésével (tornaruha, iskola
szerek), másrészt a tanulók otthoni munkájának egységes szempont
toktól irányított ellenőrzésével foglalkoztak.26

Említettük már, hogy az általános szülői értekezletekből a 
gyakorlati élet kívánalmaihoz képest a másik irányban szülői oszlály- 
érlekezletek alakultak ki.27 Az egv osztályba járó, kb. egykorú tanulók 
szüleinek érdeklődése egyöntetűbb, s így inkább várható, hogy 
gyermekeiket érintő kérdések megbeszélésében valóban aktív szere
pet vállalnak és hozzászólásaikkal lényegesen megkönnyítik az iskola 
nevelő-oktató munkásságát. A multévi értesítők legalábbis erről 
számolnak be. Mindenhol, ahol a szülői osztályértekezletek rendjét 
vezették be,28 örömmel hangsúlyozzák, hogy ezek a megbeszélések 
sokkal élénkebbek, egyszersmind meghittebbek, a szülők közvet
lenebbül és őszintébben nyilatkoznak meg. Ha ezeket nem ülésszerü 
külsőségek között tartjuk, hanem beszélgetés alakjában, bizonyára 
meglesz a kívánt eredményük is.

Az osztályértekezletek összehívására természetesen az osztály
főnök hivatott. Mint házigazda fogadja a szülőket, vagy a tanár- 
testület érdeklődő tagjait, és már azalatt, hogy gyülekeznek, bizalmas

24 Imre Sándor szerkesztésében megjelent Szülők Könyvtára 1-—17. sz. 
Bp. Studium. Vagy O. Zimmermann : „Elternbuch“-jának magyar átdolgo
zása Körösi Henriktől „Szülők könyve“ címen, 1928.

25 Fenyves Pál : „A Jövő Ütjain.“ 1936. 1. sz.
2! Szegedi Tunyogi—Csapó-féle gimn. Ért. 1935—-36.
27 Tudtunkkal fontosságukra nálunk Imre Sándor mutatott rá legelőször.
2Í Az iskoláknak már kb. 40%-ában.
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társalgást kezd velük. „Nem kioktat, hanem csak tanácsol, kéri a 
szülőket, s felvilágosításért fordul hozzájuk. A szülők tevékeny 
részt vesznek az ilyen értekezleten, tanácskozás indul meg, bárki 
bármikor közbeszólhat, hiszen annál közvetlenebb, élénkebb és 
komolyabb hang uralkodik el közöttük.“ 29 Hogy egyedül az osztály
főnök vegyen-e részt ezeken a beszélgetéseken, vagy más tanárok is, 
bizony meggondolandó. Mert amíg a szülői ház és az iskola közti 
kapcsolat nem elég benső, azt hisszük, hogy sok olyan kérdés vetőd
hetik fel, amelyhez egyik-másik szülő nem szívesen szól hozzá több 
tanár jelenlétében. Talán attól fél, hogy észrevételével még ha 
nemes szándékokból fakad is megbántja egyik, vagy másik tanár 
érzékenységét, vagy hogy őszinte vallomásával a gyermekét tanító 
tanárt kedvezőtlen irányban befolyásolja stb. Mindenesetre azonban 
a beszélgetést az osztályfőnök irányítsa: jól átgondolt tervvel 
hívja össze az értekezletet.

Az osztályértekezletek tárgyául a tanuló megfelelő fejlődési 
szakában jellemző, speciális nevelési, az illető osztályban felmerült 
időszerű kérdéseket válasszon. Igyekezzék elsősorban arra, hogy a 
szülők gondosan számoljanak be a gyermeken észlelt változásokról. 
Tudja meg, hogy a tanuló hangulatában, általános magatartásában, 
munkakedvében megfigyelt változásból mit tulajdonít a szülő az 
iskolának, mit a családi környezetnek, mit egyéb nevelő hatásoknak? 
Észrevehető-e a gyermek nagyszünidei és iskolaévi viselkedésében 
valami feltűnő ellentét? Bármelyik osztályban felvethetjük a túl
terhelést tapogató kérdéseinket : melyik napja a legnehezebb, vagy 
legkönnyebb a tanulónak? hét végén nem szemmelláthatóan fáradt, 
türelmetlen, lehangolt-e, milyen intézkedéseket tartanának ennek meg
szüntetésére a legalkalmasabbaknak?30 Beszéljék meg az ellenőrző 
és osztályozó értekezletek eredményét stb. Más alkalmas kérdéseket 
az egyes osztályok legfőbb szükségletei szempontjából így csoportosít
hatnánk :

Az I. o.-ban : Az elemi és gimnáziumi oktatás átmeneti nehéz
ségei. A kis tanuló leghelyesebb napirendje. Az otthoni munka 
módszertani kérdései (szótanulás, narratív tárgyakból adott leckék 
kikérdezése, a házifeladatok célja és elkészítésének módjai, az ismét
lés fontossága és mikéntje stb.) Az osztályfőnöki órák jelentősége a 
nevelésben (napló Íratásának célja és előnyei) ; mivel járulhat hozzá 
a szülő az osztályfőnöki órák hatásának kimélyítéséhez? A tanárok 
fogadóóráinak feladata. A jutalmazás és büntetés helyes alkalmazása 
az első gimnázistánál. A gyermek panaszainak kellő értékelése stb. 
Hogyan okuljunk az első félévi tanulmányi eredményből?

A II. o.-ban : Az őszinte szülői beszámolók előnjei. A játszó
társak alakító hatása. A gimnáziumi diákéletet már ismerő kis diák 
kiütköző hibái: a füllentés, a figyelmetlenség, a tanár virtusos

19 Salgótarjáni Gimn. 1935—-36. évi értesítőjében p. 5.
39 Imre Sándor : I,. 10. és 12. alatt idézett cikkeiben.
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félrevezetése, apró, hitvány füzetek olvasása, a beteges verseny
ösztön és az irigység kezdődő jelei stb. A természet megkedveltetése.

A III. o.-ban : Nehézségek az új idegen nyelv tanulásában. 
A történelem, az algebra, a fizika tanulásának leghelyesebb módja 
otthon. Az ifjúsági könyvtár okos használata. Ellenőrizzük a gyermek 
olvasmányait ! A kamaszkor első jelei : a bizalmatlan elzárkozódás, 
a dacolás első jelei, az érzékenykedés beteges tünetei.

A. IV. o.-ban : A serdülés testi és lelki folyamata. (Szimptomák ; 
gátlások és azok hatásának csökkentése ; a durvaság fékezésének és 
megszüntetésének módjai ; az egyirányú érdeklődés erejének ellen
súlyozása stb.) A tanuló hitéletében ebben a korban mutatkozó 
válságok enyhítése. A serdülő kor olvasmányai. A szelekció problé
mája. A diák pályájának első elágazása (pályaválasztás).

Az V. o.-ban : A serdülő kor, mint a IV. o.-ban, de sexuális 
vonatkozásaival együtt. Azonkívül foglalkozhatunk itt is időszerű 
didaktikai kérdésekkel : a magyar nyelvi házidolgozatok Írásának 
szempontjai (gondos helyesírás, magyarosság, jó stílus), a koncen
tráció előnyei a három idegen nyelv tanulásában. Az önállóságra 
törekvés túlhajtásai. Az indokolatlan önbizalom nyesegetésének 
szüksége. A testápolás követelményei (tisztaság, nemes sportok, 
edzés, mértékletesség stb.).

A VI. o.-ban : A postpubertas veszedelmes tünetei (beteges 
önérzet, makacs zárkózottság, hajlam a gyors hangulatváltozásokra 
stb.). Az alakuló ifjúval való bánásmód. A káros és hasznos szóra
kozások. A büntetések tapintatos megválasztása. Az elmélyülőbb 
tanulás módjai. A különös képességek okos fejlesztése. A szociális 
hajlamok heiyes irányítása (osztályszellem kialakítása).

A VII. o.-ban : Az ifjúi egyéniség és a fegyelem szembehelyez- 
kedése. A felsőbb diákévek nehéz kérdései (színház, mozi, tánciskola, 
dohányzás, piperkőcködés stb.). A nyílt szemű ifjú és a napi élet 
találkozása (újságolvasás, politika, gazdasági kérdések). Az irodalmi, 
művészi, technikai nevelés követelményei (önképzőkör, költői 
hajlam, természettudományi beállítottság; a nyilvános szereplés 
vágya stb.).

A VIII. o.-ban : Az érettségire készülés leggazdaságosabb módjai, 
A pályaválasztás problémaköre (rátermettség, protekció; a tudomá
nyos és gyakorlati pályák követelményei és kilátásai stb.).

A felmerülő kérdések — amint látható — inkább gyakorlati 
természetűek, s a mindennapi nevelői munka során vetődnek fel, 
tehát az osztályértekezletek idejét és számát is ehhez képest kell 
megállapítani. Lehetőleg az illető osztály termében tartsuk azokat, 
mert így a szülő azt a környezetet is megismeri, amelyben gyermeke 
napjainak nagy részét tölti.Ezek az osztályértekezletek, mert speciális, 
időszerűen felmerülő kérdésekkel foglalkoznak, természetesen nem 
pótolhatják az előbbiekben részletesen megtárgyalt általános érte
kezleteket, helyesebben a Szülők Szemináriumát. Hasonlóképpen
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csak alkalomszerűen felvetődött, kölcsönös megbeszélésre szoruló 
kérdéseket ölelhetnek fel a tanulók bizonyos csoportjainak szülei
vel tartott értekezletek is, pl. a cserkészek, a bejáró leánymagán
tanulók, a vonaton bejáró tanulók stb. szüleinek értekezletei. Vannak 
iskolák, amelyekben ez utóbiakkal közeli lakhelyükön tartják a 
megbeszéléseket az oda kiszáló tanárok (Karcag, Kiskunhalas, 
Szeghalom református gimnáziumok).

Sem a Szülők Pedagógiai Szemináriumának előadásai, sem a 
Szülői osztály értekezletek nem megfelelő alkalmak arra, hogy egy- 
egy tanulóra vonatkozó megbeszélések folyjanak szülő és tanár közölt. 
Ezt a személyes érintkezés négyszemközt folyó beszélgetéseire kell 
bízni : a tanári fogadóórák, a szülői otthon meglátogatásának alkal
maira, vagy a sok iskolában meghonosított ellenőrző-könyvecskék 
közleményeire, esetleg a tanár (osztályfőnök) által kibocsátott kérdő
ívek rovataira. A szülői fogadóórákon folytatott beszélgetésekből 
vagy az otthon felkeresésekor szerzett tapasztalatokból a tanár 
azt is megtudhatja, milyen a tanulóra gyakorolt hatása a szülők, 
rokonok, nagyobb testvérek példájának, milyen természetűek a 
lakásnak, a házirendnek (a szülők házaséletének, takarékosságuknak, 
vagy pazarlásuknak, életmódjuknak stb.) hatásai. A szülő meg arról 
értesülhet, hogy gyermeke fejlődésében észlelt változásokból n it 
tulajdoníthat az egyes tanároknak, vagy az egyes tantárgyaknak, 
mit kell tennie, hogy a gyermek haladása elől az iskolával karöltve 
elhárítsa az időnkint felmerülő akadályokat stb.

Az elmondottakban részleteiben is igyekeztünk felsorolni a család 
és az iskola érintkezésének a magyar középiskola mai gyakorlatában 
alkalmazott módjait. Ha ez az érintkezés ma még nem is teljes, 
ha még nem is elég bensőséges, megvan minden reményünk arra, 
hogy középiskoláink ebben a tekintetben is a tökéletesedéshez vezető 
úton maradnak. Szembe kell szállnunk azzal a pesszimista felfogás
sal, ami napi sajtónkban itt-ott mutatkozik, hogy az iskola nem 
számolhat nevelő-oktató munkájában az erkölcsi, szellemi és gazda
sági válság tengerének hullámveréseivel küszködő család értékes 
támogatásával. A gondokban elmerült, csapásokkal meglátogatott 
magyar társadalom ma mindent az iskolától vár, ő maga nem nyújt
hat sokat — mondják itt. A magyar társadalom tekintélyes rétegei 
kiábrándulnak az iskolából, mert nem az ő minősítése, hanem a 
protektoroké érvényesül az életben — mondják ott. Ezek a negációk 
válságos jelenünk szülöttei. A nemzetnevelő magyar gimnáziumnak 
szembe kell fordulnia velük. Erős meggyőződéssel valljuk, hogy csak 
az egymást megértő, együttműködő magyar család és iskola támogató 
kíséretében juthatnak előre az új magyar nemzedékek a szebb jövő 
tökéletesedéshez vezető útjain.

Salgótarján. Pénzes Zoltán.
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Gúny, féltékenység, közömbösség és a nevelő.
, Elismerem, sokan vannak bizonyára, akik fejcsóválással olvas
ták ezt a címet. Hogy kerül egymás mellé ez a három dolog, s éppen a 
nevelővel kapcsolatban? S miért éppen ez a három? Fejtegetéseink 
során igyekezünk majd ezt érthetővé tenni. Addig is elnézést .és 
türelmet kérünk.

Az emberi gondolkozás általános útirányai, valamint az ember- 
formálás legösztönösebb kívánalmai magyarázzák azt a tényt, hogy 
legtöbb esetben, mikor a nevelő egyénisége, a jó nevelő „kellékei“ 
kerülnek szóba, bizonyos pozitív kívánalmakkal találkozunk. Ilyennek, 
vagy olyannak kell lennie a jó nevelőnek, ezeknek meg azoknak a 
tulajdonságoknak kell benne feltétlenül meglenni, hogy megérdemelje 
a „jó nevelő“ elnevezést.

Ez ellen a tény ellen senkinek semmi kifogása nem lehet. Még 
kevésbbé akkor, ha figyelembe vesszük, hogy minden pozitívumnak 
mint kellő, szükséges dolognak a többrendbeli, sőt általános emlegetése 
tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a nevelők sokszor nem olyanok, 
mint amilyeneknek lenniük kellene, hogy e szükséges vonások bizony 
nem egy esetben hiányolhatok. így hát a pozitívumok keresése 
valóban jogos.

Felmerülhet mostmár bennünk az a kérdés, hogy vájjon nem 
volna-e olykor kívánatos kifordítani ezt a megszokott módszert, s 
megvizsgálni, hogy milyen tulajdonságok ne legyenek meg a nevelő
ben. Persze ugyancsak azért, mert sokszor megtörténhetik, hogy bizo
nyos jellemvonások megvannak, olykor igenis határozott mértékben 
vannak meg a nevelőben, holott ezektől jobb volna megválniuk.

Ezúttal — próbaképpen — három ilyen negatív kívánalmat 
veszek elő. A gyakorlatból, az életből hívom őket elő, mégpedig 
nem utolsó sorban a magam gyakorlatából, a magam életéből, 
önmagam nevelővé nevelésének kohójából.

Gúny. Nemrégiben hospitált nálam, magyar órán, egy kartár
sam, jó barátom. Szokásunkhoz híven megbeszéltük az órát. Meg
állapítottuk, hogy mi ment jól, miféle hiányok voltak. Ügy, amint 
ennek általában történnie kell. Többek között ezt a megjegyzést 
tette : Számonkérés közben B. Ernőhöz és M. Lajoshoz néhány 
gúnyos szót szóltál. Azt hiszem, hogy ez nem szerencsés maga
tartás . . .

Szeget ütött fejembe ez a megjegyzés. Visszaemlékeztem az 
órára, régibb óráimra, következő napokon figyeltem magamat, 
hogy vájjon nem kezd-e természetemmé válni a gúnyolódás, akár 
órán, akár másféle érintkezésemben diákjaimmal. Mindenekelőtt 
pedig, a „puritán pedagógia“ elvei értelmében, igyekeztem tisztázni 
magam számára, hogy egyáltalában milyen szerephez juthat egy 
nevelő életében, tanári, nevelői munkájában a gúny. Kell-e, szabad-e 
a nevelőnek a gúny fegyveréhez nyúlnia?
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Minthogy nem egyszer valóban magam is használtam, és sok
szor találkoztam vele másoknál is, hamar felismertem, hogy a gúny 
szörnyű eszköz. Öl, semmivé tesz, megaláz, letör, nem erőt ad, 
hanem legyengít, félénkké tesz, idegesít, nem pedig megnyugtat és 
felszabadít. Diákokkal, neveltekkel szemben különösen kényelmes, 
sok tekintetben, persze csak látszólag, pompás fegyvernek bizonyul, 
főleg lusta és korlátolt ismeretkörű emberek számára. Szinte áthatol
hatatlan védőfalat tud segítségével magaköré vonni, aki ügyesen 
bánik vele. De el kell ismernünk, hogy egyszersmind lovagiatlan 
segélyforrás. Nem képes ellene védekezni a diák, tehetetlenül áll 
vele szemben.

Ilyen meggondolások után nem nehéz rájönni, hogy a tanárnak, 
a nevelőnek sokkal magasabb szellemi és erkölcsi alapon kell állania, 
mintsemhogy ez eszköz igénybevételét, belső értékének csorbítása nélkül, 
megengedhetné magának.

Régi, de valóban elfogadható tétel, hogy a pedagógusnak a 
szeretet, megértés, fölemelés, segítés, kibontakoztatás jegyében kell 
viszonyulnia a gondjaira bizott tanulókhoz, neveltjeihez. A gúnyból 
pedig ezek a mozzanatok teljesen hiányoznak, tőle teljesen idegenek. 
Az a diák, aki szeretet, melegség, lehajlás és megértés helyett szúrós 
és csípős gúnyolódásokkal, luciferi mosollyal, fölényes gesztusokkal 
találja magát szemben, szinte természetszerűleg elhúzódik, elidege
nedik majd nevelőjétől. Szinte reflex-védekezés módjára termel ki 
lelkére, egész valójára valami libabőrféle kéregvastagodást, s a lemon
dás, a teljes harcfeladás álláspontjára helyezkedik.

A gúnyolódó tanár nem lehet igazi tanár és nevelő, mert nem 
érintkezhetik annyit és olyan eredménnyel növendékeivel, mint 
kellene, minthogy azok nem nyilatkoznak meg előtte. Véletlen 
együttlétük kényszerű és kínos hallgatásba fullad, s egyre jobban 
fogják kerülni tanítványai. Kényelmes álláspont, tagadhatatlan, de 
semmiképpen sem nevelői.

Az egészséges és feltétlenül szükséges kérdezési kedvet is egy
szerre és feltétlenül, csirájában fojtja el, merthiszen hogy is kérdezne 
valamit pl. a diák, a problémákkal küzdő, saját kérdéseinek értékével 
tisztában sem levő serdülő olyan tanártól, aki kigúnyolja, kineveti, 
esetleg kisebb-nagyobb közösség előtt nevetségessé teszi, megszégye
níti őt. Igen-igen nehéz munkával, vagy talán soha többé nem lehet 
megnyilatkozásra bírni az ilyen módon elriasztott, bezárult lelkeket.

Elismerjük : olyan hatásos és kényelmes fegyver a gúny, hogy 
nehezen mond le róla az, aki egyszer, vagy többször megpróbálta. 
Megérett belátásra és önfegyelmezésre van hozzá szükség. Leküzdése 
azonban mindnyájunk számára fontos feladat. S ha lépésekben lehet 
csak tőle szabadulnunk, akkor mindenesetre azzal kell kezdenünk, 
hogy az ismeretanyag átadásánál, számonkérésénél, az ítéletmondás 
anyagának gyűjtögetésénél ne éljünk vele. Az utóbbi kínos, de 
szükséges mozzanatnál különösen kell ügyelnünk arra, hogy a hangulat 
minél meghittebb, melegebb, zavartalanabb és felszabadítóbb legyen.
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S még akkor is, mikor pl. rossz szokások, illetlenség, udvariatlan
ság, neveletlenség és erkölcsi kisiklás elleni küzdelemről van szó, 
nagyon tapintatosan kell vele bánnunk, s ezerszer meg kell gondol
nunk, hogy ne inkább valami más, humánusabb, a nevelő és nevelt 
viszonyához jobban illő segédeszközhöz forduljunk-e !

Féltékenység. Arról beszélgettünk egyszer néhány kartársammal, 
hogy mennyire szükséges az, hogy a tanár iskolán kívül is, minél 
több életmegnyilvánulással kapcsolatban foglalkozzék diákjaival.

Az ám, jegyezte meg valaki, csakhogy nagy itt a bökkenő, 
mert ebben az esetben sokszor tanártársai féltékenységének van ki
téve az ember. . . Megdöbbentem. Hát lehet-e egyáltalában féltékeny 
egyik pedagógus a másik munkájára? Bánthat-e az egy nevelőt, ha 
valaki más is sokat foglalkozik az ifjúsággal? Eddigelé föl sem vető
dött bennem ez a gondolat, s most íme elé mállt egy új kérdés. Hogy 
viszonylik a pedagógus a féltékenységhez?

Magános vívódásaim során, miközben a „puritán pedagógia“ 
elvrendszerét építgettem, rájöttem arra, hogy az imént megfogalma
zott kérdést már nem lehet elintéznünk az egyszerű negativálással, 
azzal, hogy a tanárnak, nevelőnek mások tanító, nevelő munkája 
iránt nem szabad féltékenynek lennie. Véleményem szerint a kérdés 
egyetlen lehető megoldása ez : az a tanár vagy nevelő, aki mások 
tanári, nevelői munkájára féltékeny — feltéve, hogy az valóban a 
tanítás és nevelés nagy ügyeit szolgálja —, eo ipso nem tanár, nem 
nevelő.

A pedagógusnak ugyanis vérében van, lelkületűnek lényeges 
összetevője az, hogy örül annak, ha mások is intenzíven foglalkoz
nak a gyermekkel, a nevelésre szorulókkal. Hiúsági és kényelmi 
kérdéssé senki sem alacsony íthatja le a nevelést. Mihelyt valaki féltékeny 
arra, hogy mások talán „túlsókat“ foglalkoznak az ifjúsággal, 
„túlbuzgóságukban“ átlépik a kívánatos határt, máris bebizonyította, 
hogy ő maga nem nevelőegyéniség.

A kereskedő féltékeny lehet egy másik kereskedőre, hogy eset
leg jobban szolgálja ki a vevőközönséget, mert az neki anyagi kárt 
jelent. Egyik hivatalnok féltékeny lehet a másikra, mert az esetleg 
nagyobb teljesítményei révén megelőzheti a „rangsorban“ . Ezzel 
szemben az igazi nevelő táguló lélekkel örül annak, ha nagy nevelői 
munkájában segítőtársai, eszmetársai vannak. Örül, ha valaki az 
övénél is talpraesettebb pedagógiai gondolatokat termel ki. A folyto
nos haladás híve és elismerője, így önmaga revíziójára is hajlandó.

Nem tudom elképzelni pl., hogy egy vérbeli cserkészvezető 
féltékenykedjék azért, mert csapatában valaki nála is jobb, ráter
mettebb vezetőnek bizonyult, többet képes cselekedni azért a célért, 
aminek szolgálatába állította ő maga is az életét.

Nem tudom elképzelni, hogy egy tanár bosszankodjék azért, 
mert valaki nála jobb mennyiségtan, magyar, vagy testnevelési 
órát tud tartani. Égyetlen megengedhető és becsületes álláspont : 
a megfeszített igyekezető önfejlesztés. Nem lehet hivatása magaslatán
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álló magyar irodalomtanár pl. az, aki bosszankodik a miatt, hogy egy 
orvos, vagy mérnök, vagy pl. egy természetrajztanár sokat olvas, 
nagy irodalmi érdeklődéssel csiszolt ítélőképességre tett szert, s 
megvan az írókról, korok ízléséről, értékéről a maga határozott 
véleménye. Hiszen ezekben a megnyilatkozásokban saját életcéljá
nak egyikfajta megvalósulását: irodalmi fogékonysággal és ízléssel 
rendelkező közönség megteremtését kell látnia.

A nevelő ösztönösen arra törekszik, hogy a társadalom, az emberi
ség minél több tagját valóban nevelő tényezővé tegye, merthiszen 
az ő ideálisan elképzelt nevelői munkája csak akkor lehet igazán 
eredményes, ha ellentétes, antipedagógus erők helyett pedagógus 
erők igyekeznek diadalrajuttatni az ő eszméit, célkitűzéseit.

Itt azonban ki kell térnünk egy látszólagos féltékenységi mozza
natra. Arra, mikor egy nevelő azért „féltékeny“ valakire, mert az 
hite szerint lerontja az ifjúsággal való foglalkozás közben azt, amit 
ő tiszta pedagógiai eszközeivel és céljainak szemmeltartásával féltő 
gonddal építget. Át kell azonban látnunk, hogy itt nem pedagógus 
féltékenységről, hanem egyszerű, hétköznapi féltésről van szó. Ez a 
magatartás pedig éppen annyira igazolt és természetes, mint amennyire 
lehetetlen és abszurd dolog a pedagógusféltékenység.

Közömbösség, érdeklödéshiány. Csaknem az előbbihez hasonló 
eréllyel kell kijelentenünk, hogy a közömbös, a széleskörű érdeklődés 
hiányával megvert (cinikus) emberek nem lehetnek jó nevelők.

„Nem érdekel !“ Hányszor halljuk ezt a gyakran őszintén, gyak
ran képmutatásból előbuggyanó kijelentést mindenféle embertől, 
sokszor tanároktól is. Pedig milyen sajnos háttere van ennek ! 
Annyit jelent, hogy : nem érzek ezzel vagy azzal a dologgal semmi 
közösséget. A nevelőnek azonban föltétlenül az emberi élet totalitásának 
megismerésére kell törekednie. Mert hiszen egyáltalában nem közöm
bös tudnunk azt, hogy ki hogyan érez, hogyan gondolkozik, reagál 
isteni és emberi dolgokra.

A tanár, a nevelő magatartása legyen az életteljes, őszinte érdek
lődés. Semmi sem lehet közömbös számára. Minden fölé rokonszenvvel 
kell hajolnia. Ha nevelő vagyok, mindenben és mindenkiben keresem 
és megérzem egy kicsit önmagamat. Minduntalan ráismerek ön
magámra, arra, ami bennem van, ami valaha megvolt bennem, az 
örök emberire. Hideg, távolságtartó — tárgyakkal és emberekkel szem
ben egyaránt — lehet talán egy tudós : a tanár, a nevelő soha. A 
tanárban meg sem szabad fogannia ennek a kijelentésnek : ez vagy 
az a dolog nem érdekel.

Közömbösen, érdektelenül és álmosan nem taníthatja senki 
jól sem az első déklinációt, sem Verres „műpártolását“ , sem Páz
mány Pétert, sem az osztható és oszthatatlan számokat, a logariti- 
must, vagy a differenciálszámítást. Átélési készséggel kell rendel
keznie a magyar nyelvtan, a mesék világa, az ízlésfajok, Balassa, 
Arany, vagy Adyval kapcsolatban egyaránt. Örökös hangulati és 
élményi adaptálódási készségre van szüksége a tárgyhoz, az emberek
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hez, neveltjeinek fejlettségi fokához : a gyermek-, serdülő- és ifjúkor 
sajátságos, külön világához.

S mindennek alapja az érdeklődés. Az őszinte, természetes, 
veleszületett, nyilt és jószándékú érdeklődés. A tanárnak semmi 
sem mindegy. Neveltjeinek minden apró megnyilatkozásából olvasni 
kell tudnia, mert megérti a legkülönfélébb megmozdulásokat, azok
nak jelentését.

Kétségtelen tény, hogy a tanári munka egyik legfontosabb fel
adata éppen az átadás. Ezt az átadást pedig továbbcsiráztató lökő
erővel semmiképpen nem végezheti el senki más, csak az, aki számára 
szintén élmény az, ha újra átéiheti a reformáció, és ellenreformáció 
korszakváltásának nagyszerű feszültségeit, ha maga is ott ül 
Cicero mellett a szenátuszban, mikor odadörgi Catilinának a Quo 
usque tandem-et, s maga előtt lát ja a gyermek Gansst, amint felvillan 
lelkében a számtani sor gyönyörű törvényszerűsége. Csakis így, 
ezzel az érdeklődéssel tudja az életszerűség érzését felkölteni, csakis 
így tud megfelelő talajt előkészíteni, életet biztosítani az elhintendő 
kultúrmagvak számára. Cinikus ember, közömbös ember, érdeklő
dés nélküli ember minderre képtelen. Pedig e nélkül nincs igazi taní
tás, nincs igazi pedagógia.

De hiszen, mondhatná valaki, vannak eredendően fogyatékos 
érdeklődéskörű emberek. Erre csak azt mondhatjuk, hogy bizony 
elég nagy kár, ha ilyenek tanári, nevelői pályára lépnek. De ha már 
egyszer ott vannak, megfeszített és becsületes tárgyi elmélyedés 
révén nagyon is szélesithetik érdeklődéskörüket. Egy-egy elmélyülő 
tanulmány annyi szépséget tár fel az ember előtt, hogy szinte lehe
tetlen, hogy érdeklődése fel ne ébredjen s ne táguljon folytonosan.

A tanár, a nevelő életének örök és határozott érdeklődésnek, de 
egyszersmind, éppen alakító, irányító hivatásánál fogva, örök és 
határozott állásfoglalásnak is keli lennie. Minden mindegy-tanár 
és nevelő nincs. Meggyözödéses, mégpedig elvrendszerrel indokolható 
célkitűzésekért harcoló tanárokra és nevelőkre volt és van szüksége min
den becsületes pedagógiának.

Ha a tanárra, a nevelőre gondolok — akiknek fogalma idestova 
remélhetőleg egybeesik —, sokszor eszembe ötlik a Jelenések Könyve
3. részének 15. és 16. verse : „Tudom a te dolgaidat, hogy te sem 
hideg nem vagy, sem hév ; vajha hideg volnál vagy hév. így mivel 
lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.“

Gúny, féltékenység, közömbösség. íme a sok közül három olyan 
tulajdonság, ami manapság sok tanárban, sok nevelőben megvan. 
Tagadhatatlanul megvan. De meggyőződésem szerint nem jó, hogy 
megvan. Nem ártana magunkba mélyedve megvizsgálnunk, hogy 
milyen mértékben tulajdonaink ezek, valamint a hozzájuk hasonló 
lelki tartalmak, s mit tehetnénk azok kiküszöbölésére, a jobb 
nevelés, a hivatástudat elmélyítése, a nyugodtabb lelkiismeret érde
kében.

Sárospatak. Dr. Harsányi István..
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A  földrajzi szertár.
A mai idők munkáltató tanítása nem szaporítja az iskolai gyűj

temények, szertárak anyagát abban a mértékben, mint valaha cse
lekedtél Az iskolai szertárak egyes helyeken valóságos múzeumok 
voltak, tele az illető táj faunájára, flórájára, ásványvilágára vonat
kozó rengeteg értékes adattal. Nagyon jól tudjuk, hogy a rendszeres 
tökéletességre való törekvés éppen nem célja az iskolai szertáraknak. 
Erre valók az országos, vagy vármegyei múzeumok. Az azonban 
mindenben áll, hogy gyűjtemény, szertár, múzeum, vagy akárminek 
nevezzük is — hiányában rendszeres, beosztott iskolai munkát elkép
zelni nem tudunk.

Alig van hazánkban iskola, ahol nincs valamirevaló természet
rajzi és természettani szertár. Sajnos, azt éppenséggel nem mondhat
juk a földrajzra. Amíg a földrajz teljesen a történelem módszerét 
követte, amíg a földrajzi szemléltetés csupán csak néhány kréta
vonást jelentett az iskola felitábláján, s amig mint tárgy csupán a 
köteles heti óraszám kitöltésére volt jó, addig szó sem lehetett arról, 
hogy megtalálják egy átfogó, mindenre kiterjedő és tudományos 
szempontok szerint berendezett földrajzi szertárnak a feltételeit. 
De nem is volt erre szükség, mert akik földrajzot tanítottak, túl
nyomóan „amatőrök“ voltak csak. Ha „szaktanár“ tanította is, az 
is vagy történésznek, vagy természetrajzosnak vallotta magát, 
csak geográfusnak nem. Ez volt az oka, hogy a földrajzi szertár : 
a falitérképek, földgömb, pár csillagászati felszerelés — mind elfér
tek a folyosón egy szekrényben.

Az is kérdés, ki vegye át a földrajzi szertár kezelését és irányí
tását? Ki alakítja át a földrajzi gyűjteményt a mai idők követel
ményeinek megfelelően? Nem elég csak üres címnek venni a föld
rajzi szertárosságot, hanem hivatás is kell hozzá, aki a történelem, 
vagy a természetrajz mellett a földrajzot is szereti. A múlt század 
hetvenes éveiben bőven volt hazánkban is hely, óraszám a földrajz
tanításra, de nem voltak hozzá megfelelő tanárok. Mintha valami 
előítélet akadályozta volna a földrajzot, hogy elfoglalja megfelelő 
helyét a tantárgyak között, bár nevelő és oktató értéke hajszállal 
sem kisebb, mint akármelyik másik tárgyé. Mennyivel könnyebb a 
természettudományok : a biológia, vegytan, természettan tanárai
nak helyzete ! Rendesen egy tanár kezében van a szertár, aki azt 
saját birodalmának is tekinti, azért saját belátása és a gyakorlati 
szükségletek szerint rendezi is be.

A szemléltetés elvének hangsúlyozására — hiszen az egész mun
káltató-tanítás erre törekszik a kötelező gyakorlatok, térképolvasás, 
homokasztal, agyagmunkák stb. bevezetése az alsóbb osztályokban, 
a felsőkben pedig a nemzetgazdasági, kulturális tények kiemelése, a 
gazdaságföldrajzi kapcsolatok megértetése stb. mind arra vallanak, 
hogy bár lassan és untatva, de mégis a korszellem követelményeinek
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megfelelően tudjuk majd tanítani a földrajzot. Ez annál jobban 
sikerül, minél inkább letér a földrajz az élettelen tudás közlésének 
útjáról és az élet mindenekelőtt a nemzet életének szolgálatába 
igyekszik lépni.

A szülőföld ismerete, a honismeret az alapja ma minden iskolá
ban a földrajzoktatásnak. Legközelebbi célja, hogy bevezesse az ifjú
ságot a földrajzi természetmegfigyelés tudományába. A földrajzi, 
földtani, éghajlattani, néprajzi és gazdasági alapfogalmakat szemlé
letből vonják el, és még a befejező fokokon is, ahol összefoglaló föld
rajzi képek nyeréséről, valamint országok, földrészek természeti és 
kulturális viszonyai összefüggésének genetikus ismeretéről van szó 
—- még ott is a honi táj a legélénkebb lapja ezeknek a magyarázatok
nak. Ezért ma a földrajz tanítójának -— bármilyen fokon működ
jék is — az az első feladata, hogy alapos, tudományos tájékozódást 
szerezzen saját községe, városa és környékének ismeretében. E nél
kül ahhoz a világtalanhoz hasonlít, aki vezetni akar.

Rosszul állana a földrajztanítás megszervezésének ügye, ha min
den tanárnak élűiről kellene kezdenie az összefoglaló-, gyűjtő- és 
kutatómunkát. Ezeket javarészben készen kell kapnunk a földrajzi 
szertárban, múzeumban, vagy gyűjteményben. A gyűjteménynek 
elsősorban a honismeret múzeumának kell lennie, és mindazokat az 
eszközöket tartalmaznia kell, melyek a tanár, tanító és tanítvány 
számára szükségesek.

I. A legfontosabb természetesen a honismereti gyűjtemény. A mai 
földrajztanítás vezetőszempontjai érvényesüljenek a földrajzi szem
léltetőeszközök kiválasztásában is. Nem kell minden, válogatás nél
kül, csak a lényegre ügyeljünk, csak a feltétlenül fontosakat válogas
suk ki. De ezeknek a tárgyalásában azután mélyedjünk el alaposan, 
keresve az összefüggéseket. Kivált az alsófokon tanácsos az ilyen kor
látozás, ahol az alapfogalmakat szerzik meg a gyermekek. Itt csak 
egyszerű szavakban, vagy vonásokban volna szabad tárgyalnunk a 
jellemző dolgokat. Ezt azonban földrajzi gyűjtemény nélkül nem 
tudjuk megvalósítani.

Geistbeck1 a kiváló német geográfus a honismereti gyűjtemény 
alkotó részeiül a következőket jelöli meg :

1. A honismereti irodalom gyűjteménye magában foglalja a 
földrajzi, földtani, éghajlattani, gazdaságföldrajzi, történeti műve
ket és értekezéseket városunkról, annak környékéről, azután a 
turistakalauzokat stb. Nagyobb helyeken, pl. Budapesten, Szege
den, Debrecenben, Győrben, Pápán stb. alaposan megrostálhatjuk 
az anyagot.

Ezekhez járulnak a tanárnak, tanítónak saját feljegyzései, meg
figyelései szóban, írásban. Kisebb helyeken, ahol más irodalom 
nem áll a rendelkezésünkre, ezt a kéziratot meg kell őriznünk a szer
tárban, tanári könyvtárban, vagy közöljük az iskola értesítőjében.

1 Die'geographischen Sammlungen. Aus der Natur Heft. 4 1916.
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Állítsuk össze az iskola környékén lévő alkalmas tájékozódási pon
tokat, a földtani feltárásokat, agyaggödröket, homok-, kavics- és 
kőbányákat, ahol feltárva szemlélhetik a föld kérgét alkotó kőzete
ket. így lassanként, évek hosszú során át összegyüjthetjük a hon
ismeret anyagát. A tudományos irodalom mellett nem szabad meg
feledkeznünk a módszertani és didaktikai irodalomról sem, mivel 
módszer nélkül sikeresen tanítani nem lehet. Ma már — hála Isten
nek — még azok is bőséges irodalomban válogathatnak, akik csak 
magyarul tudnak.

2. A honismereti könyvtárat ki kell egészíteni honismereti térkép
gyűjteménnyel. Idetartozik elsősorban községünk, városunk térképe, 
fali és kézi térképek egyaránt. Felhasználhatjuk a régibb térképeket 
is, hiszen csak azok segítségével ismerhetjük meg a község, a város 
kialakulását, lassanként való fejlődését, települése történetét, mód
ját. Néhány telekkönyvi lapot is beszerezhetünk, kisebb méretűtől 
kezdve a szokásos méretekig. Ezeknek a használatával a tanulók 
könnyen megszokják a térképábrázolás különböző formáit. Ide
kerülnek a talaj ismereti, földtani térképek, földtani szelvények, 
metszetek nagyítva, éghajlati grafikonok, a városunkon kereszrüi- 
folyó patak, folyó vízállásának grafikonja stb. Mikor a tanulók 
maguk készítenek lakóhelyükről, városukról tervrajzot, térképet, 
sohase fektessünk súlyt az utcahálózat kimerítő ábrázolására, hanem 
inkább a tájékoztató fővonalak (sugárutak, körutak) kiemelésére, 
a város alaprajzának megismerésére, azután összehasonlítás céljá
ból kellő számú magassági pontnak a bejegyzésére.

A térképgyűjtemény lényeges alkotó részei a térkép megérteté
sére szolgáló segédeszközök, mint pl. a homokasztal, agyagszekrény, 
a részletes katonai térkép stb. Mindezeknek a tanítás kezdő fokán 
igen jó hasznát vehetjük.

3. A honismereti térképek mellett pótolhatatlan szolgálatot 
tesznek az egész és féldombormüvek is. Nemcsak áttekintést nyújta
nak a szülőföld, a haza, talaj- és tájalakulatairól, hanem munkára 
ösztönzik az oktatót is. Főleg a térképolvasásban, a térképvázlatok 
készítésénél hasznosak a domborművek. Az egyenlő magasságú 
pontokat megjelölve, könnyen elképzelhetjük, berajzolhatjuk a 
szintvonalakat. Ma már nem kell külföldre mennünk, itthon is első
rangú domborművek készülnek.

4. A földrajztanítás szolgálatában tág szerepe jut a földrajzi 
képeknek, felvételeknek, diapozitivoknak és filmeknek. Erről mind 
az államnál, mind a székesfővárosnál külön szerv, a filmoktatási 
kirendeltség gondoskodik. Minden dolgot nem szemlélhetünk meg 
még a szülőföld környékén sem, azért azokat képeken, fényképeken, 
filmeken mutatjuk be. Egyes vidékekről egész monográfiákat állít
hatunk össze fényképekből, idegen, de a saját magunk és tanítvá
nyaink felvételeiből is. Erre nézve sok iskolánkban találunk példát 
(Evang. gimnázium és leánygimnázium Budapesten pl.).

5. A kép mellett nagy érdeklődést kelt a földrajzi kőzetgyűjte-
3*
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mény is. Benne van a névben, hogy ide csak a földrajzilag fontos 
kőzetek, ásványok jöhetnek, tehát megcsinálhatjuk a természet
rajzi szertár ásvány- és kőzetgyüjteménye mellett is. Bemutathat
juk az egyes talajféleségek vízszintes elterjedését a talajtérképeken, 
azután a földkéreg' keresztmetszetét. Idevalók az ártézi kutak fúrá
sainak eredményei is, mert bevilágítanak a földkéreg és a talaj szer
kezetébe.

A fontosabb ásványokat, kőzeteket keletkezési idejük szerint 
csoportosíthatjuk (ókor, középkor, újkor), a növényi és állati marad
ványokat a kövületeket pedig a vezérkövületek szerint. Külön tehet
jük a technikailag értékesíthető ásványokat és kőzeteket (mészkő, 
márvány, dolomit, gipsz, agyag stb.). Sőt ide halmozhatjuk fel mind
azt, minek alapján a tanulók megértik a hazai termőföld talajának 
kialakulását is.

6. Értékes a növény földrajzi gyűjtemény is, mely a hazai erdők, 
ligetek, rétek, legelők, homokpuszták, szikesek, mezők, gyümölcsö
sök, szőlőskertek, mocsarak, pocsolyák, tólocsogók, halványok stb. 
jellemző növényvilágát tárja elénk. Mindenki, aki ismeri a növények 
élettanát, tudja, hogy a földtan és a földrajz összefüggenek egymás
sal, mivel egészen más a homokkő, a gránit, vagy a mészkő növény
világa. A kettőt nem lehet elválasztani egymástól.

A honismereti gyűjtemény tehát megkönnyíti a földrajz meg
értését, ha azt a földrajztanítás céljainak megfelelően rendeztük be, 
vagyis ha sem kőzettani, sem földtani, hanem csak földrajzi szem
pontok érvényesülnek berendezésében. Irányadó az is, hogy főleg 
csak a szülőföldre terjeszkedjünk ki. A felállítás csak így felel meg 
legjobban az oktatás szükségleteinek, mert a tanárnak így minden 
kényelmesen kezénél van, azután azért is, mert csak így tudja átlátni 
a tanár is, tanítvány is valamely tájnak földtani szerkezetét.

Természetesen semmiféle gyűjtemény sem teszi fölöslegessé a 
közvetlen természetmegfigyelést, mert semmiféle gyűjtemény sem 
pótolhatja a természet tanulmányozását. De ha nem is nézzük azt, 
hogy a gyűjtemény elrendezése, tökéletesítése a tanár szakmabeli 
érdeklődését állandóan feszültségben tartja, mindig mélyebben és 
bensőbben, összekapcsolja hivatásával, az iskolai földrajzi gyűjte
ménynek fontos szerep jut megint az ismétléskor, mikor a tanuló 
összesűrítve világos áttekintésben találja mindazt, ami kint a sza
badban néha órajárásnyira van egymástól. Ezt minden tanárnak 
magának kell megcsinálnia a saját területén.

7. A honismereti földrajzi múzeum utolsó részeként berendez
hetünk egy müszergyüjteményt is. Ebben talál helyet: a légnyomás
mérő, maximum és minimum hőmérő, iránytű, szögmérő, zsebbaro
méter, mérőszalag, kalapács, sósavas üveg, fényképező és filmfel
vevő gép stb. A honismereti gyűjtemény tehát ne csak az alsó osztá
lyok tanítására szolgáljon, hanem a felsőbb osztályok és a földrajzi 
megfigyelés számára is adjon anyagot, hogy így a tanárt tudományos 
megfigyelésekre és kutatásokra serkentse.
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De ennél nagyobb jelentősége is van. Mindenki elismeri a hon- 
ismertetés hasznát. Hiszen a szülőföld gazdasági életének fejlődése 
jórészben a talaj tulajdonságain épül fel. A szaktanár mindig kaphat 
kellő anyagi segítséget, ha gyakorlati irányba tudja terelni az érdek
lődést. Erősítse a helyi érzést, emelje ki a város fontosságát, jelentő
ségét ; ha vannak, tárja fel a környék természeti kincseit, ha csak 
vonatkozásokban is, a közönség mindjárt érdeklődik az iskola gyűjte
ménye iránt, és alkalomadtán nem tagadja meg az anyagi segítséget 
sem.

A honismereti gyűjteménybe nem tudjuk beleszorítani mind
azt, amire a földrajz tanításánál szükségünk van, ezért szükség van
II., az ú. n. le ír ó fö ld r a jz i , helyesebben az idegen tájakat, országokat, 
földrészeket ismertető gyűjteményre is. Ez valójában a földrajzi 
gyűjtemény, amelynek részei lehetnek :

1. P a n o r á m á k  és tá jk é p e k  gyűjteménye, ahova a jellemző föld
rajzi tájképeket soroljuk be. Ezeket találjuk majdnem minden isko
lában az osztálytermek és folyosók falain, mint díszeket. Most már 
itthon is szép faliképek készülnek, nemcsak külföldön (Balaton, 
Hortobágy stb.). Minthogy elvileg mindent meg kell mutatni (leg
alább is képen), ami az oktatás kapcsán szóba kerül, a típusképeket 
ki kell egészíteni.

2. F ö l d r a jz i  ré sz le tk é p -g y ü jte m é n y e k . Gyönyörű anyagot talá
lunk ehhez nemcsak Budapesten, hanem minden vidéki városunkban 
is. A földrajzi és turista folyóiratok pedig szinte ontják az idevaló 
képeket, amelyek a Gellérthegyet, Várhegyet, Lánchidat, a Tisza 
kiöntéseit, a tokaji szőlőket, a szegedi paprikatermelést, a balatoni 
halászatot stb. mutatják be. Gyűjteményünket folytonosan öreg
bíthetjük a folyóiratokból, képes újságokból, naptárakból, tudomá
nyos munkákból stb. kivágott képekkel, képeslapokkal, fényképek
kel stb.

A tiszta technológiai folyamatok ábráit mellőzzük, mindig a 
földrajztanítás célja vezessen bennünket, azért kerüljük a puszta 
látványosság hajhászását is. A jó színes képeknek előnyük van a 
fekete nyomásúak fölött.

A képek felállítására elégséges az egyszerű keret, melyet a 
tanteremben bárhol felfüggeszthetünk. A képek addig maradnak 
kint, míg az illető országról, vagy földrészről tárgyalunk. Természe
tesen minden képet gondosan leltározunk, számozunk, országok sze
rint csoportosítunk, mert így bármikor megtalálja őket az iskolában 
segédkező szertári altiszt, vagy diák is.

3. A földrajzi gyűjteményhez tartozik a  g y a r m a tá r u - g y ű jt e m é n y ,  
melynek bizonyos mértékben minden iskolában meg kellene lenni. 
Ezt is apránként gyarapíthatjuk növényi és állati termékekkel és 
néprajzi tárgyakkal is. Hogy nagy néprajzi gyűjteményt állítsunk 
össze, annak az a nehézsége, hogy a népviseleti tárgyak sok pénzbe 
kerülnek.

4. Most már minden iskolának van, vagy lesz vetítőgépe, epidiasz-
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kópja, f i lm v e títő je . Óriási a jelentősége ennek a földrajz tanításában, 
mert magát az életet tudjuk filmen bemutatni növendékeinknek.

5. A n ö v é n y -é s  á l l a t f ö ld r a jz i  g y ű jte m é n y  magában foglalja egész: 
vidékek, tájak, földrészek jellemző növényeit képekben vagy herbá
riumban: pl. a tundra növényei, a sivatag flórája, őserdőt alkotó 
fák, a magyar puszták, az Alpok, a sztyepp flórája, állatvilága stb. 
Ehhez járulnak a legfontosabb állatföldrajzi képek, az édesvizek és 
tengerek faunája.

6. Itt is fontos a kőzet- és t a l a jm in t a  gyűjtemény, továbbá a 
talajtérkép talajmintákkal. A mai földrajtanítás óráról-órára kitér a 
különböző természeti tájak talaj alkotó és technikai tekintetben 
fontos kőzeteire, mivel a tanulók sokszor hallanak a Mészkő- és 
Dolomit-Alpokról, vulkános hegyekről, a jégkorszak maradványai
ról, határáról, tengeri üledékekről, folyó-és szélhordta anyagokról stb. 
Igaz, mint már említettük is, a legtöbb kőzet megvan a természet- 
rajzi szertárban is, ámde más rendszerben. Nemcsak az illető kövek 
puszta ismeretéről van itt szó, hanem ezeknek földrajzi elterjedéséről, 
sőt éppen itt van felhasználásuknak súlypontja.

A tanulóknak képet kell kapniok a talajalkotó kőzetek elterjedé
séről — legalább főbb vonásokban lássák maguk előtt a tájat a főbb 
talajalkotó kőzetekkel. Ilyenkor a hallott tények helyességéről saját 
szemükkel győződhetnek meg. A talajismereti térképek és a talaj
táblák (igazi kőzetek bennük) megmutatják a talaj összetételét, 
segítenek megértetni az összefüggést a kőzettulajdonság és talaj
alakulás között, rámutatnak a talaj, a vízellátás és a növényzet 
közti vonatkozásokra, megismertetik a technikailag legfontosabb 
kőzeteket (kőszén, barnaszén, vasércek, márvány, homokkő, kavics 
stb.). Csak ezek alapján érthetjük meg a táj fejlődéstörténeti ki
alakulását.

A földrajzi ásvány- és kőzetgyüjtemény nagy mértékben támo
gatja a földrajzoktatás tudományos megalapozását, egyúttal fokozza 
a tanár és tanítvány érdeklődését is. Aki némileg otthon van az ásvány
tanban, az maga is összeállíthat ilyenfajta gyűjteményt, de tudomá
nyos intézeteink is (Földtani Intézet, Nemzeti Múzeum ásványtára) 
készségesen segítenek ebben.

7. Igen hasznos és kívánatos a földrajztanítás részére te rm é n y -  
g y ű jte m é n y  felállítása is, országok szerint rendezve. A modern pedagó
gia alapkövetelménye, hogy a tanítás tárgyait, amennyire csak lehet, 
a tanuló közvetlen szemléletből ismerje meg, egy tárgyban sem 
ütközik olyan nehézségekbe, mint a földrajzban. A földrajz tárgy
köre a kis és nagyvilág, és ebből az iskola csak igen kicsi, korlátolt 
részhez férhet hozzá. A pedagógia is arra törekszik, hogy mindinkább 
csökkentse a puszta ténybeli tudást, helyette elmélyítse a földrajzi 
ismereteket. Ezért nagyon helyes az a törekvés, amikor az országok 
főbb terményeit szemléltetni szándékozunk.

Az a körülmény, hogy a földrajz és a természetrajz szorosan 
érintkező tudományok, s így egyik-másiktárgyat a tanulók már
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ismerik a természetrajzból, még nem teszi szükségtelenné az önálló 
földrajzi terménygyüjteményt. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy 
mind a földrajz, mind a térmészetrajz külön utakon haladnak. 
De tegyük fel, hogy a természetrajz már ismertette a búzát, zabot, 
burgonyát, gyapotot stb., akkor is gondoljunk arra, hogy a legtöbb 
ifjú lélek felületessége folytán a benyomások gyorsan eltűnnek, a 
tanulók már nem tudják helyesen elképzelni a növényeket, a nö
vényi termékeket, azért azoknak újból való szemléltetése nem fölös
leges munka. Egyébként is minél jobban hangsúlyozza a mai földrajz
tanítás a földrajz emberföldrajzi vonatkozásait és gazdasági oldalát 
és minél inkább igyekszik megfelelni a mai élet szükségleteinek, 
annál sürgősebb és fontosabb a földrajzi termésgyüjtemény. Milyen 
érdeklődéssel várnak a tanulók egy-egy olyan órát, amikor az oktató 
újat és figyelemreméltót tud bemutatni, de milyen csalódottan és 
egykedvűen viselkednek, ha a való életet példázó tanítás csak szavak
kal dolgozik. Szavakkal, amelyeket az ifjúság olyan gyorsan elfelejt. 
Xem csoda, ha későbbi korban a földrajzban tanultakra való vissza
emlékezés elhalványul. Ez az oka, hogy laikus körökben annyi a 
panasz a földrajzban való járatlanság és tudatlanság miatt.

Csak még egy szót a néprajzi gyűjteményekről (csak iskolaiak). 
Mindenütt vannak olyan emberek, akik világjárók, sokat utaznak, 
így sok értékes és érdekes tárggyal megrakodva térnek haza. Az iskola 
nagyon sok anyaghoz juthat ilyen módon. Ha nem is csinálhatunk 
rendszeres tudományos gyűjteményt, az nem baj, elegendő, ha 
tanítványaink földrajzi érdeklődését ébren tudjuk tartani ezen a 
a módon. Hányszor elkótyavetyélik, széthordják a magántulajdonban 
lévő néprajzi tárgyakat, a helyett, hogy a legmegfelelőbb helyre, az 
iskola szertárába juttatnák azokat.

Nem feledkezhetünk meg a fizikai-földrajzi gyűjteményről sem. 
Geistbech már idézett munkájában azt kívánja, hogy a fizikai föld
rajzban a honismeretitől külön is állítsunk fel kőzetgyüjteményt. 
Meg is adja annak a vázát : üledékes kőzetek (kősó, gipsz, mészkő stb.), 
kőzettörmelékek összecementezése útján keletkeztek (konglomerát 
breccsa, homokkő, márga, tufa), növényi származásúak (turfa, 
szenek, grafit), állati eredésűek (kréta, kagylósmeszek, korallmeszek), 
vegyi-oxidációs folyamatok (pl. a limonit keletkezése), vulkáni 
hatások (márvány keletkezése mészkőből stb.).

A legfontosabb talaj alkotó tömeges kőzeteket szerkezetük sze
rint rendezhetjük el. P. Wagner beosztása pl. :

a)  szemcsés tömeges kőzetek (gránit, szienit stb .);
b) porfiros tömeges kőzetek (porfir, bazalt, trachit, láva) ;
c) üveges kőzetek (obszidián, szurokkő.)
d) tömeges kőzetek lemezes szerkezettel (gnéisz, granulit).
A földtörténet főkorszakainak szemlélete megkívánja a leg

fontosabb vezérközületek összeállítását, a különféle korok idealizált 
tájképeit, amit még a kihalt jelentősebb állatok és növények képeivel 
egészíthetünk ki :
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A gyűjtemény főrésze természetesen a geomorfológiai gyűjte
mény, melyben a levegő (szél), víz, gleccserek, vulkanizmus hatása, 
a hegyek képződése és pusztulása, a százados emelkedések és süllye
dések magyarázatai találnak otthonra, hogy ezáltal megadjuk az 
oktatásnak a felsőbb osztályokban a kellő tudományos alapot.

Szükséges része a gyűjteménynek a kézikönyvtár, magyar és 
idegen nyelveken, hogy mindennek, amivel tanítványaink meg
rohamoznak, gyorsan utánanézhessünk. Csak néhány könyvet soro
lok fel, mert az irodalom gyönyörűen fejlődik : Sievers, H. Wagner, 
Grünther, Brückner, Supán művei régebbről, újabban Eckardt, 
Lufft, Reichwein, Schüler hatalmas kötetei, hogy a magyar tudomá
nyos irodalomból Róna, Cholnoky, Teleki, Princz, Kogutovicz, Bátky, 
Győrffy, Viskv, Bartugy stb. külföldön is elismert tudós műveit 
ne is említsük.

Hogy a gyűjteményt hol helyezzék el, az sok körülménytől függ. 
A legtöbb iskolában egyáltalában nincs külön helyisége a földrajzi 
szertárnak. A térképek, képek, készülékek mind bent állanak a tan
teremben, vagy a tanári szoba belépőjében, ritkán a természetrajzi 
szertárban. A legkevesebb, amit követelhetünk, a gyűjteménynek 
való megfelelő hely, de követelnünk kell a földrajzi előadótermet is 
éspedig önállóan (a kőszegi evangélikus leánylíceumban minden tárgy
nak, tehát a földrajznak is külön terme van). A testgyakorlás, a 
természettan, vegytan, rajz, természetrajz, ének stb. már mind 
megkapta majdnem a külön előadótermet, csak még a földrajz nem.

Ebben a tekintetben sajnosán elmaradtunk. Míg a fizikai és 
vegytani helyiségek berendezésére ezreket adnak nehézség nélkül, 
mert belátják a nevezett tantárgyak nagy hasznát, addig a földrajz
nak elég pár térkép, pedig az ország természetes erőforrásainak és 
az idegen népeknek megfelelő ismerete elengedhetetlen alapja min
den helyes politikai belátásnak és megbecsülésnek. Azután gyakor
lati szempontokból, mint nemzetnevelő és a hazafias érzelmeket 
szilárd alapokra fektető tanulmány, a földrajz egyáltalában nem áll 
hátrább, mint akármelyik más tárgy : akár a nyelvek, akár a törté
nelmi stúdiumok. Ma már nem lehet tankönnyvvel, térképpel és 
mutatópálcával tanítani csupán a földrajzot, mert akkor a nevek 
tömkelegébe fullad bele, hanem valódi, szemünk elé tárható tényekkel 
és tárgyakkal, amelyek szebben bizonyítanak, mint a felcicomázott 
szóvirágok. Amit a természetben megfigyelünk és vázolunk, mintá
zunk, amit a típusképek tárgyalásában a morfológiai jelenségeknél 
megismertünk, amit a topográfiái térképeken, vagy az atlaszokban, 
mint lényeges momentumot találtunk, annak a fizikai, a politikai, a 
közlekedési, gazdasági, vagy honismereti földrajzban meg kell 
elevenednie. így lesz csak igazán munkáltató, cselekvésre és gondol
kodásra késztető a földrajz tanítása.

Ehhez azonban hely és megfelelő taneszközök szükségesek a 
tanár lelkesedése, munkakedve, alkotóereje egymagában nem pótol
hat mindent. Az asztal jobb az előadó- vagy munkateremben, mint
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a pad, mert a tanulónak a nagyformájú atlaszon kívül még a rajz- 
füzettel, körzővel, méterrel, plasztilinnal stb. is kell dolgoznia. 
Ezek részére külön deszkalapot kellene az asztalhoz erősíteni.

Az előadóterem első részét táblák borítsák, mert némelyik 
rajznak több napig is a táblán kell maradnia. Franciaországban az 
előadóterem minden falát fekete linoleum borítja.

A természetrajz és földrajz rokonsága ajánlatossá teszi, hogy a 
két szertár közel legyen egymáshoz, sőt tantermük, előadótermük 
— helyszűkében — közös is lehet. A térképeket használat után 
összegönyölhetjük, hisz ha feltűnő helyen vannak megjelölve, kön
nyen megtaláljuk őket a szekrényben, vagy a falra erősített térkép
tartókon. A kőzetgyüjtemények a fal mellé, vagy kétoldalas szek
rényben középre kerülnek.

Megfelelő földrajzi gyűjtemény felállítása, megszervezése évek 
munkája és folytonos gondozást igényel mind a szaktanár, mind 
az igazgató részéről. Hogy erős akarattal mire lehet menni, azt sok 
külföldi és hazai példa bizonyítja. Adjuk meg így a földrajznak, 
illetve a földrajztanításnak azt, ami a földrajzé is, ami a földrajzot is 
megilleti : a szemléletet és az életet. Csak így szabadulunk meg a régi 
szótanulástól, csak így tudja kivívni a földrajz, mint fontos hazafias 
és nemzetnevelő tárgy, az őt megillető helyet az iskolában, de a 
közéletben is. Márpedig az a nép boldogul a népek élet-halálharcában, 
amelyik világosan látja maga előtt a földrajzi életlehetőségeket, a 
földrajzi életteret. Mi pedig, magyar geográfusok azt szeretnők, ha 
Árpád népe hamarosan vissza tudná állítani a magyar határokat, és 
további ezer évre kitöltené azt a magyar élet, a magyar élniakarás.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

M E G JE G Y Z É S E K
Kőtelező teinploinlátogatás. Sok komoly és okos gondolatot, sok elgondol

koztató aggodalmat vetett fel Szemlénk legutolsó számában Szathmáry Lajos 
„Vakvágányon“ címmel. Cikkének itten vallásos vonatkozásaira kívánok 
reflektálni.

Igazsága van Szathmáry Lajosnak, ha református középiskoláinktól azt 
kívánja, hogy öntudatos kálvinista jellemeket neveljenek. Jól látja azt is, 
hogy ezt legcélszerűbben a bibliaórák, vagy helyesen vezetett egyesületek 
keretében, valamint személyi ráhatással lehet elérni. De abban nincs igazsága, 
hogy a kötelező templomlátogatást tengeri kígyóként tünteti fel.

Ezt „vakvágányként“ feltüntetni csak akkor lehetne, ha a vallástanár 
ú. n. nevelői munkája pusztán abban merülne ki, hogy növendékeit vasárnap 
templomba „vezényeli“ , mintegy azzal a gondolattal, hogyha ő nem tud 
vallásosságra nevelni, neveljen hát a pap, vagy a templom. Lehet, hogy 
valamikor voltak vallástanárok, akik ezen a vakvágányon jártak : kötelező 
óráikat jól-rosszul eltanították, s növendékeiket vasárnap a templomba ki
vezényelték, és ezzel elég volt téve mindennek. De ilyen vallástanár manapság 
alig hiszem, hogy akadna, aki puszta robotosa volna foglalkozásának, s aki 
előtt ne csillanna fel szent hivatása fénye.

A mai vallástanár munkájába, kollektivitásra törő korunk hangulatába 
nagyon is jól beleillik a kötelező templomlátogatás, illetőleg a növendékek
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elkötelezése ünnepi istentiszteleteken való részvételre, mert ez az ő vallásos 
nevelési programmjában nem fődolog, hanem szükséges akcidencia.

A vallástanár ma kétségtelenül harcol növendéke lelkének megnyerésé
ért a vallásórán, a bibliakörökben, a SDG kollégiumokban (Istennek hála, 
alkalom van bőven I) hétköznapokon, vasárnap pedig a közösségi érzést 
ápolja benne az istentiszteleteken. Itt látja meg a diák, hogy vallásos érzésében 
nem áll egyedül s össze kell tartania szükségképpen azokkal, akik vele együtt 
Isten hálás gyermekeinek érzik magukat.

Ott volt a hiba, hogy annyira liberális reformátusok voltunk eddig, 
hogy vallásosságunknak állandóan csak a személyes vonatkozásait ápoltuk és 
hangsúlyoztuk. ,,A fő, hogy az ember vallásos legyen 1“ jelszóval az Ür házától 
távol tartottuk magunkat, s a közösségi elemekre, a vallásos emberek szükséges 
szolidaritásának megláttatására gondot nem fordítottunk. A vallásossághoz 
hozzátartozik a gyülekezet, s az igazán vallásos ember „kívánkozik, sőt emész
tődik. . . az Ürnak tornácai után“ (84. zsolt.) s így tesz vallást a 26. zsoltárral : 
„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának 
helyét.“

S kellő vezetés mellett a diáksággal nincs is nagy baj e ponton. Akit 
nem visz a lélek, az jön kötelességből. És tudni nem lehet soha, kit mikor 
érint meg Isten lelke? Egy-egy jó prédikáció után (márpedig csak hallatszik 
egyszer-másszor ilyen is templomainkban) hálásan mozdul meg sok olyan 
lélek is, aki talán magától nem jött volna el templomba.

Különben sem olyan kétségbeejtő a helyzet, mint ezt rikító példaként 
tétele igazolására Szathmáry Lajos előadja. Látom én tanítványaimat érett
ségi után is s vakációban is templomban. Most a legutóbbi karácsonyi vakáció
ban pl. a kicsinyek között szinte versengés indult meg, hogy ki szereti jobban 
az Istennek házát? s volt olyan, aki 21-szer látogatta, pedig nem kap érte 
külön érdemjegyet, s a felsősöknél is gyakori volt az ötszörnél több. Az ifjú 
is meg tudja szeretni Istennek házát, különösen, ha példát mutatunk neki erre.

Alföldön bizony az intelligencia nem nagy példát mutat. De csak úgy 
mellesleg jegyzem meg, hogy nem is tudjuk, hogy e miatt mennyire részes az 
egyszerű nép templomtól s vallástól való elhidegülésében? Mutasson hát 
példát a református tanár 1

Szerintem nem az jelenti református iskoláink vallásos nevelésében a vak
vágányt, hogy a vallástanár növendékeit kötelezően templomba viszi, hanem az, 
ha a soros tanárokon kívül nincs más tanár a templomban ( föltéve, hogy egyálta
lán van ilyen hely !'■ '), s a református intézet tanára nem érzi kötelességének 
példaadásával segítségére sietni a vallástanárnak.

Hajdúnánás. Dr. Horkay László.
A magyar irodalomtörténet-tanítás pár segédeszközéről. A VII. osztályban 

tanítok magyar irodalomtörténetet. Tanításom elve : az irodalmat nem meg
tanítani, hanem megismertetni és megszerettetni. Ez elv megvalósítására 
szolgálnak módszeremnek következő pontjai is, melyeket külső felszólításra 
tárok igen tisztelt kartársaim elé, mint a Vajthó L. által „A tanulók szerepe 
az irodalom tanításában“ című tanulmányban felvázolt eljárás kiegészítését.

1. Az egyik mód az év utolsó dolgozatával függ össze. Utolsó dolgozat
nak minden tanuló külön tárgyról ír, s e tárgyakat lehetőleg már az év elején 
kitűzöm. A feladatok többnyire összefoglaló jellegűek, s valamely, irodal
munknak több korszakán átvonuló problémával vagy jelenséggel kapcsola
tosak. mint pl. : A vallásos érzés irodalmunkban, A magyar költői nyelv fej
lődése, A magyar prózai stílus fejlődése, A műfajok története irodalmunkban, 
Társadalmi osztályok szerepe irodalmunk hordozásában, író és közönség 
viszonyának alakulása, Irodalmunk magyarsága, Izlésirányok szerepe iro
dalmunkban, A magyar irodalom viszonya Nyugathoz — eddig és eddig, Vagy 
Gyöngyösi helye és jelentősége irodalmunkban, A Zrínyiász útja, vagy A ma
gyar középkor képe történeti regényeinkben stb. — A tárgyak előzetes ki
tűzésével elérem, hogy a tanulók jobban figyelnek az őket érdeklő részletekre, 
esetleg ha megszeretik a tárgyat, külön is foglalkoznak vele, de legfőbb érdeme
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az eljárásnak, hogy összefoglaló nézetre szoktatja az ifjúságot, arra, hogy kap
csolatot, értelmet lásson bele a tények szétszórt halmazába : lássa a történe
lem útját, a történést. Azonkívül egyik problémán edzett szeme élesebb lesz 
a többiek meglátására is. Még annyit jegyzek itt meg : ezt az eljárást csak az 
értelmet, összefüggéseket, fordulópontokat állandóan feltáró és ébrentartó 
tanári munka mellett lehet megvalósítani.

2. Módszeremnek egy további pontja a diák olvasmányaival függ össze. 
Tanári pályafutásomat, mint ma oly sokan, internátusi felügyelőséggel kezd
tem. Ebben a minőségben módom volt benne, hogy a középiskola tanítási 
munkáját mintegy visszájáról, a diák felől is megfigyeljem. Irodalmi téren 
egyik legfontosabb tapasztalatom volt, hogy ifjaink sokat olvasnak. Sokat, 
és mindegy, hogy mit. Az ifjúság élményéhsége közismert. S mivel a közép
iskola, sajnos, még mindig, különösen a szellemi tárgyaknál, nem elég élet
teljes, s így élménynyújtásra nem elég alkalmas, az ifjúság lelki éhsége köny
vekből, e mesterséges, sűrített táplálékokból szerzi be szükségletét. Az előbb 
azt mondtam, hogy a könyveket viszont nem válogatja meg. Ebben mindenki 
igazat ad nekem, aki e kérdést ismeri. Ennek oka az érintett mohóság és tájé
kozatlanság. Ez a helyzet, első pillantásra amilyen rossznak látszik, annyira 
kedvező. A nevelőnek csak fel kell ismernie ez erőket s irányítania kell, ami 
épp a válogatás hiánya folytán könnyű : nincs ellenállás. Magam ez irányban 
a következőképpen járok el : Év elején egy füzetbe külön lapokra beíratom 
az osztály névsorát, a füzet kezelésével megbízok egy tanulót, aki minden 
hónap végén beírja a nevek alá, hogy az illetők mit olvastak, aztán a füzetet 
ideadja nekem, s én pár tanuló alkalmi felkérdezésével ellenőrzőm az adatok 
valóságát. így tisztában vagyok az osztályom olvasottságával, s ahol szük
ségét látom, irányítással szolgálok. Teszem ezt pedig kétféleképpen : az iro
dalomtörténeti anyag tárgyalásánál mindig felhívom tanulóim figyelmét az 
egyének vagy korok szépirodalmi feldolgozására, vagy régebbi íróinknál 
meglévő sajátságok mai írónál való felcsillanására, pl. Mikes, Tamási stílusa, 
humora ; továbbá : egyes beírt írókra vonatkozó kritikai megbeszélésekkel, 
vagy újonnan megjelent jó könyvek megemlítésével. Érdeklődésük elmélyí
tését s határozottabbá tevését szolgálja az is, hogy már az év elején meg kell 
jelölniük egy írót vagy egy tárgykört, amellyel bővebben akarnak foglal
kozni, abból év végére versenydolgozatot csinálnak, amit pályadíjjal jutal
mazok.

A fenti szempontokon kívül e módszer a tanár és tanítvány bizalmas
érintkezését is szolgálja, mert a tanulók gyakran fordulnak tanácsért ahhoz, 
akiről látják, hogy törődik velük.

Debrecen. Dr. Tóth Béla,

B E L FÖ L D I L A P SZ E M L E
„Igazság és Élet.“  Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára* 

Szerkesztik : dr. Révész Imre, dr. Soós Béla, dr. Szabó Zoltán, dr. Vasady 
Béla. Megjelenik július és augusztus kivételével minden hónap elsején. Előfize
tési ára 4 P, vallásoktató-lelkészek, tanítók, segédlelkészek és teológusok 
részére 3 P. Szerkesztőség és kiadóhivatal : dr. Yasady Béla egyet prof., 
Debrecen, Központi egyetem.

Az „Igazság és Élet“ a magyarországi református egyház legújabb tudo
mányos folyóirata. Az új folyóirat, mely nevében is, célkitűzésében is úgy 
tekinthető, mint a Ravasz László által alapított erdélyi „Az Üt“ c. folyó
irat testvérlapja, most lépett harmadik évfolyamába.

Aki ismeri a magyar református egyházi lapoknak szinte számnélküli 
seregét, önkénytelenül felteszi a kérdést magában : mi szükség volt erre az 
újabb folyóiratra? Felvetik e nagyon indokolt kérdést maguk a szerkesztők
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is, amint ezt az első szám „Beköszöntő“ -jében olvashatjuk, s felelnek rá. 
Feleletük lényege körülbelül ez : a többi egyházi lapok mellett az ,,Igazság 
és Élet" egészen, minden hasábjával és sorával a református lelkipásztorok, 
segédlelkipásztorok, vallástanító lelkipásztorok és a teológus ifjúság folyó
irata óhajt lenni; tehát a magyar református lelkipásztori és nevelői munka 
sikeresebbé és tartalmasabbá tételére törekszik oly módon, hogy mind az 
„egyoldalú értelmiség", mind az „elvtelen és ötletszerű gyakorlatiság" 
elkerülésével, de mégis „tudományos alapvetéssel" és „a  gyakorlati érdekek 
figyelembevételével sorakoztassa fel a legkülönbözőbb teológiai, elvi és 
világnézeti probléma-megoldásokat". S mindezt a „leghatározottabban refor
mátus teológiai és hitvallásos“ szellemben.

Kétségtelen, hogy ez a célkitűzés nemcsak megkülönbözteti a lapot 
minden többi laptársától — többé-kevésbé —, hanem megokolttá is teszi 
létezését, mert, amikor ilyen célt tűz maga elé, mulasztást pótol, hiányt tölt be. 
Igazolja ezt az elmúlt két esztendő, mely idő alatt nagyszerű szerkesztő 
gárdájával és írótáborával, melyben ott találjuk a fiatalabb lelkésznemzedék 
legkiválóbbjait is, hű maradt eredeti célkitűzéséhez és szelleméhez. Rovatai
nak összeállításában mindenre kiterjedő gondosság és ötletesség, cikkeinek 
tartalmában emelkedett színvonal és biblicitás, adminisztrációjában pon
tosság, külső formájában ízlés, mind olyan mozzanatok, amelyek szép jövőt 
ígérnek a lap számára. Erre enged következtetni az a tény is. hogy előfizetőinek 
száma állandóan nő, s az első évf. 32 oldalas példányai után a II. évf. példányai 
40 oldalnyi terjedelemben és művészibb kiállítású fedőlappal jelentek meg.

Az eddig megjelent számok közül gazdag, értékes és érdekes tartalmával 
kiemelkedik a II. évf. 4—5. — összevont —• száma, az ú. n. „Kálvin-szám“ , 
mely az Institutio négyszázados jubiláns esztendejében a nagy reformátor 
emlékének kívánt hódolni. A 88 oldalas számban Révész I., Ravasz L., Vasady 
B., Imre L. s a magyarországi és erdélyi reformátusok legkiválóbb teológusai 
írnak Kálvinról és jubiláló művéről.

Az elmúlt két év azt mutatja, hogy az új folyóirat határozott nyeresége 
a magyar református egyháznak.

A lap rovatai : Ima. •—- Gyakorlati bibliamagyarázat. — Theologia, világ
nézet, művelődés. —■ Igehirdetés, lelkipásztorkodás, misszió. — Kér. nevelés, 
ifjúsági munka. — A beszélő múlt. — A mi népünk. — Egyházi beszéd- 
vázlatok. —• Vasárnapi iskola, gyermekgondozás. — Egyházi közélet. —- 
Egyházi világszemle. — Kérdés felelet. — Irodalmi szemle. F. G.

Az Üj Nevelés Yilájjlijjáiának magyar orgánuma a ,,Jö v ő  Ú tja in “  c. 
pedagógiai folyóirat, Nemesné Müller Márta és Baloghy Mária szerkesztése 
mellett ismét gazdag tartalommal jelent meg. A lap minden száma a pedagó
gia. illetve didaktika egy bizonyos területével, probléma körével foglalkozik, 
ezúttal a „beszéd- és nyelvkultúra“ kérdései képezik a cikkek tárgyát. A cik
kek egy része a modern nyelvtanítás kérdéseivel foglalkozik az újabb lélek
tani szempontok figyelembevételével és külön vizsgálja a gyermek nyelv- 
tanulását külföldön, az idegennyelvű környezetben, iskolai tanítás keretében 
és a családban.

Kenyeres Elemérné férjének, néhai Kenyeres Elemér finom megfigyelések
kel telt naplójegyzeteit közli hét éves kislányuk francia tanulásáról, aki egy 
évet töltött Genfben.

Egyik aktív reformiskola (Űj Iskola) két tanárnője az idegen nyelvtanítás 
didaktikai problémáiról értekezik : B lask ovich  E d it  Nagy László típustana 
és Else Köhler elmélete (az idegen nyelvek elsajátításának fejlődési fázisai
ról) alapján érdekesen fejti ki, mennyire más-más módszert kell követnünk 
a gyermek korának megfelelő lélektani beállítottságához mérten. K re m sie r  
Irm a  érdekes csoportkutatási kísérletről számol be, melyet ugyanezen aktív 
iskolában próbált ki, hogy a közösségen belül is minden gyerek képességei 
szerint haladhasson. R ein itz  Laura az aktív nyelvtanítás lélektani követel-
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»lényeiről, a tanár magatartásáról, stb. beszél magánórák, családi oktatás 
keretein belül.

A cikkek egy másik csoportja az irodalomtanítás egyik sarkalatos problé
májáról, az irodalmi olvasmány élménytartalmáról értekezik. Miként lehet 
az olvasmány a tanár és tanítvány közös lelki élménye, erről közli mélyen- 
járó, komolyan átélt gondolatait Házy Albert, erősen hangsúlyozva azt az 
égető követelményt, hogy a tanár jobban közeledjék, nagyobb megértéssel 
a fiatal generáció érzésvilágához. Ugyanerről szól Ligeti Boriska „Közép
iskola és könyvnap“ című cikkében, mikor a tankönyvek és iskolai könyv
tárak revízióját sürgeti. L. Üjváry Lajos cikkében a serdülő kor lelkivilágá
ból kiindulva magyarázza, hogy miért kedvenc könyve az „Egri Csillagok“ 
a magyar ifjúságnak, ö. Simonffy Margit előadóművész rámutat cikkében, 
mily fontos volna nagyobb helyet adni a beszédkultúrának, a helyes kiejtés, 
előadás képzésének az iskolában.

A „Jövő Utjain“ Kemény Gábor vezetése mellett, külön rovatot szentel 
az utódállamok magyar pedagógiájának, bizonyságául annak, hogy a magyar 
szellemiséget sehol sem lehet elnyomni. Ez a szám szemelvényt közöl két 
rimaszombati tanító ( Lami /. és Czakó 1.) könyvéből, melyben a globális 
tanítás mellett foglalnak állást. O.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A LO M
Liitherilenkmiiler in Halle. Halk (Karras), 1936.
Halle városa forgalmi irodájának díszes kiadványa, amelyhez a történeti

leg tájékoztató szöveget Ficker J . egyetemi theol. egyháztörténettanár írta.
Ügy a város, mint annak nagyobbára több középkori temploma, s az 

1694 óta fennálló, 1918-ban a wittenbergivel egyesült Luther Márton-egye- 
teme a nagy német reformátor és kora műemlékeiben igen gazdag. A reformá
ció városa, mely brandenburgi Albrecht kardinális ereklye- és búcsúárulása 
és üzlete folytán szinte „Luther-községgé“ alakult („Luthergemeinde“ ). 
Halle és a reformátor között élte végéig igen élénk és benső volt a személyes 
érintkezés, és a máig is fennálló Mária-templomban gyakrabban prédikált, 
sőt eislebeni útjában 1546 febr. 20—21-én holt testének is nyugvóul szolgált. 
Közismert halotti ábrázata is ott készült. Becses lutheri kéziratok és egyéb 
történeti okmányok kerültek később is Haliéba, amelynek egyetemi könyv
tára többi között őrzi a régi wittenbergi egyetem hivatalos iratait, a Luther 
és Melanchton Kranach Lukács műhelyéből eredő, képével díszített theol. 
dékáni anyakönyveit, több eredeti, Lufft wittenbergi könyvnyomdájában 
nyomatott Luther-bibliát, — ugyancsak Halléban a Mária-templomban 
van magának a reformátornak ajándéka : az első wittenbergi teljes Luther- 
biblia 1534-ből, a Canstein-féle bibliai intézetben Luthernek egy eredeti 
német zsoltárosa — „wider das Bapsttum“ c. ismeretes polemikus irata 
1515-ből s több helyen még néhány eredeti Luther-kép. Úgyhogy ma Halle 
városa templomaival és egyetemével együtt az újabb Lulher-kutatás egyik első
rangú jorrása és lelőhelye úgy irodalom, mint művészettörténeti szempontból 
egyaránt. Az egyetemi könyvtárban Luther műveinek ú. n. Walch-féle ki
adása 24 kötetben is megtalálható.

A díszesen kiállított kettős füzetnek műemléki képei a következők :
A hallei városi tanács Luther bibliájának Furfsnagel 1542-ben megfestett 

címlapja, Luther eredeti bejegyzése és 1543-ban kelt eredeti ajánló levele ; 
Luther szerzetesi mellképe 152()-ból s egy másik mellkép 1527-ből Kranach 
Lajos műhelyéből; egy kisebbített kép ugyancsak e műhelyből 1531-ből, 
mely az egyetemi könyvtár tulajdona ; Kämmerer Luther-képe Lufft-witten- 
bergi Lutner-bibliájából 1541-ből, mely ma a zerbsti városháza s még két
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finomabb kivitelű kép a Moritz-vár tulajdona ; a Furtsnagel festő által díszített 
ú. n. wittenbergi biblia, mely 1541-ben Lufft műhelyében nyomatott, és ma a 
thüringiai tartományi könyvtár tulajdona Rudolstadtban, amelynek különö
sen a kötési táblája igen díszes és értékes ; Luther pecsétnyomója és rózsás 
címerképe 1533-ból, mely ma a wittenbergi anyakönyvből átvéve az egyetemi 
könyvtár tulajdona ; a hallei Liebfrauen-templom képe, mely Albrecht kardi
nális kezdeményezésére 1529—-1554-ig épült, és Halle városának máig is egyik 
legbecsesebb műemlékét képezi ; az 1156—-1448-ig épült vegyesen gót és 
román stílú Szent Móricz-templom kórusa és nagy bejáratú kapuja ; az 1300- 
ban a bencés szerzetesek részére korai gót stílbari épült dómtemplom, amely
ben Albrecht kardinális rendkívül gazdag ereldyegyüjteménvét őrizték, 
amelyet Luther találóan „Abgott zu Halle“ -nak nevezett ; -— főleg bejárata 
és kórusa igen nagy régiségi értéket képvisel ; a hallei születésű Händel 
vásártéren álló nagy szoborképe, aki 1685-ben született és 1795-ben halt meg 
és zeneművészetét is Halle városában fejtette k i ; a harminc éves háborúban 
sokat szerepelt giebihensteini várrom udvarának és alsó helyiségeinek képe, 
mely 925 körül Wodan germán pogány istenség tiszteletére épült, és később 
a magdeburgi érsekek székhelye volt ; az 1484—1503-ig épült Szent Móric- 
vár nyugati frontja, amelynek helyiségei ma a hallei városi művészeti múzeum 
céljait szolgálják és műremekeit őrzik, a hallei Luthei-egvetemi épület képe, 
mely a régi mezítlábos kolostor helyén Schönkel műépítész tervezete alapján 
1832—1834-ig épült ; a Halle városához közel Wittekind fürdőjének bejárója 
és kúthelye 1846-ból; a giebichensteini híd főívezete, mely Thiersch P. ter
vei szerint 1926—1928-ig épült; végül a Luther-téren 1929-ben épült vízi
torony és egy magasan szárnyaló léghajóról tekintve a vörös torony, a Mária- 
tempiom, a városi levéltár és több XVI. századbeli házcsoport képei.

Akit e régebbi és újabbi műemlékek történeti rajzai részleteikben is 
közelebbről érdekelnek, azok forduljanak Baucke H. „Luther und Halle“ c. 
művéhez ; Luther személyes bejegyzéseire vonatkozólag Albrecht gyűjteményé
hez és ismertetéseihez, Luther művészi ú. n. weimári kiadásának 48. kötete, 
s a fametszeteket illetőleg Ficher J . közleményeihez a német Luther-társaság 
VI. kiadványában. Sok i. v. régebbi és újabbi anyagot találunk Weissenborn 
„Die Universität Halle—Wittenberg“ 1919 c. művében is.

Rákosszentmihály. Dr. Szlávik Mátyás.

Ernst Zur Nieden : Éneddel beszélgetek. Németből fordította dr. Vető 
Lajos szolnoki lelkész. Scholtz-testvérek kiadása. Budapest, 1937. 163 oldal. 
Ára 2 P 80 fillér.

Valóban karácsonyi ajándék volt ez a könyv. Nemcsak azoknak, kik 
a vallásos irodalom értékes darabjait szomjúhozva veszik a kezükbe és külö
nös érdeklődéssel olvassák, de azoknak is, kik talán véletlenül jutottak ennek 
a könyvnek birtokába, és lettek gazdagabbak ismeretekben elolvasása után. 
Az ember lelkivilágának olyan kérdéseire ad feleletet, melyek mindenkit 
foglalkoztatnak kivétel nélkül, tudatosan, vagy tudat alatt mindenkiben 
benne élnek. A benső életnek régi és örök problémái oldódnak meg új meg
világításban. Nem elmélet e könyv, inkább híveinek sorsával törődő lelki- 
pásztornak élettapasztalata, küzdelmeken átment, nehéz utakat megjárt, 
lelkigondozására bízott emberekért, lelkűknek megmentéséért folytatott 
harcai, lelkipásztori beszélgetései során megérlelődött életbölcsesége ez a 
könyv az offenbachi lelkipásztornak. Nem felületes eljárásnak gyümölcse 
hát ez a 14 fejezet, melyben a lélek titkának, lélek és lelkigondozás, emberi 
értékérzet, éníelkűség és tárgyilagosság, szerelem és házasság, alvás titka, 
szomorúság, nevelés és önnevelés, önbizalom hiánya, lelkifeszültség, beteg
ség, közösségi összetartozás kérdéseire, mondjuk az emberre, illetve életvilá
gára vet világosságot, sőt inkább annak az embernek világos látása, bizonyság
tétellé, ki hosszú éveken az emberek között élve látta azoknak bajait, nehéz
ségéit, lelki életüknek sok vergődését, kétségbeesését és ezekre megoldást,
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orvosságot, gyógyírt talált. S ami itt a megoldás tükrébe került, az nemcsak 
a könyv írójára vonatkozik és azokra, kikkel foglalkozott kutató lelke, de 
vonatkozik mindnyájunkra, s valamennyiünk mindennapi életdolgaira is. 
Hogy mennyire közel áll ez a könyv mindenkinek a leikéhez és milyen meg
győző azereje útmutatásainak, talán legjellemzőbb erre nézve az, hogy Német
országban rövid félesztendő alatt négy kiadásban kapkodták szét. Ilyen nagy 
sikert rövid idő alatt pedig csak olyan könyv arathat, melyet mohón és szom- 
júhozva olvas az emberi lélek. Bizonyára áldásos lesz ez a könyv nálunk is 
még sokaknak kezében, nemcsak lelkipásztornak, ki nem egyszer érthetetle
nül áll meg az élet különös jelenségei mellett, hanem orvosnak, pedagógus
nak, családi életet irányítóknak és a legegyszerűbb emberek kezében is, kik 
az életért és saját szívükkel folytatott küzdelmeik során nem egyszer tanács
talanul tekintenek föl. A könyv önmagát propagálja ebben a mai zaklatott 
világban és különösen azok között, kiket a mindennapi élet hányattásai 
sokszor értek már, és hullámverései szívükig hatoltak fel, akik tehetetlenül, 
kétségbeesetten, megsebezve és tanács nélkül elmondották sokszor kérdései
ket, de azokra feleletet nem nyertek. A mai embernek szól különösen, mert 
az érte való küzdelemből szenvedések árán született meg, annak lesz tanács
adója, segítségnyújtója, vigasztalója, gyógyítója, útmutatója a bizonytalanság
ból a boldogabb bizonyosság felé. Mindenkinek el kell olvasnia, ki önmagát, 
illetve életét tekintve biztosan tájékozódni akar.

Közérdekű a könyv, bizonyára köszönettel fogadták azok, kik már 
olvashatták, jómagam is, és köszönettel veszik, kik ezután olvashatják. Köszö
net legyen dr. Vető Lajos szolnoki ev. lelkésznek, ki németből magyarra for
dította, nemkülönben Scholtz-testvéreknek, kik ízléses kiadásban adták 
közre. Jó munkát végzett a fordító lelkész, igaz rátermettséggel olyan élveze
tes, könnyen érthető, biztos fordítással ajándékozott meg minket, hogy csak 
örülhetünk annak, hogy ilyen oldalról is megismerhettük képességeit és mél
tányolhatjuk lelkipásztori buzgóságát. Legyen nálunk is útmutató ez a könyv 
•sokak életében, szolgálja a boldogabb életet és végezze el Vető szerint is 
annyira szükséges misszióját.

Budapest. Ruzicska László.

Sárospataki hírek. College News. E címmel jelenik meg az Angol Internátus 
növendékeinek a Szabó Gyula internátusi igazgató, valamint W. Bush és 
A. Collishaw irányítása mellett szerkesztett angol nyelvű újságja. Évenként 
háromszor adják ki ezt az ízléses külsejű, változatos tartalmú, beosztásra és 
külsőre az angol ifjúsági lapokra emlékeztető újságot, amely egyetlen magyar- 
országi angol nyelvű ifjúsági folyóirat. Minden sorát, a kisebb értekezéseket, 
riportokat, karcolatokat, könyvbírálatokat, a sportéletről szóló beszámolókat 
és híreket a sárospataki gimnázium arvol ágazatának növendékei írják. A College 
News kitűnő bizonyítéka annak, hogy az angol ágazatban a nyelvtanítás 
valóban jó eredménnyel folyik.

Téli sportélet. A gimnázium tanári kara évtizedek óta fenntartott az 
Ő-Bodrogon egy ifjúsági jégpályát, hogy a gimnáziumi tanulóknak a téli 
sportok gyakorlására is alkalmuk legyen. A biztonságosabb sportlehetőségek 
és jobb időbeosztás céljából három évvel ezelőtt alkalmassá tette az angol 
internátusi sportpályát és a tornateret jégpálya létesítésére, és azóta Boda 
Béla, Erdélyi László és Szabó Károly tanárok irányítása mellett mozgalmas 
sportélet folyik a pályákon. A gimnázium tanárai minden szükséges intézke
dést megtesznek, hogy a diákság könnyen hozzájusson ehhez az egészséges 
sporthoz, a hozzáértők pedig műkorcsolyázásra tanítják őket.- Korcsolya
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filmeket mulatnak be a gimnázium keskenyfilmgépén, az angol internátusí 
hoki-pályán pedig Szabó Károly testnevelési tanár vezetésével rendszeresen 
folyik a hoki-oktatás, s a III—-VIII. osztályok csapatai körmérkőzéseket 
rendeznek. A jégpályán zene szól, tanárok és diákok együtt korcsolyáznak, 
ami a tanulóifjúság nevelésére kitűnő lehetőségnek bizonyult. A gimnázium 
cserkészcsapba évenként sítábort rendez, s amennyiben kedvezők a hó
viszonyok, az ifjúság egy része előszeretettel tölti szabad idejét sítalpon a 
szomszéd hegyek között.

Nemzetközi irodalmi kapcsolatok. A magyar élet mai feltörő politikai 
sikerei minden magyar embert csak a legnagyobb örömmel tölthetnek el. 
Annak azonban, aki a magyar műveltség szolgálatában áll, legyen az tanító, 
tanár, vagy író, zeneszerző, festőművész, önkéntelenül is eszébe fog jutni egy 
fájó kérdés, hogy ugyanakkor, miért nem éppen a magyar lélekből fakadt 
tehetségek munkái képviselik külföldön a magyar irodalmat. Hiszen senki 
előtt sem ismeretlen az a tény, akit az irodalom érdekel, hogy az irodalom 
elnemzetközietlenedése terén, sajnos, igen előljárnak éppen azok a magyar 
tehetségeink, akik kikerülnek külföldre. A fiatal magyar írógeneráció úgy 
látja, hogy a magyar szellemi élet szempontjából nagy szükség van arra, hogy 
az igazi magyar irodalom, a keresztyén és nemzeti szellem termékei is kijussa
nak a külföldi irodalmi körökbe. Tudatában van azonban ez a fiatalság annak 
is, hogy ez hosszú évek munkája árán lehetséges csak. A magyar fiatalírók 
tehát azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a már meglévő kapcsolatok ki- 
mélyítésével külföldi, nemzeti, nacionalista, keresztyén írókkal keresnek 
kapcsolatokat, főleg fiatalokkal, hogy az évek során át kifejlődő baráti kap
csolat révén, a magyarság feltörő tehetségeit külföldön szóhoz juttassák. 
Nemzetközi, de kimondottan nemzeti alapokon nyugvó irodalmi fordítás 
cserék kidolgozásán fáradozunk, s ebben a munkában mély tisztelettel kérjük 
a magyar művelt közönség segítségét, de különösen a magyar tanári kar segít
ségét. Tisztelettel kérjük tehát mindazokat, akikhez felszólításunk eljut, a 
következőkre : 1. Közöljék velünk minden olyan külföldön, a világ bármely 
részén élő magyar ismerőseik címét, akikről azt hiszik, hogy a külországi 
írókkal való kapcsolatok felvétele érdekében segítségünkre lehetnének. 2. Mél- 
tóztassanak oly tekintetben is megkeresni bennünket, hogy milyen nyelvről 
magyarra való fordítást vállalnának, s milyen feltételek mellett. Különösen 
nem a világnyelvek érdekelnek, hanem kisebb nemzetek nyelvészete is különös
képpen. 3. X külföldi tanulmányokon résztvett tanár urakat pedig arra 
kérjük, közöljék azokat a magyarbarát külföldi intézmények, vagy egyének 
címeit, akikhez ilyen ügyben (fordítás, felvilágosítás 1) fordulhatunk. Minden 
támogatást már eleve is a legmélyebb tisztelettel köszönünk. Megkereséseket, 
a portót kívánságra megtérítem, Alföldi Géza lapszerkesztő, Cegléd címre 
kérek.

Magyar diákok vendégsége Ausztriában. Mindazok az osztrák szülők,, 
akiknek gyermekei a nyári szünidőt Magyarországon töltötték, viszonzás
képpen gyermekeik magyar pajtását a Verband der Ungarnfreunde, Wien, 
I. Kärtnnerring 3. rendezésében a karácsonyi szünidőre meghívták Bécsbe. 
A magyar vendégdiákok és diáknők dec. 28-án délben 12'30-kor érkeztek 
Bécsbe, ahol őket a Verband der Ungarnfreunde elnöksége fogadta és üdvö
zölte. Bécsben a múzeumokat, kultúrintézeteket és Bécs egyéb látványossá
gait tekintették meg. Gondoskodás történt arról is, hogy színházakban kelle
mesen szórakozzanak. Minderről úgy a Verband der Ungarnfreunde, mint 
az osztrák családok előzékenyen gondoskodtak. A magyar vendégdiákok 
január 6-án érkeztek vissza otthonukba.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1937-26&



Pályázat.

Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága 
pályázatot hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési 
Alapjából a folyó 1936—37. tanévben kiosztandó n e v e lé si se g é ly e k re . 
Folyamodhatnak mindazon református középfokú tanintézetekben 
(fiú- és leánypolgári, tanító- és tanítónőképzőintézet, fiú- és leány- 
gimnázium) alkalmazott tanárok bármely közép- és felsőfokú iskolá
ban tanuló, legalább jó-osztályzatú gyermekei, amely tanintézetek 
a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjára a Református Egyetemes 
Konvent által minden egyes tanuló után megállapított díjat az egye
sület pénztárába 1937 január 1-ig pontosan befizették. A  b e fize tés  
e lm u la s z t á s a  a z  illető  ta n in té z e ti  t a n á r o k  g y e rm e k e in e k  a  se g é ly b ő l  
leen d ő  k i z á r á s á t  v o n ja  m a g a  u tá n .

A folyamodványok a tanáregyesület Elnökségéhez (Debrecen, 
református gimnázium) küldendők. A folyamodványokra szolgáló 
nyomtatványok postabélyeg beküldése mellett a pénztárnoknál 
•—■ Jakucs István i'eformátus gimnáziumi tanárnál — kaphatók.

Pályázati határidő 1 9 3 7 . év i f e b r u á r  hó 10 .
A tanulmányi ösztöndíjra felvett tanárgyermekek természetesen 

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, 1937 január.
A z  O r s z á g o s  R e fo r m á t u s  T a n á r e g y e s ü le t  E ln ö k s é g e .

NB 1 Ez a pályázati hirdetés sehol másutt nem jelenik meg, 
tehát a kartársak legyenek szívesek a pályázatra jogosultak figyel
mét erre felhívni. Azon intézetek tanárainak gyermekei, ahonnan a 
díjakat nem küldték be — az új alapszabályunk 22. §-a értelmében —, 
jótéteményre nem számíthatnak, éppen ezért kérem azt a néhány 
intézetet, ahonnan a díjak nem érkeztek be január 1-ig, hogy febr. 
10-éig még pótolják, hogy a nevelési segélyre való felvételnél ez a 
tény akadályul ne szolgáljon.

J a k u c s  I s t v á n .
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AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Kun Sándor, 
dr. Papp Ferenc, Ravasz Árpád, S. Szabó József.
Evangélikus részről: dr. Domanovszky Sándor, dr. Bánkúti Dezső, 
dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolnai Vilmos.

M E G JE L E N IK  évenként 10 füzetben.
E L Ő F IZ E T É SI D Í J  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

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

KÉZIRATO K református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
Budapest, 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 fenntartó- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irányítandók.

AZ EV A N G ÉLIK U S TA N Á REG YESÜ LET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P  60 fillér a Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanuló járulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához ( Budapest, V II., Vilma királynő-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P  évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42, 625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.



Trócsiinyi D ezső: Spengler mini nevelő. <)7

Spengler mint nevelő.
A  N e u b a u  d es d eu tsch en  R e ic h e s  (1924) című művében nagyobb- 

szabású neveléstani munkát ígért a D e r  U n te rg a n g  d e s A b e n d la n d e s  
írója. Ügy látszik, munkájának messzenéző célokat tűzött ki, talán 
hasonlót a Nyugat Pusztulásához, s míg itt a történetírást akarta 
egész új alapokra fektetni, s a jövő filozófiáját megírni, neveléstana 
számára majd a neveléstudomány megújítását, s a nevelésügy újjá- 
alkotását tűzi ki feladatul. Az U n te r g a n g h o z  tíz éven át gyűjtötte az 
anyagot, három év alatt formába öntötte ; de a N e u b a u  óta csak a 
„Der Mensch und die Technik“ c. magyarul is megjelent esszéjéről, s a 
„Deutschland in Gefahr“ c. művéről tudunk (1932). Ügy látszik, a 
nagy műben, az Untergangban Spengler kiadta ereje javát, s azóta 
olyanformán lehetett, ahogy őmaga írja a „Der Mensch u. die Tech- 
nik“-ben : „Minden valóban alkotó ember rettegve ismeri azt az űrt, 
amely egy mű befejezése után következik“ (10). Betegeskedett-e, 
vagy nem, nem tudjuk, s a múlt év májusában egyszer csak halála 
híre érkezett meg. Nem tudjuk, mi maradt íróasztalán, nem tudjuk 
ott-e a tervbe vett nagy neveléstani mű ; de ismert munkái alapján 
is szólni érdemes arról a férfiúról, aki pályafutása nagyobb részét a 
középiskolai katedrán töltötte, s aki a Nyugat Pusztulásáról írt 
művével olyan hirteleni és olyan kiterjedésű könyvsikert ért el, 
amilyet filozófiai mű addig sohasem.

Spengler lelkileg Nietzschéhez áll legközelebb. Merész és művészi 
megfogalmazású írásaiban mindig van valami meglepő. Minthogy 
azonban alaptételeinek egyike az, hogy megismerésünk teljesen rela
tív, s hogy nincs igazság, csak igazságok vannak, s ezek is csak bizo
nyos emberekre nézve bizonyos korokban érvényesek, ő maga vágja 
útját annak, hogy gondolatai tartósan meggyőző erővel hathassa
nak. Spengleren beteljesült a saját igazságfogalma : nem volt igazság 
az írásában, csak olyan igazságok voltak benne, amelyek a világhá
borút követő összeomlásunk éveiben, mireánk központi országok 
lakóira lehettek komolyabb hatással, de itt is csak a kritikátlanabb 
lelkekre. Ma az Untergang spengleryunusa halott, de a könyv mint 
művészi munka érdekes m aradt; s szerzőjének úgyis vezértétele, 
hogy a történetírás és a történetfilozófia — költészet.

Ha Spengler minden műve az U n te r g a n g  nihilizmusát hirdetné, 
nem is volna miért foglalkoznunk vele. Ha igaz, hogy „az emberi-

í
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ségnek nincs célja“ , ha „az emberiség csak zoológiái fogalom“ , az 
ember „ragadozó állat“ , akinek nagyszerű keze a sorsdöntő ténye
zője, mellyel formálja fegyvereit, s melyhez képest folytatja lét- 
harcát ; akkor nincs célja a nevelésnek sem, s akkor a nevelésről feles
leges is írni. Ha csak állat-emberek vannak hit, eszmények, és hiva
tás nélkül, akkor mehet minden a maga útján. Ha kultúránk valóban 
megvénhedt, s már csak az aggastyánság pár százada van hátra, 
akkor itt az ideje, hogy az emberiség „tántorogjon ittasan Hades 
felé.“ Ha az élet nem egyéb, „mint az a forma, amelyben a lehetőség 
valósággá válik“ , ha semmi magasabb célja nincs, ha már nem tu
dunk többé gondolatot, eszmét termelni, akkor az emberiség Madách 
Ádámja helyett ma megteheti a halálugrást, a világ semmivel sem lesz 
szegényebb.

Ezt a halálugrást Spengler nem ajánlhatja, de a csökkenő szapo
rodásban megállapítja a nyugati emberiségnek ,,a halálhoz való 
metafizikai odafordulását“ , a lassú öngyilkosságot. És eme nihilizmus 
mellett, mely Tolsztoj szavai szerint semmiben sem hisz, Spengler 
mégis továbbélést, sőt új haladást hirdet. A kötelesség szociálizmu- 
sáért élünk, „a mi nagy jóitevőink csak a cselekvő emberek, akiknek 
gondoskodása a népmillióknak szól, vagyis a nagy államférfiak, a 
nagy szervezők (I. 449). Ezek a nagyszabású cselekvő férfiak azok, 
akik ma a többi emberek fölött a hatalom akarását s ezzel általában 
a Faust-i erkölcstant képviselik. . .  A szociálizmus. . .  a kötelessé
gek foglalata..., a Kant-i parancs élesebb fogalm azása..., túl
feszített célra törő energia“ ( U n t e r g a n g  I .  450). „A  munkásságnak 
meg kell szabadulnia a marxizmus téveszméitől. Marx halott.“ 
„A  szociálizmus értelme az, hogy nem a gazdag és szegény ellentéte, 
hanem a munka és a képesség adta rang uralkodik az életen. Ez a 
mi szabadságunk, az egyén gazdasági önkényétől való mentesség.“ 
„Szükséges, hogy kemények legyünk, hogy bátran kételkedjünk, 
szükségünk van egy sereg szociálista úri jellemre. Mégegyszer mondom: 
a szociálizmus hármat jelent : hatalmat, hatalmat, hatalmat. Terv 
és gondolat semmit sem ér hatalom nélkül. A hatalom útja ki van 
jelölve előttünk : a német munkásság értékes része szövetkezik az 
ó-porosz államhűség legjobb képviselőivel, eltökélve, hogy szigorúan 
szociálista államot alapítanak, egybeforrva a kötelességérzés kohó
jában, abban a tudatban, azzal az akarattal, hogy nagy feladatot 
teljesítenek, mikor engedelmeskednek, hogy uralkodjanak, mikor 
meghalnak, hogy győzzenek; egybeforrva abban a készségben, hogy 
mérhetetlen áldozatot hoznak, hogy véghezvigyék, amire születtek, 
amire csak ők képesek, ami ő nélkülök nem volna lehetséges.“ (P r e u s - 
s e n tu m  u n d  S o z ia l i s m u s  98. 99).

A nihilista Spengler itt Fichte-i kötelesség-szociálizmust hirdet; 
miként a világpolgár Fichte néiTiet hazafivá lett a német haza sorsa 
láttán, Spengler hazafias kötelesség-szociálistává lesz a külső ellen
ségtől béklyóban tartott s a belső ellenségtől a marxi szociálisták- 
tól szorongatott haza ügyének szemléleténél. Az Untergang jósolta
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civilizációs stádiumban, amely az aláhanyatlott kultúrát szokta 
követni, a ,,nagy condottierek“ , a „caesarizmus“ korában a német
ség az egyetlen Spengler szerint, mely magasabbrendű harcot vív, 
s a nyugati világnak a hanyatló életsors büszke és bátor viselésének 
példáját nyújtja, s az európai végzet egyetlen reménysége.

Ma jól látjuk, hogy ez a reménység époly túlzás, mint a Fichte hí
res B e s z é d e i-nekzáró sorai. Európa sorsa ma nincs a Spengler szociális- 
táinak kezében, Spengler köré nem gyülekezett szociálista tábor. 
Nem tudjuk, milyen viszonyban állt Spengler, aki hamburgi reál
iskolai tanársága után mint magántudós már a háború előtt Mün
chenbe költözött, s azóta ott is élt, a küzdő és diadalraj utó nemzeti 
szociálizmussal, hangos szerepet nem játszott benne, mert hallottunk 
volna róla ; — egyébként megállapítható, hogy a „vér és faj“ míto
szát Spengler a hitleri állami bölcselők előtt hirdet! e, „porosz szociáliz- 
musa“-a rokon a nemzeti szociálizmussal; s a nemzeti feltámadás 
hívei közül a weimari Németország éveiben sokan tekintettek biza
lommal Spengler feié.

*

„ ...n e m  áll módunkban, hogy ezt vagy azt megvalósítsuk, 
választanunk csak a szükségszerű és a semmi közt lehet. A tények 
emberét az jellemzi, hogy ezt egyenesen jónak érzi. Ezt lehet sajnálni, 
kifogásolni, de változtatni nem lehet rajta. A születéshez hozzátar
tozik a halál, az ifjú korhoz a megöregedés, az élethez általában az 
élet formája s tartamának előre megszabott határai. A mi jelenünk 
a civilizáció és nem a kultúra időszaka“ ( U n t e r g a n g  I. 54). „Ha 
ennek a könyvnek a hatása alatt az új nemzedék emberei a líra helyett 
a technikához, a festészet helyett a tengerészeihez, az ismeretelmélet 
helyett a politikához fordulnak, akkor azt teszik, amit én kívánok, 
s az ember nem is kívánhat nekik jobbat“ (I. 56).

Beszélhetünk-e nevelésről akkor, ha csak a szükségszerűt akar
hatjuk? Nevelésnek, művelésnek tarthatjuk-e a technikus-politikus 
irányulást? Nem esünk-e menthetetlenül fatalizmusba, lelketlen 
pragmatizmusba? „Aki egyáltalában megérti, hogy mennyiben lehet 
a lelket egy  lét e sz m é jé n e k  nevezni, az azt is sejteni fogja, hogy azzal 
mily közeli rokonságban áll a s o r s  b iz o n y o s s á g a , és hogy az élet maga 
is, amelyet én annak az alaknak neveztem, amelyben a lehetséges
nek megvalósulása végbemegy, úgy fogandó fel, mint irányított, 
s minden ízében visszavonhatatlan, s o r s - sz e r ű  valami.“ (U n t e r g a n g
I. 154). „Aki irt, az eleven életben okot és okozatot keres, és aki azt 
hiszi, hogy az élet jelentéséről való mélyen bensőséges bizonyosság 
egyet jelent a fatalizmussal és predestinációval, annak fogalma sincs, 
miről van szó, az már összezavarta az élményt azzal, amit megismer
tünk és megismerhetünk“ (I. 155). Spengler ebben is Nietzsche gondo
latának folytatója : „Nem boldogságomra, művemre törekszem.“ 
Ha a szükségszerűt feladatommá, művemmé teszem, fatalizmus nél
kül adom meg magam neki. A fatalizmus vádját Spengler tehát ki-

í*
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védi. A predestináció ellen pedig, mely szerint Isten akaratát kell 
művelnem, Spengler azért titltakozik, mert atheista ; viszont nem 
ellensége annak, ha valaki vallásos, bár ezt a vallásosságot ma már 
a racionális városi-polgári kultúra elöregedésében a maga módján 
csak afféle másodlagos jelenségnek, aggkori tünetnek tartja.

,,A kételkedéstől a .második vallásosságához visz az út, amely 
nem előzi meg a kultúrát, hanem követi ( U n t e r g a n g  1.551).“  „Először 
elvész a racionálizmus, aztán előtűnnek a régi idők vallási alakulatai» 
végül a primitív vallás egész v ilá g a .. .“ (II. 383).

*
Ezek után Spenglernél nevelési gondolatoknak csak azért jut 

mégis hely, mert civilizációs pályafutásunk érdekharcát, a caezáriz- 
must a kötelesség szociálizmusává kívánja nemesíteni. Ebben a szo
ciális arisztokráciában az iskola hivatásának igaz útjára tér, míg a 
racionális polgári demokráciában, ahol a pénz volt az uralkodó hata
lom, az általános iskolai képzés azért volt ösztönös törekvés tárgya, 
mert a tömegek újságot kívántak olvasni, újságot, amely a pártpoli
tika karjaiba hajtotta, a pártok eszközeivé tette őket ( U n te rg a n g  
II. 579).

-—Ilyen-előzmények után nem sok bizalommal lehetünk Spengler 
nevelési elvei iránt. A jövő a hatalmas embereké, az észszerű nevelés 
ezt tartja tehát szem előtt: technikus-politikus képzés kell. A német 
nép hivatása azonban Spengler szerint most az, hogy azt a tartal
matlan hatalmi szociálizmust, amelyet az angol viszonyokról szabott 
marxizmus jelent, félreszorítsa, a kötelesség szociálizmusát meg
teremtse, melynek nagystílű vezetői a Nietzsche-i Übermensch-ek 
romantikus vonásainak elvetésével mint ,,Herrenmensch“-ek nem 
vetik meg a ,,nyájember“-t, viszont részvétetet vagy szeretet sem 
táplálnak iránta : gondoskodnak róla, mert ez úri kötelesség. Az úri 
emberek hallgatva a v ér  é s a  f a j  szavára, gondoskodnak a népmilliók
ról. Az elöregedett Európa civilizációját ezzel nem teremtik, nem 
teremthetik vissza kultúrává, ez nem is céljuk, mert tisztában van
nak a helyzettel, s így csak a ,,szükségszerű“-t, a sorsot akarják.

A N e u b a u  d e s  d e u tsch en  R e ic h e s  című munka harmadik fejezete 
„Die Erziehung-— Zucht oder Bildung?“ címen foglalkozik a nevelés 
kérdésével.

Hogy mi ennek a nevelésnek a célja, már világos a fentiek
bő l: az úriember; (mivel ez a fogalom kopott, a Herrenmenscheket 
,,úriember“ -nek kellene fordítanunk.) Szerzőnk itt azt teszi hozzá, 
Németországnak arra van szüksége, hogy fiatal embereit szemfü
lesebben, talpraesettebben küldje bele a világba, az élet harcaiba, 
mint ahogy a most élő középső nemzedék indult neki az élet 
egyénközi és népközi versenyének.

A régi iskolának, különösen a humángimnáziumnak •— mondja 
Spengler — előnyei ebben foglalhatók össze : W ilh e lm  von  H u m 
b o ld t és a klasszicizmus. Voltak annak kiváló tulajdonságai: a
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jámbor egyszerűség, magas erkölcsi követelmények az egésszel 
szemben ; hosszú és lelkiismeretes formálás, képzés, amely a latinnal 
kezdődött és végződött. Csak az volt a baj, hogy ez a nevelés a XVIII. 
századbeli házi úri nevelésnek („Hofmeistererziehung) véget vetett, 
amely pedig nagy hibái mellett is a világnak és életnek derűs, fölé
nyes, úri látására vezette az ifjút. A klasszicizmussal komor szürke
ség borult az osztályokra és folyosókra, a kolostori iskola lett az 
eszmény, s nem a lovagkor apródnevelése. (A Spengler-i impresszio
nista színezés figyelemre méltó a továbbiakban is lj Ez a klassziciz
mus azonban csupán a reneszánsz vérszegény, polgári visszhangja volt, 
mely mindinkább belemerült a pedáns esztétizálásba s a rideg 
formalizmusba. Julius Caesar olvasása közben fontosabb volt az 
accusativus cum infinitivo használata, mint magának Galliának 
meghódítása. Az iskolából ki volt zárva a jelenkor minden eseménye, 
minden gondolata. Nem beszéltek Lincoln Ábrahámról, hanem 
Iugurtháról, nem a Panama-csatornáról, hanem a Via Appiáról. 
,,Á gimnázium a forrása a XIX. század világpolitikai iskolázatlan
ságának, amely Plutarchosba merülve, megfeledkezett az amerikai 
polgárháborúról, s a római fegyvereket jobban ismerte, mint Japán 
világuralmi céljait. Neveltek bennünket minden lehető tudományra : 
teológiára, filológiára, filozófiára, csak nem a világhelyzetben leske- 
lődő veszedelmek ismeretére, mert ezekről a tanár sem tudott sem
mit. így aztán az iskolába még a fogalma is teljesen kiveszett annak, 
hogy mi igazán a nevelés, s amit mindenütt tudtak, ahol nagystílű 
igazi nevelés volt : az ó-római szenátor családokban, a lovagvilág 
udvari köreiben, a XVIII. században, Anglia etoni és oxfordi iskolái
ban, s ma is még Németország némely köreiben, amelyek rangjuk 
és hivatásuknál fogva az élet valóságához közel állnak : a tényekből s 
az eleven példából való tanulás, művelődés és fegyelem, ismeretek 
és ízlés, tudományos és társadalmi tapasztalás“  (41. o).

„Olyan nevelőkre (tanárokra) van szükségünk, akik idejekorán 
széjjelnéztek a gyakorlati élet tág mezején, s ott otthonosan érzik 
magukat, akiknek van fellépésük, társadalmilag műveltek, tapasz
talásban megérettek, a világot ismerik, sportolnak, akik mellett a 
diáknak az az érzése, hogy a jelenkor tényeihez személyesen közelebb 
férkőzik.“ „Aki angolt akar tanítani, előbb dolgozzék egy esztendeig 
valamelyik angol cégnél. Itt ismeri meg igazán az angol embert, 
valamint életfelfogását és politikai gondolkozását, nem Shakespeare- 
nél. Pedig hát ez a célja a komoly angol tanításnak : a nyelv ismerete 
útján nyerjen fogalmat a tanuló az angol nép és világbirodalom 
jelleméről s mai történeti helyzetéről. A legjobb olvasókönyv a 
Times, még nyelvileg is, föltéve, hogy a tanár megtanulta odaát, 
hogyan kell a sorok közt olvasni. A költőket mindenki olvashatja 
otthon, Shakespeare pedig nagyon is nagy szerző ahhoz, hogy dara
bokra marcangolják dolgozattémák céljából“ (Aufbau 42. 43).

Aki fizikát és kémiát akar tanítani, töltsön bizonyos időt egy 
bányatelepen, gyárban, hajóépítésnél; aki történettel foglalkozik,
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tanulmányozza a letűnt száz év diplomáciai aktáit, s mint követségig 
vagy konzulátusi titkár szerezzen tudomást arról, hogyan csinálják 
a történetet. A pedagógia tanulása nem fontos : Das pädagogische 
Handwerk lernt man doch erst am lebenden Gegenstand (Aufbau 44).

A középiskola hivatása azt a réteget kitenyészteni (züchten), 
amely a jövendő sorsfordulatokat majd átéli és irányítja, ehhez pedig 
okosság, széles látókör, kitartás, fegyelem s mindenekfölött sze
mélyi önállóság kell (44. o). Épp ezért szükséges, hogy a középiskolai 
oktatás a tehetséges diákot ne kész tananyaggal tömje, hanem inkább 
serkentse, ébresztgesse, legyen a diáknak szabad ideje, járjon könyv
tárakba, bizonyos korlátozás mellett álljon jogában a tantárgyak 
közül választani, legyenek tudományos önképzőkörei ( Studien- 
klubs), az egészen rövidre szabott tankönyvek mellett magántanul
mányra való nagyterjedelmű könyvei, melyekben irodalmi utalásokat 
talál, s útmutatást arra, hogyan kell a könyvtárakban kutatni, & 
tudományosan önállóan dolgozni. Az ilyen könyvek írása a legjobb 
szakemberek, a vezérférfiak feladata lenne, pl. az államférfi meg
írhatná az elmúlt száz év történetét, egy gyáros a mai világgazda
ságot stb.

Ami pedig az egyes tantárgyakat illeti: a vallást tanítsák komo
lyan, őszintén, vagy sehogy. „Világnézettan, erkölcsi oktatás“  
csak irodalmárokat ( Literaten) nevel.

Az oktatás középpontja a latin marad. Ez a nyelv adja a szel
lemi diszciplínát, a szervező tehetséget, innen táplálkozik még a 
technikai tudás is.

A hazai nyelv tanítása neveljen stílusra, az értekezésszerű 
nagyképű dolgozat erkölcsi és jellemfejtegető tartalmával ( Aufsatz) 
tűnjön el a láthatárról, nem kell az ünnepélyes szerkesztés, disz
pozíció, ha a diák jól ismeri a tárgyát, a szavak maguktól jönnek, 
írjanak mennyiségtani, fizikai ismereteikről, valamely történeti 
eseményről, magyarázzanak egy földrajzi, vagy gazdasági jelenséget, 
nagy nekikészület nélkül, mindennapos szokás gyanánt (47.).

A történettanítás legyen a nemzet politikai iskolája. Szükség 
van a nemzeti öntudat naponkénti erős és mély ápolására, fellengő 
frázisok helyébe lépjen azonban különösen az újabb kornál a reál- 
politikai tárgyalás, az erőviszonyoknak, a politikai, katonai, gazdasági 
és propaganda eszközöknek ismertetése, a kereskedelem és a háború 
földrajzi föltételei, nyersanyagellátás és kivitel kérdéseinek feltárása. 
Tanulja meg a diák, hogy minden politika hatalmi politika, s hogy 
minden egyénnek minden lehelletével a haza nélkülözhetetlen tagja 
gyanánt kell élnie, gondolkoznia és cselekednie. A napi esemé
nyeket, pl. pénzügyi politikát, valutakérdést, politikai feszültséget, 
szerződések ügyét a vitázó körben kellene megbeszélni.

Ami a többi tárgyat illeti, az élő nyelveket úgy kell tanítani, 
mint ahogy arról az angolnál volt szó ; a mennyiségtanban és 
fizikában tekintetbe veendő mai gyakorlati alkalmaztatásuk, az állat-
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tant és növénytant tanulja, akinek kedve van hozzá, a földrajzot 
tanítsák, amennyiben a politikával összefüggésben á l l ; a filozófiát 
egészen hagyják el, hogy az irodalmi bölcselkedés helyett a termé
szetes bölcseség növekedjék az ifjúban.

Legfontosabbnak tartaná azonban Spengler a tehetségek ki
választásának egy gyakorlati újítással való biztosítását: azzal, hogy az 
érettségi vizsgát az iskolából kitelepítik. Sok olyan diák van, mondja, 
aki az iskola módszeres üzemét nem bírja ki, mert szabadságra 
termett, büszke, dacos, önálló, s e miatt az iskola elnyomó hatal
mával szemben vagy megtörik, vagy kicsapják, odébb áll Amerikába, 
vagy itt kallódik el méltatlan hivatásban, méltatlan körülmények 
közt. A mai iskolázás nem vet számot a lassan fejlődő gyermekkel, 
holott némelyik ezek közül 15 éves korában korlátolt, s 25 éves 
korában „felébred“ , megvilágosodik ; kizárja továbbá a tehetséges 
szegény fiúkat is, akiket szüleik munkára fognak. Ezért kell az érett
ségi vizsgát az iskolától függetleníteni. Ha az állam állít fel vizsgál
tató szervet, akkor odabocsát mindenkit a vizsgára „korra, nemre, 
társadalmi állásra és előképzettségre való tekintet nélkül“ . „Az érett
ségi vizsgát évenként többször az egész országban ugyanazon a 
napon tartanák, pl. a városházán, ugyanazokkal a feladatokkal, 
amelyeket egy e célra rendelt bizottság magas szempontokból gondo
san megfogalmazott és kinyomatott.“  Az egyes kérdőívekre a vizsgá
zók írásban felelnek olyan kérdések alapján, amelyek inkább gondol
kozni tudást kívánnak, mint a betanult anyag előadását. „A dolgo
zatok kijavítása a vizsgázó nevének s a vizsga helyének ismerete 
nélkül gondosan megállapított szabályok szerint történik, erre 
készséggel vállalkoznak idősebb egyetemi hallgatók és kezdő tanárok.“

Ennél az utolsó gondolatnál a tanárolvasó már igazán megcsóválja 
addig is nem egyszer ellenmondó fejét : lehetetlen, hogy az így el
gondolt érettségi vizsga dolgozatait egyetemi hallgatók és kezdő 
tanárok bírálják. Nem gondolhatjuk másként, mint hogy ezek az át- 
nézők csak a hibákat húznák alá színes tintával, s ezzel előkészítenék 
a bizottság munkáját, amelyik a dolgozat elfogadása ügyében érde
mileg dönt. De azt a kérdést is felveti a kétkedő tanárelme : minek 
akkor egyáltalában az iskola, ha bárki érettségire állhat iskolai 
végzettség nélkül. A spengleri válasz az volna : az, akinek módjában 
van középiskolába járni, szerencsésebb, mert rendszeresen készül
het az érettségire, viszont az iskolát anyagi, vagy más okokból láto
gatni nem tudó, vagy más és szokatlan fejlődési ritmusú ifjúnak is 
módjában legyen megmutatni tudását, s ehhez képest érvényesülést 
szerezni tehetségének. Erre viszont feltehetjük a kérdést : mi értéke 
lehet egy sikerült értelmi teljesítménynek, amit ez az érettségi 
vizsga jelentene akkor, amikor Spengler tettembereket, készembereket, 
úr-embereket akar az élre juttatni, s amúgy is általában az akaraterő
ben és nem a tudásban Iát értéket? Az érettségi vizsga főiskolai 
belépőjegy: viszont a főiskola nem lehet más, mint tudomány
művelő, tudományközvetítő s teljesebben és helyesebben ezeken
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kívül még nevelőintézet. A tudomány elvitathatatlanul kulturális 
érték, kultúránk pedig Spengler szerint hanyatlóban van, teremtő, 
éltető ereje kiszikkadt, akkor pedig a tudományban sincs tovább. 
Érdekel valakit a fejlődésben megállóit, holt tudomány? S lehet-e 
érdeklődés nélkül tanulni? Vagy az öntudatos leendő tettemberek 
és condottierek az emelkedés és a felhasználható eredmények kedvé
ért fognak tanulni? Mindenképpen ijesztő és sivár zsákutcákba 
jutunk.

Erősen hangsúlyozza Spengler a latin nyelv nagy formális 
képző erejét. Egyoldalúság azonban nem látni azt, hogy minden 
tárgynak van formális képző, értelemfejlesztő szerepe, ha értelmesen 
tanítjuk. Hozzáteheljük egyébként, hogy a pedagógia ma már 
formális képzésen nemcsupán az értelemfejlesztést, hanem az érze
lem, az ízlés, a hit fejlesztését, helyesebben mindezek együttesét érti.

És kérdezzük meg a leendő angol, francia, német nyelvtanárt, 
melyik külföldi cég veszi fel, milyen minőségben? S a francia cég 
olyan könnyen fog-e pl. német polgárokat alkalmazni, akiknek 
előre- és feltörekvésétől és emelkedésétől annyira irtózik a biztonsági 
politika népe? S az angol imperiálizmus nem néz-e ma már újból 
olyan bizalmatlansággal a németre, mint a háború előtt? Továbbá : 
valóban olyan keveset érne a nyelvszakos tanár módszeres felkészült
sége, hogy azt egyszerűen „mesterségének ( Handwerk) lehessen 
mondani? Ez a módszert illető kérdés egyébként a többi tárgyat 
illetőleg is érvényes.

Ne folytassuk a kérdéseket, hiszen pedagógustársaink az elmon
dottakból is megérzik a Spengler-féle pedagógia gyengéit.

Emeljük ki inkább a már elnémult szerző érdemes gondolatait 
— elvetve egész naturalista alapvetését és a kultúrát illető rezig- 
nációját — : legyen iskolánk és nevelésünk az élethez közelebbálló, 
törekedjünk ifjainkat nyitott szemmel néző érdeklődés alapján szem
fülesebbé, talpraesettebbé nevelni; a jelenkor problémáira, orszá
gunk európai helyzetére, veszélyezettségére és lehetőségeire, társa
dalmunk s különösen a magyar társadalom megoldandó kérdéseire 
hívjuk fel a legfelsőbb két osztály tanulóinak figyelmét; hogy a tanár 
gyakorlatilag is iskolázott, biztos fellépésű, társadalmilag művelt, 
tapasztalásban érett, világlátott, sportoló és edzett ember legyen, 
ismerjük el egészséges követelménynek, de tartsuk elengedhetetlen
nek biztos szakképzettségét és pedagógiai készségét és tanultságát; 
olvassunk a modern nyelvi órákon külföldi lapokat, s különösen 
ajánljuk az egyéni önképzésre hajlandó ltjainknak; diákjainkba 
neveljük bele a nemzetünk jövendő sorsába vetett bizalmat, a kitar
tásra, kemény munkára kész elszánt akaraterőt ; tankönyvei legyenek 
rövidek, tájékoztató olvasókönyvei eszmekeltők, szempontokat adók, 
és távlatokat nyitók ; szeresse meg a kutató munkát a könyvtárban 
az elit diákság; juttassuk el a vallás őszinte elfogadására és élésére, 
s ne próbáljuk azt hiábavaló valláspótlékkal, morális oktatással s 
világnézettannal helyettesíteni.
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A gondolkozó nevelő így meglátja Spenglernél a jóravaló indítá
sokat •— melyek különben nem annyira spengleri, mint inkább kor
követelmények —, s bölcselőnk markáns fogalmazásában nem hatás
talan posztnlátumok : s nem tagadja meg a maradandó emlékezést az 
elköltözött kartárs gondolatmunkájára.

Pápa. T r ó c s á n y i  D e z ső .

Mitrovics pedagógiai rendszere 
és a herbartianizmus.

Nemrégiben jelent meg a S z e l le m  é s  É l e t  hasábjain T e t ta m a n t i  
B é l a  készülő nagy rendszertani tanulmányának bevezetése, melyben 
a neveléstudomány két újabb magyar rendszeréről, a M it r o v ic s  és 
W e sz e ly  pedagógiájáról értekezik.

Meglepetést és örömet jelent számunkra a M it r o v ic s  nemes 
egyéniségével és pedagógiájával való foglalkozás, hiszen volt alkal
munk személyesen is tapasztalni reklám- és feltűnnivágyás nélküli 
csendes, de annál termékenyebb és építőbb munkásságának sokszor 
te rv sz e rű  agyonhallgatását. T e t ta m a n t i  tárgyilagos és gondos megálla
pításai közé azonban odakerült valahogyan az a gondolat, hogy 
M it r o v ic s  n em  t a g a d h a t ja  m e g  a  H e r b a r t t a l  v a ló  b en ső  r o k o n s á g o t .1

E megállapítás tisztázására nem tartjuk célszerűtlennek mi is 
vizsgálat alá venni M itr o v ic s  pedagógiáját, s ezt egybevetni Herbart 
rendszerével.

M itr o v ic s  nevelési rendszerén áttekintve megállapíthatjuk, hogy 
az két főrészre oszlik, amely részek azonban szigorúan együvé tartoz
nak, s egymást szervesen kiegészítik. Rendszere első részében alapos 
filozófiai, esztétikai, etikai, társadalomtudományi és teológiai 
megalapozással tűzi ki a nevelés célját, míg annak második felében 
a modern fiziológia és biológia eredményeinek alkalmazása, illetve 
segítségül hívása mellett, lélektani alapon az értelem, érzelem és 
az akarat nevelése címén tárgyalja az első részben megjelölt 
nevelési célkitűzéshez vezető utat és eszközöket. Gondolatmenete 
az úgynevezett to ta litá se lm é le t  n a g y s z e r ű  a la p e sz m é jé b ő l in d u l  k i  : 
, , . . . a  teremtett világon minden egyetemes összefüggést mutat, 
bogy egy fölséges eszmei harmóniában teremtőjére u ta ljo n ...“ * 
Ebben az egyetemes összefüggésben állapítja meg aztán az ember 
helyzetét és minden más teremtményhez való viszonyát, míg végül 
az állatvilággal való összehasonlítás alapján szűri le az ember meg
különböztető vonásait, melynek segítségével megalkotja a t i s z ta  
h u m á n u m  fogalmát, kimondván, hogy az állatokhoz képest az ember 1 2

1 V. ö. Szellem és Élet I. évf. 1. szám 71. lap.
2 Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen—Buda

pest, 1933. 1. lap.
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organikus funkciói is magasabb életformákat és szellemerkölcsi 
tartalmat nyernek, s míg az állatvilágban a kölcsönös érintkezés 
csak fizikai és élettani jellegű, addig az embernél ez belsővé lesz 
és megtelik szellemi tartalommal a kifejező eszköz, a beszéd ere
jéből.

De nemcsak a szellemi értékek kifejezését és kölcsönös kicserélé
sét teszi lehetővé a beszéd, hanem azok megörökítését is. Viszont ez 
kapcsolatot jelent a múlttal és a jövővel, sígy az egyén a kulturális 
fejlődés kereteit a saját életén túl is kiterjeszti utódaira és az emberi
ségnek egész élettartamára. Ha ez nem volna így, akkor nem beszél
hetnénk emberi kultúráról sem. — Az emberi kifejező eszközök nyit
ják meg továbbá az útját a szimpátikus érzés kifejlődésének is, 
amely viszont egyike az emberi lélek legnagyobb értékeinek s a 
társadalom nélkülözhetetlen összetartó erőinek.

Az ember szellemi színvonalát legmagasabbra azonban a trans- 
cendens kapcsolatok ápolása emeli» A világ keletkezésének és rend
jének személyes megvalósítójával ugyanis az ember erkölcsi kapcsola
tot keresvén, megalkotja az istenfiúság fogalmát, s ez lesz állandó 
forrása és kiegyensúlyozója lelki életének.

Másik jellemző vonása a tiszta humánumnak az érzelmi élet s 
főleg a szimpatikus és értelmi érzelmek gazdag fejlettsége, mely 
egyfelől a társasélet bensőségének, másfelől a tudományos és művészi 
tevékenységnek lesz forrásává.3

A tiszta humánum fogalmának ilyetén megállapítása után etikai 
problémát exponál M itr o v ic s . Megállapítja, hogy az erkölcsiségben 
tulajdonképpen az embernek az egyetemességre való törekvése nyer 
kifejezést, mert ezzel szabályozza az egyes ember viszonyát ember
társához, a társadalomhoz és általában az emberiséghez,, sőt lefelé az 
állatvilághoz is, végül egész egyetemes kiterjedésben a transcen- 
dentális világhoz a hit és a valláserkölcs alakjában.

A z  em b er e rk ö lc s isé g é n e k  k i a l a k u l á s á b a n  n ég y  fo k o z a to t k ü lö n b ö zte t  
m eg . Első fokozat a pillanatok szuverénitása, melynek hatása alatt 
akkor van az ember, ha a tapasztalatok tanulságait mellőzvén, vagy 
a várható következményeket számításon kívül hagyván, a véletlen 
sorsára bízza magát.

Az egészséges lelkűiét azonban a pillanatok szuverénitásának 
szerepét önfegyelmével a minimumra szorítja vissza, s ehhez képest 
nagyobb életegységek átfogására törekedvén, megtöri a pillanatok 
szuverénitását, s ő maga lesz úrrá a pillanatok fölött. Az egyén 
fejlődésében azonban nem áll meg saját életegységének eme határá
nál, hanem öntudatra ébredvén látja erejét és hivatását, mohó 
vággyal kapcsolódik be mind nagyobb és nagyobb életegységekbe, 
s megtörvén az egyénnek a pillanatok fölött való szuverénitását is, 
az erkölcsi közösségérzés szuverénitása alá kerül, hol kiegyenlítődnek 
az egoizmus és altruizmus ellentétei.

3 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 21— 27. 1.
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Az emberi lélek felfelé törekvése azonban itt sem áll meg, lét
parancsa hajtja a világegyetem Uralkodójának és Teremtőjének 
leikébe, fogadására, hogy ezzel kiegyenlítse földi életének hézagait, és 
teljessé tegye az egyetemes erkölcsiség eszményeinek diadalát. 
A fejlődés legmagasabb fokát jelenti tehát, hogy felismerjük a kozmi
kus életközösség egyetemességét és abban a legfőbb lénynek hozzánk- 
való kegyelmét, magához emelő akaratát.4

Ezen a ponton lép az e t ik a  után az e sz té t ik a  M it r o v ic s  p e d a g ó g iá -  
jába, midőn rámutat arra, hogy az ember magasabbrendű differen
ciáltságának lényeges jegyei közé tartozik a művészet is, amely a 
nyomában fakadó esztétikai érzések révén még érzékenyebbé, 
finomabbá, magasabbrendűvé teszi az ember világnézetét. Az esz
tétikai értékelés, az embernek főleg érzelmi életét gazdagítja, de 
nemesíti és neveli is. Alig emeli valami olyan magasra és akkora 
intenzitással az ember színvonalát, mint az esztétikai érzelmek. 
Azért folyamodik a vallás is az egyházművészet eszközeihez, mert 
segíti abban, hogy az ember lelkét Istenhez emelje föl. Aki gyakori 
részese a művészi élményeknek, életrendjében egészen más szerepet 
szán minden alacsonyabbrendű élvezetnek is. — De másik kiemelkedő 
gyakorlati eredménye az állandó művészi ráhatásnak annak nagy 
szociális jelentősége is. Az esztétikai gyönyörködés ugyanis az erkölcsi 
életközösség mellett egy nagy esztétikai közösségbe foglalja az embert. 
A tiszta humánum nem bontakozhatik ki a nevelés folyamán 
esztétikai szempontok érvényesítése nélkül. Hiszen a nevelés az 
esztétikai szempontok irányításával vezeti el az embert leghatáro
zottabban önmagához, mert az ember legteljesebben művészetében 
tükröződik, abban mutatja meg, hogyan látja és ítéli meg a világot, 
s arra milyen érzelmekkel reagál.5

Eme problémák tisztázása után tűzi ki M it r o v ic s  a nevelés 
célját, amely szerinte nem lehet más, mint v ég igv ezetn i a z  e m b ert  
a z o n  a z  ú to n , a m e ly e n  e lé r i a  t i s z t a  h u m á n u m  k ife jlő d é sé t .

Ennek a fejlődésnek az eredménye a  v a l lá s e r k ö lc s i  s z e m é ly isé g ,  
a m e ly  a  leh ető ség  m érték é ig  k ife jle sz te t t  e rő it k o r a  n e m z e ti t á r s a d a l m á 
n a k  s z o lg á la tá b a  á l l í t j a  be .6

A személyiség fogalma M it r o v ic s n á l  kifejezi egyrészről az egyén 
lehető legteljesebb kifejlesztésének a jogát és kötelességét, de más
részről azt is, hogy ezt az erőt az emberi közösség életfolytonossá
gának a szolgálatába kell beállítania. Nála tehát a személyiség 
egyaránt jelenti az egyént, mint a társadalom felelős tagját és az 
életnek valláserkölcsi színvonalát.7

M it r o v ic s  rendszerének második része : az érte lem , érze lem  é s  a z  
a k a r a t  nevelése. Ez magában foglalja a modern pedagógia valamennyi

4 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 28—34. 1.
8 Y. ö. Mitrovics : id. mű. : 36—37. 1.
6 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 64. 1.
’ V. ö. Mitrovics : id. mű. : 38. 1.
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segédtudományának minden pedagógiailag felhasználható és alkal
mazható eredményét.

Az értelmi nevelés legközvetlenebb feladatának azt tartja, hogy az 
oktatás vagy tanítás útján a szükséges tárgyi ismeretek nyújtásával 
megismertessen bennünket lehetőleg mindazzal, amire nekünk a 
környezetünkbe való beilleszkedésünk során létfenntartásunk érdeké
ben szükségünk van.

A tiszta humanitás eszménye azonban a létfenntartáson kívül 
megköveteli, hogy megismerjük az erkölcsi életközösség törvényeit, 
s hogy istenfiúságunk legmagasabbrendű eszményiségét is betölt- 
sük. Természetes dolog, hogy ez a magasabbrendű erkölcsiség nem 
képzelhető el, illetve nem létezhetik magasabbrendű értelmiség 
nélkül.

A lelkiélet szerves egységéből következik, hogy az érzelmi 
gazdagság kifejtése is értelmiségünk differenciálódásától függ. Egé
szen kétségtelen u. i., hogy emelkedett módszeres eljárásokhoz 
szokott s a tiszta humanitás légkörében mozgó értelmi élet érzelmei
vel és cselekedeteivel is tiszta és nemes eszmények körében fog 
maradni.

Az értelem nevelésének igen fontos eredménye továbbá magának 
az elmének a kiiskolázása a disciplina útján, mely egész lelki habitu
sunkra jótékony hatással van. A főcél a szellemi erők formális kikép
zése, tehát magának az embernek, az emberi lélek képességének 
összhangzatos fejlesztése, valamint a fizikai és lelki készségek meg
szerzése.8

Az értelmi nevelés feladatának körvonalazása után tér rá 
Mitrovics az egyes értelmi tevékenységek lélektanának ismertetésére, 
majd sorra megállapítja ezek fejlesztésének, nevelésének pedagógiai 
elveit.

Részletes összefoglalását adja a figyelem lélektanának, ismertet
vén a figyelem egyéni eltéréseit és típusait, a külső és belső, érzéki 
és intellektuális, önkényes és önkénytelen figyelem sajátságait: a 
figyelés tárgyi és alanyi feltételeit és a figyelést gátló tényezőket 
stb. Az ezekkel kapcsolatban bőségesen kínálkozó alkalmakat 
természetesen mind felhasználja bölcs pedagógiai és didaktikai 
elvek tudatossá tételére, megindokolására és megállapítására.

A figyelem után a szemlélet lélektanát és pedagógiáját dolgozza 
fel. Ismerteti a szemlélet lélektani lefolyását és sajátosságait, a tér
és időszemléletet s a szemléltetés pedagógiai hatásának lélektani 
okait. Megállapítja, hogy a szemlélet tárgyaiban az elvek és tételek 
konkrét és egyedi formában jelentkeznek, éppen úgy, mint az életben. 
A szemléltetés tehát az élet közvetlenségével hat. A hatások másik 
forrása szemléltetés érzékletes jellege, amelyekkel rendszerint 
gazdagabb hangulati elemek társulnak. Legfőbbképpen pedig a szem-

8 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 83— 95. 1.
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léleti képek é rz e lm i h a t á s a  lesz forrása a szemlélet rendkívüli nagy 
jelentőségének.9

A szemléltetés lélektanának és pedagógiájának kidolgozása 
után az emlékezet problémáját exponálja M it r o v ic s . Az emlékezetről 
szóló fejezetekbe építi bele a legtöbb pedagógiai vonatkozást. Termé
szetesen itt is megtartja a sorrendet. Mindig előbb a lélektani részt 
dolgozza ki, s csak azután tér rá a pedagógiai következmények és 
tanulságok megállapítására. Ismerteti a gyermek és a felnőtt emlé
kezetének sajátosságait, az egyéni emlékezeti eltéréseket, a külön
böző emlékezeti típusokat, mindezek pedagógiai következményeit 
stb. Ismerteti a lelkiállapot befolyását a bevésésre, valamint a ki
fáradásnak, érzelmeknek, a benyomások erejének és időtartamának, 
a hangsúlynak, sorrendi változásnak, a hangos és halk, színezett 
és színezetlen olvasásnak stb. a szerepét.

A bevésés után a fölidézésről s a hangulati elemek, a spontaneitás 
az akarat, a perszeveráció, az időtartam és a reprodukciós gátlások 
szerepéről, végül pedig az emlékezet fejlesztéséről szól. Következő 
problémája : a képzelet. Rámutat a képzeletnek a gyermek lelkében 
való nagy jelentőségére, majd ismerteti a gyermeki képzelet sajá
tosságait, fajait, az egyéni és tipikus eltéréseket s a képzelet fejlesz
tésének főbb szempontjait és eszközeit.

A gondolkozásról szóló fejezet háromfelé oszlik a fogalom- 
alkotás, ítéletalkotás és következtetés problémái szerint. Rámutat, 
hogyan fejlődnek ki eme tevékenységek a gyermeknél, s mit kell 
tennünk helyes fejlesztésük érdekében. Ugyanitt fejti ki az intelli
gencia és a lángelme problémáját is.

P e d a g ó g i á j á n a k  s ú lg p o n t ja  azonban kétségtelenül és félreismer
hetetlenül az é rz e lm i élet n ev e lé sé n  v a n . Megállapítja, hogy az érzelmi 
élet fejlesztésére nemcsak azért van szükségünk, mert önmagában 
is kiegészítő része, mondhatnánk betetőződése az egyéni életnek, 
hanem azért is, mert többi életértékeink kiélésének is nélkülözhetet
len föltétele, végül pedig azért is, mert az erkölcsi eszményeink 
megvalósításában tevékenységünknek hatalmas és nélkülözhetetlen 
rugója.10 11 Az érzelmeknek előbb fiziológiai, majd lélektani törvényeiből 
vonja le éles tudatossággal azt a nagyjelentőségű megállapítást, 
hogy id e g r e n d sz e r ü n k n e k  á l la n d ó a n  e n e r g ia h iá n y o k k a l  k e ll k ü z d e n ie  
o ly a n k o r , a m ik o r  sz e lle m i m u n k á n k a t  m e g fe le lő  é rze lm ek  n em  tá m o 
g a t j á k .11

Munkánk ilyenkor tehát nemcsak eredménnyel nem járhat, 
hanem egyenesen a  le lk ic rö  té k o z lá sá t  je le n t i . Ennek a helyzetnek 
legszélső példája az, amikor a figyelmet rettegés tartja fenn, s a 
tanulási kötelezettség érzése egyedül az osztályozástól való félelem
ből táplálkozik. Ilyenkor nemcsak a félelemmel járó idegen érzések

9 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 138—139. 1.
10 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 231-—234. I.
11 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 241. 1.
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tolják ki a tudatból a tanuláshoz tartozó élményeket, hanem egye
nesen f i z i k a i l a g  s z e r e li le a tanulót ez az idegállapot.1*

Ezek után osztályozza az érzelmi élményeket előbb a tárgyra 
való minden tekintet nélkül, majd a tárgyat is tekintetbe véve az 
erkölcsi fejlődés hármas fokozatának megfelelően : egyéni, közösségi 
és transcendentális érzésekre, míg végül emelkedett szellemű út
mutatásokat ad a családban és az iskolában követendő érzelmi 
nevelésre.

A z  a k a r a t  p r o b lé m á já t  szerves összefüggésbe hozza rendszere 
filozófiai, illetve etikai bevezető részével, megvilágítván az akarat 
döntő szerepét a jellem és a valláserkölcsi személyiség kialakulásá
ban, majd rámutat, hogy a z  a k a r a t  n ev e lé se  a  s z a l m a l á n g ú  m a g y a r  
nevelésében  k ü lö n  h a n g s ú ly o z á s t  k ív á n .12 13 Ismerteti az akarat lélek
tanát, s azután rátér az akarat nevelésének kérdésére, melyet kétféle
képpen vél megoldani : közvetlen ráhatással, vagy pedig közvetíté
sekkel. Utóbbi helyen megállapítván az akarat közvetett nevelésé
nek alaptételét: N ö v e n d é k e in k b e n  fe jle s s z ü k  k i  a z  é rzé k e n y sé g  leg 
m a g a sa b b  fo k á ig  a  s z im p a t ik u s  érzések et, m á s fe lő l  é r te lm i é lm én y ek  
s o r á n  te g y ü k  t u la jd o n u k k á  a  h e ly e s e rk ö lc s i  e lvek et, m é g p e d ig  v a ló s á g o s  
á té lé s  a l a k já b a n .14

Pedagógiájában nagy jelentőségre emelkedik az akarat köz
vetlen nevelése is, amely a direkt ráhatásnál fogva a felsőbbrendű 
életközösségek felé való fejlesztésnek egyik leghathatósabb eszköze.

—- Az eddigiekben vázoltuk M it r o v ic s  pedagógiájának gondolat- 
menetét és alapelveit, s ha most rendszerét a herbarti pedagógiával 
akarjuk egybevetni, a két rendszer belső különbözősége miatt cél
szerűbb lesz, ha olyan pontot választunk az összeillesztésére, amely 
köré könnyebben csoportosíthatók az alapokban és a kidolgozás mód
jában mutatkozó különbségek. Ez a pont a segédtudományok kér
dése lesz, melyekre vonatkozólag M it r o v ic s  o k fe jté se  a következő :15 
Az embernek először önmagát, mint individuális természeti lényt 
kell kifejleszteni, illetőleg őt ebben a nevelésben előségíteni. Ezért 
kell a nevelőnek magát az embert alaposan ismernie. Tehát elsősor
ban az a n th r o p o ló g ia i  tu d o m á n y o k  kell, hogy segítségére jöjjenek 
a nevelésnek. Ismernie kell továbbá a nevelőnek mind a testi, mind 
a lelki szervezetet, annak fejlődésmenetét s eme fejlődés föltételeit. 
Ezért egyrészről a f i z io ló g ia  és b io ló g ia  alapjaival, másrészről a p s z i 
c h o ló g iá v a l kell tisztában lennie.

A lélek azonban állandó fejlődésben vagy visszafejlődésben 
lévő alakulat; így tehát a lélektudománynak a teendői is ennek a 
fejlődésnek végigkísérése és törvényszerűségeinek a megállapítása ; 
a nevelésnek a feladata pedig ennek a fejlődésnek a befolyásolása, 
megkönnyítése, elmélyítése és irányítása. A pedagógia ezen a ponton

12 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 241—242. 1.
13 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 277. 1.
14 V. ö. Mitrovics : id. mű. :313. 1.
15 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 73. 1.
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már értékelést is vegyít a maga vizsgálódásaiba, ugyanis a kevésbbé 
értékes, vagy esetleg káros lelki tevékenységeket visszafejleszteni, 
viszont a hasznosakat pedig értékük szerint kifejleszteni igyekszik. 
Itt kapcsolódnak bele a pedagógiába a neveléstudomány azon érté
kelő szempontjai is, amelyek az emberi életközösség számára hasznos 
vagy káros ösztönök, hajlamok és lelki jelenségek hasznos vagy ká
ros voltát állapítják meg.

Ezeket a szempontokat elsősorban az etika kölcsönzi a peda
gógiának, mely embernek emberhez való viszonyát szabályozza, és 
erkölcsi vagy társadalmi közösségét juttatja érvényre. De a közös
ségérzést jelentékenyen fejleszti az esztétikai kultúra is, amelynek 
céljával és útjával az esztétika ismerteti meg a pedagógust. Mivel 
azonban az emberi együttélésnek, a társadalomnak vannak általá
nos érvényű törvényei is, melyek az általános emberi tulajdonságok
ból fakadnak, színezve az együttérzés sajátos következményeivel, 
ezért fejlődött ki az egyéni és általános lélektudomány mellett is a 
tömeg pszichológia, valamint a szociológia. A nevelés feladatai közé 
a társadalom életfolytonosságáról való gondoskodás is szorosan 
hozzátartozván, világos, hogy a nevelőben is kell szociális érzéknek 
lenni, sőt szükséges, hogy a szociológiában jártas legyen. A szellemi 
élet problémáinak legfelsőbb összefoglalása a filozófia lévén, semmi
képpen nem mellőzheti a pedagógia a bölcseleti kérdések megbeszélé
sét és eredményeinek alkalmazását sem. Mivel pedig lehetőleg egész 
embereket akarunk nevelni, a nevelés kérdését a világnézeti problé
mák összességeibe kell beágyaznunk, hiszen csak így kapunk feleletet 
a legfőbb lény valóságáról és hozzávaló viszonyunkról is.

Összefoglalva az itt elmondottakat, láthatjuk, hogy Mitrovics 
világos logikával és okfejtéssel alapozza meg pedagógiáját, midőn 
a  legmagasabbrendű tiszta humánum általa gyönyörűen kidolgozott 
eszmekörének és fejlődési fokozatainak megfelelően a pedagógia 
segédtudományait a következőképpen osztja három részre :16

1. Anthropológiai tudományok, melyek a nevelés tárgyát, anya
gát és eszközeit ismertetik.

2. A szellemi és világnézeti tudományok, melyek a teleológikus 
tudományok szolgálatában állanak. (A két csoport között van az 
esztétika és szociológia.)

3. A teológia a transcendes életközösség szolgálatában.
De lássuk most a segédtudományok problémáját Herbartnál. 

Az ő pedagógiája — mint tudjuk — nem önállóan jelenik meg, hanem 
szerves összefüggésben bölcseleti rendszerével. Filozófiája ugyanis 
három részre oszlik :

1. A logika, amelynek ő filozófiájához csak propedeutikus 
szerepet szán.

2. A metafizika, melyet a következőképpen oszt két részre :
a) általános metafizika (onthológia, szünechológia és eidológia) •

16 V. ö. M ilrovics: id. m ű .: 70. 1.
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b )  alkalmazott metafizika, pszichológia, természetfilozófia és 
vallásfilozófia.

3. E s z t é t ik a , melynek egyik részéül -— Platon és az angol morál
filozófusok hatására — (azon okfejtésnél fogva, hogy az erkölcsi ítélet 
lényegében azonos az esztétikai ítélettel), az etikát, míg másik részéül 
a művészettant teszi (építészet, szobrászat, festészet stb.).

Az alkalmazott metafizikának, valamint az erkölcstannak az 
egyénre való alkalmazása szerinte a  p e d a g ó g ia , amely mint tudomány, 
a  g y a k o r la t i  f i lo z ó f iá tó l  é s  p s z ic h o ló g iá tó l  fü g g . Az előbbi mutatja a 
nevelés célját, míg emez az útat, az eszközöket és az akadályokat.17 
Vessük hát össze mindjárt ezen a ponton is a segédtudományok 
kérdését a M it r o v ic s é v a l . Látni fogjuk,18 hogy míg H e r b a r t  a K a n t  
ismert kategoricus imperativusát akarja kipótolni erkölcsi eszméivel, 
az úgynevezett ö se sz m é k k e l (belső szabadság, tökéletesség, jóakarat, 
jog és méltányosság eszméje), melyek az emberi egyedekre vonat
koznak, és az úgynevezett le sz á rm a z ta to t t  e sz m é k k e l (lelkes társaság, 
közművelődési rendszer, közigazgatási rendszer, büntető-jutalmazó 
rendszer és jogrendszer), melyeket az őseszméknek a társadalomra 
való vonatkoztatása útján nyer.19 Ezen eszmék összessége az e ré n y , 
m ely  e g y ú tta l a  n e v e lé s  c é l ja  i s . 20

H e r b a r t  e t ik á ja  é s  p e d a g ó g ia i  cé lk itű z é se  —- m in t  l á t ju k  —• te lje 
se n  tá v o l á l l  a  N ie b e r g a l l ,  S c h n e lle r , M a k k a i ,  I m r e  S á n d o r  és B o d a  
I s t v á n  p e d a g ó g iá já n  á t  k ik r is t á ly o s o d o t t  sz e m é ly isé g  e sz m é n y é tő l, a m e 
ly e t M it r o v ic s  H ö j jd i n g  n a g y s z e r ű  e t ik a i  r e n d sz e ré n e k  h a t á s á r a  sz o r o s  
é s  b e lső  r o k o n s á g b a  h oz a  t i s z t a  h u m á n u m  em b eri é s  t r a n s c e n d e n ta l i s  
é le tk ö zö sség i fo k o z a tá v a l . így alkotja meg a valláserkölcsi személyiség 
eszményét, melynek a nemzeti társadalom szolgálatára való rendelése 
a nevelés célja.21

H e r b a r t  pedagógiájának másik segédtudománya a lélektan, 
amelyre az ő speciális metafizikai álláspontja erősen reányomja 
bélyegét. Metafizikájának reálé-tanát kiterjesztve a pszichológiára, 
r e á lé n a k  t a r t j a  a z  e m b e r i le lk e t i s , melynek a legelemibb megnyilvá
nulásai szerinte a képzetek, amelyek mint erők működnek22, és 
potenciájuk nagysága szerint egyszer a tudat küszöbe felé emelik 
egymást, máskor viszont kiszorítják az öntudatba mindig vissza
térni igyekvő gyengébbet, esetleg kapcsolódnak és csoportot alkotnak 
egymással.23 Ä  lé lek  te h át k é p z e tek b ő l fe lé p íte tt g é p , m e ly  a  , ,p s z i h i k a i

17 J. F. H erbart : Umriss pädagogischer Vorlesungen. Leipzig. Reclam- 
kiad. 7. 1. 2. §.

18 H e rb a r t: Kleinere philosophische Schriften. Herausgegeben Von G. 
Hartenstein. Liepzig, 1843. III. Bd. 188—192. 1.

19 V. ö. H e rb a r t: Umriss päd. Vorl. : Leipzig, Reclam-kiad. 11—15. 1. 
8. §—17. §.

20 V. ö. H e rb a r t: Umriss päd. Vorl. : Leipzig, Reclam-kiad. 11. 1. 8. §.
21 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 64. 1.
22 V. ö. H e rb a r t: Lehrbuch zur Psychologie. Herausgegeben von G. 

Hartenstein. Hamburg—Leipzig, 1900. 15. 1.
28 V. ö. H e rb a r t: Lehrbuch zur Psychologie. Herausgegeben von G. 

Hartenstein. Hamburg—Leipzig, 1900. 17—21. 1. 13. §—21. §.
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mechanizmusnak“ az egyéntől nem befolyásolható véletlen játéka szerint 
működik,24 A lelkiélet összes jelenségei a képzetek ilymódon kelet
kezett viszonyai és kapcsolatai útján jönnek létre, és ezzel is adja 
meg Herbait egyenként azoknak végső magyarázatát.

Herbartnak tehát ez a Hume, Hartley, valamint a James Mill, 
John St. Mill és Hain pszichológiájával rokon asszociációs lélektana 
szintén nem hozható semmiféle összefüggésbe a Mitrovics pszichológiájá
val, azzal a pszichológiával, amely a legújabbkori kutatások minden 
jelentősebb eredményét magában foglalja. Hogy ennek illusztrálására 
csak néhányat is felemlítsünk: a figyelem pszichológiájának fel
építésénél pl. a gátlási, támogatási, motorikus, centroszenzórikus 
elméletekből indul ki, s Wundt, Ribot G. E. Müller és Pilzecker, 
Ebbinghaus, Frőbes, Tichener, Giessler, Dallenbach, Pfänder, P. Barth, 
Kemsies, Weber, Dresslar, H. Griesbach, L. Wagner, Mishotte, Leo 
Burgerstein, L. Höffner, E. Wierschma, Kraepelin, S. Bettmann, 
G. Richter, J .  Volkelt, J .  H. Leuba, Kerschensteiner, Schiller, R. 
Baerwald vizsgálatainak eredményeit használja fel.25

Ugyanezt a széleskörű irodalmi ismeretet látjuk a szemlélet, az 
emlékezet, a képzelet és a gondolkodás lélektanának és pedagógiájá
nak felépítésénél is.

A továbbiakban pedig azt látjuk, hogy Herbart szerint az érzel
meket a képzetek egymáshoz való viszonya hozza létre olymódon, 
hogy ha pl. egy képzet könnyen leszorítja a másikat, az öntudat 
küszöbe alá, akkor keletkezik a kellemes érzés, ha pedig 
az ellentétes képzetek egyenlő erejűek és egymás érvényesülését 
akadályozzák, kellemetlen érzés keletkezik.26 Ezzel szemben 
Mitrovics a Lehmann és Ranschburg által meggyőzően kifejtett 
biotónus elméletből kiindulva a Mayer és Orth, Oppenheimer, Frey, 
Komis, Schuyten, Lobsien, Engelsberger, Anna Martin, Weber, 
Bickel stb. fiziológiai és lélektani vizsgálatai alapján építi fel az érzel
mek nevelésének általa klasszikussá emelt elméletét,27 amely termé
szetesen szigorú és elválaszthatatlan logikai egységbe olvadt peda
gógiai rendszerének etikai alapjaival.

Az akarat lélektanát Herbart ugyanolyan alapon magyarázza, mint 
az érzelmekét. Ezzel ellentétben Mitrovics az akarat lélektanában a 
heterogenetikus és autogenetikus magyarázatokból indul ki, majd ismer
teti az akarati élmények biológiai jelenségekkel való szoros kapcsolatát, 
és így építi fel Lehmann, Witaschek, Siegwart, Meumann, W. Stern, 
Pfänder, Fouillér, Maine de Biran, Goldscheider, Ach, Wundt, 
Payot stb. vizsgálati eredményeinek segítségével az akarat teljes pszhio- 
lógiáját, leszámolván Höffding nagyszerű okfejtése alapján az akarat-

•
21 V. ö. Herbart: Lehrbuch zur Psychologie. Herausgegeben von G 

Hartenstein. Hamburg—Leipzig, 1900. 144. és köv. 1.
25 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 96—124. 1.
28 V. ö. Herbart: Lehrbuch zur Psychologie. Herausgegeben von G. 

Hartenstein. Hamburg—Leipzig, 1900. 15. 1.
27 V. ö. Mitrovics : id. mű. : 231-—247. 1.
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szabadság problémájával is.28 Ezen okfejtés után tárgyalja a már 
előbb említett módon az akarat pedagógiáját.29

Mitrovics pedagógiája tehát — mint látjuk — teljesen távol áll a 
Herbartétól. Ezt nem nehéz belátni különösen akkor, ha az előzőkben 
elmondottakon kívül közelebbről szemügyre vesszük Herbait erő
sen skatulyázó pedagógiájának egyéb irányító gondolatait is. Herbart 
szerint a nevelés célja az erény, melyet az oktatás, kormányzás és a 
vezetés útján vél elérhetőnek. Az oktatás célja nála a sokoldalú 
érdeklődés,30 amely a szerint, hogy mire irányul, tapasztalás és érint
kezés jellegű lehet.31 A kormányzás célja az akarat hajlítása,32 míg 
a vezetés a jövőre irányuló állandó hatás,33 melynek célja az erkölcsi 
szilárdság.

Természetes, hogy a Mitrovics egész más alapon nyugvó peda
gógiájából mindezen túlzó intellektuálisztikus pedagógiai elvek épúgy 
hiányoznak, mint a tanítási formális fokozatoknak (az érdeklődés 
Herbart által vélt természetén alapuló) merev kerete. Mitrovics 
szerint ugyanis a tanítás menetének formális fokozatok szerint való 
tagolása felesleges akkor, ha a nevelő ismeri egyrészt a pszihikai 
törvényszerűségeket, másfelől a filozófiai alapokon nyugvó teleológiai 
szempontokat, mert ezzel olyan pedagógiai34 gondolkozásmódra tesz 
szert, amely lehetőleg minden előforduló esetben útbaigazítja.35 36

Végül meg kell még állapítanunk azt is, hogy a miatt nem tart
hatunk egy pedagógiai rendszert herbartianusnak, mert az a cél-, eszköz-, 
schéma szerint épül fel. Különösen pedig akkor nem, ha ennek a 
rendszernek célkitűzése, valamint segédtudományai is teljesen új és 
merőben modern alapokon nyugszanak.

Debrecen.
Zombor Zoltán dr.

28 V. ö. M itrovics : id. mű. : 279—293. 1.
29 V. ö. H e rb a r t: Pädagogische Schriften. In chronologischer Reihen

folge herausgegeben mit Einleitung etc. von dr. O. Willmann Leipzig, 1875. 
II. Bd. 525—526. 1.

30 V. ö. H e r b a r l: Pädagogische Schriften, in chronologischer Reihen
folge herausgegeben mit Einleitung etc. von dr. O. Willmann Leipzig, 1875. 
II. Bd. 535. 1.

31 V. ö. H e rb a r t: Pädagogische Schriften, in chronologischer Reihen
folge herausgegeben mit Einleitung etc. von dr. O. Willmann Leipzig, 1875. 
II. Bd. 546—553. 1.

32 V. ö. H erbart : Pädagogische Schriften, in chronologischer Reihenfolge 
herausgegeben mit Einleitung etc. von dr. O. Willmann Leipzig, 1875. II. Bd. 
526—527. 1.

33 V. ö. H e rb a r t: Pädagogische Schriften, in chronologischer Reihen
folge herausgegeben mit Einleitung etc. von dr. O. Willmann Leipzig, 1875. 
II. Bd. 574. 1.

34 V. ö. H e rb a r t: Pädagogische Schriften, in chronologischer Reihen
folge herausgegeben mit Einleitung etc. dr. O. Willmann Leipzig, 1875.
II. Bd. 576. 1.

36 V. ö. M itrovics : id. mű. : V. 1.
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A  középiskola legégetőbb kérdésének 
arcvonaláról.

f. Történeti háttér.

1 .

A legégetőbb kérdését a középiskolának abban lehet összefog
lalni, hogy a valláserkölcsi nevelés folyamata alatt milyen pedagógiai 
hatásokkal lehetne az ifjúság egész lelkét a nemzeti közösségre, mint 
prominens értékünkre ráirányítani.

Ez a probléma magyar jelenünknek, életbenmaradásunknak 
sorsdöntő kérdése, a nemzeti energiagyüjtés elsőrangúan fontos 
életfunkciója közben legsúlyosabb létfeltétele helytállhatásunknak.

Ezeknek hangoztatása mindig a nemzetet környező külső vesze
delmek szemmeltartása közben történik. Hiába óhajtjuk magunk 
körül az optimizmus kellemes légkörét, a földrajzi helyzetünkből 
következő statisztikai nehézségeink lényege nehezen akar változni, és 
éppen ennek a ténynek ismeretében a nemzeti közösség létjelentésé
nek energikusabb, az igazságot valóban sugárzó tudatosítása, meg
gyökereztetése minden felelősséget érző magyar nevelőmunkásnak 
kategorikus imperativusa.

Aki végiggondolja, mit jelent ma a gyermek veleszületett lelki 
hajlamait az erkölcsi nevelés körén belül a nemzet iránt való nemes 
érzület kialakulásáig vezetni, az ezt az utat az élet aggodalmasan 
nehéz részletének vallja.

Mert látszatra egészen könnyűnek tetszik a hevülésre kész ifjúi 
lelkeket a nemzeti közösség tisztelete és megbecsülése felé vezetni 
és mégis, ha az erre való nevelés útját alaposan végigtekintjük, 
igen sok lebocsátott sorompó zárja el a pályát, és ezek mindenikét 
csak valóságos, rendszeres ostrommal lehet felnyitni, hogy a nevelt 
egyén a cél végpontjához érkezzék.

Hogyan kerülnek ezek a sorompók a nemzet iránt érzett nemes 
érzület felé vezető útra? A mai világalakulás bizarr fordulatai állí
tották oda.

Ugyanaz a világrend, amely egyik oldalon a nemzeti közösséget 
úgy mutatja be, hogy az egyesegyedül fejlődésre képes létforma, 
másik oldalán a nevelendő egyén környezeti hatásaiban a legelszán
tabb harcot vezeti be a közösség szolgálata ellen.

A környezeti hatások, a természet, a kultúra és az ember által 
neveltet érő indítékok, a ma nehéz valóságai megszámlálhatatlan

2 *



116 Dr. Hamvas Gyula : A középiskola legégetőbb kérdésének arcvonaláróL

mennyiségűvé szaporodtak fel. Oroszlánrészük ellensége az iskola 
által támasztott fejlesztő benyomásoknak, és szabályos ellenséges 
arcvonalban sorakoznak fel az iskola nevelői törekvéseivel szemben ; 
még jó, ha csak közömbösítik azokat és ható tevékenységükkel nem 
érik el a nevelendő egyénnek az iskolával éppen ellenkező állás- 
foglalását.

2.

Hogyan lehet ma a kiszámíthatatlan világalakulás rettentő erejű 
lökéseinek még csendesebb intervallumaiban is küzdelmet felvenni 
a tanulókat ért deformatív erkölcsi hatások ellen. Ott van a tanulóhoz 
legközelebb álló és legerősebb, legdúsabb hatásforrás : a család ; 
mennyi keserűséget, gondot és eredménytelen kísérletet jelent a 
nevelő számára az innen oly sokszor áramló megnemértés; mint 
hiúsul meg a nevelés munkája a műveletlenség anyagi és erkölcsi 
defektusból eredő romboló hatásán !

Mindez csak egy forrásból való motívumok kiemelése. Hol a 
rombolásnak többi forrása? Hol vannak a kultúrának, természetnek 
egyéb bontó, negatív hatásai?

Ha valaki hozzáfogna láthatóan kiábrázolni, hogy a tanulókat 
ért környezeti hatásokból mennyi esik a középiskola építő oldalára 
és mennyi rombol a másik oldalon : a világ legszomorúbb grafikonját 
kapná.

Nem állítjuk, hogy ugyanez a ténymegállapítás tegnap és 
tegnapelőtt el nem hangzott, azt sem szegezhetjük le, hogy a nevelők 
világa egy pillanatig is kételkedett volna abban, hogy ez így van, 
de viszont abban is egyetért mindenki, hogy az iskola harca a kör
nyezettel szemben állandó vérveszteséggel jár, és nem lehet elég 
javaslat, nem lehet elég tanácsadás, amely soknak és fölöslegesnek 
mutatkoznék a kifejtett arány megváltoztatására, különösen mivel
hogy ez a harc a szálaknak a közösség hálózatába való túllassú 
belefonódását jelenti. Ennek írott bizonyságai az évvégi iskolai 
Értesítők idevonatkozó közvetlen, vagy közvetett jelentései. Vájjon 
hol keressük a javulást? Minő erőket és mélyponton kell sorompóba 
állítani, hogy az iskolai nevelőhatások aránya kedvezőbbé váljék 
a környezetével szemben, saz így erőteljesebbé váló lendület a közös
ségre való nevelés ütemét, az eredmények kialakulását meggyorsítsa.

Állapodjunk meg abban, hogy a nemzeti közösségre való sors
döntő nevelésben két arcvonal van. ^

Az egyik fronton épít a nevelő, nemcsak ráirányítja neveltje 
lelki hajlamait a közösségre, mint legfőbb értékünkre, hanem az 
erkölcsi tudatosságra is emeli őt ez irányban, igyekszik az erkölcsi 
beláttatás fokára hozni, és mindazokat az így teremtett lelki kapcso
latokat, melyek a nemzeti közösség és a tanuló között kialakultak, 
egy állandó nemes érzület elemeivé, szellemi fundamentummá 
avatja.
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A másik arcvonalon a környezeti hatások frontján először is 
megfigyel, mérlegel és az építőhatású jelenségeket, a közösség céljai 
szerint indítéknyujtásra használja fel, s minthogy e hatások közül 
sok élményszerűen jelentkezik, az ilyen motívumok erősítik, kibővítik 
a nevelői munka eredményeit.

Annál veszedelmesebbek ez arcvonalon az eltérítő erők, a hetero
gén elemek. Gondolkodóba itt először is az ejt, hogy egy szinte koz
mikus erejű világrendátalakulás bizarr, szertelen és drámai fordu
latai között élünk, erről a tanulót ért híradások erősen eltérítő jel
legűek, az erkölcsi színezettel szemben ellentétesek, rombolók, 
lélekbontók : tehát gyengítik, lassítják, megakadályozzák a nemzeti 
tömegerők etikus nevelés által való összefogását.

Megfontolást érdemel itt, vájjon a nevelői munka melyik ténye
zője kíván legfőképpen fejlesztést, hogy ebből a kétségtelenül nehéz 
helyzetből a pozitívumok felé juthassunk. Mi a nevelő személyre 
gondolunk, és feltesszük a kérdést, vájjon a mai középiskola tanárai 
e kétségtelenül, minden emberi képzeletet meghaladó nevelési 
ellenhatások közepette miképpen juthatnának megfelelő fejlődéshez.

Bizonyos, hogy a legnagyobb tisztelettel és boldog magyar 
örömmel nézzük az évről-évre megizmosodó, erőteljes és a kor 
színvonalán mozgó középiskolai tanítási eredményt. Értesítőink 
mindig ragyogó kiállítást jelentenek a magyar kultúra e részterüle
téből, de éppen a nemzetnevelés további sikereinek fokozása érdeké-1- 
ben jó megbeszélni egy erőteljesebb harc részleteit azon környe
zeti hatások ellen, amelyek a nemes érzületre való nevelés munkáját 
hátráltatják. Oda kell emelkednünk, hogy a folyton nyugtalanító 
világjelenségekkel szemben is elég erős alapot találjon a magyar 
tanár a nemzet erősítésére törekvő nevelői dologtevésében.

Miről is van itt szó? Az eltérítő környezeti hatások olyan enor- 
mis tömegben jelentkeznek, és a negatívum felé hajló életértelmezé
sükkel olyan veszélyt rejtenek magukban, hogy a magyar kollek- 
tívum teljességére törekvő nemzeti nevelés elé komoly gátat emelnek.

Erőtlen tanácsok ajánlgatása nem látszik elég komolynak ma, 
a vulkanikus talajra kényszerített magyar jelen történeti napjaiban. 
Éppen azért a témamegoldás olyan módja után nyúlunk, amely a 
tiszta valóság minden jegyével fel tudja vetíteni e területen folyó 
harc legbensőbb lényegét, színezetét, s legalább kontúrjaiban egy kor
részlet keretein belül átvilágítva jelennek meg a küzdelem akció-v 
sugarai, irányvonalai, harcterülete. Jó  tanulságul szolgál majd 
mindez egy tudatosabb, tágabb, kibővítettebb, időszerűbb etikus 
nevelői tevékenységre.

3. '

A témamegoldás teljességére irányuló fejtegetés kiindulópontja 
a  mai magyar helyzet néhány jellemző szóval való megvilágítása 
lehet. ]



118 Dr. Hamvas G yula: A középiskola legégetőbb kérdésének arcvonaldról.

A fegyverek zajában megszületett világváltozás szörnyű hatásai 
alatt áll ma is a nemzet. A magyar területcsonkítás drámája nem akar 
bevégződni. A nemzet testének amputatiója óta a magyar lélek 
kálváriajárása egyre tart.

A nemzeti öntudat ugyan tisztább, az önismeret komoly és sok 
jele biztatóbb, a nemzeti célok felé vezető iránycsapás határozottabb, 
de íme — hogy csak egy kis területen maradjunk — a nemzet fejlő
désre leghivatottabb alkotó egységeiben, a családban végzetes 
zavarokat okoznak még a világváltozás romboló természetű utó
rezgései.

Ez a köznyugtalanság, amely a lelki fegyelem minden kötelékét 
felbontva, a primär életszükségletek mohó kielégítése közben le- 
csillapíthatatlanul hullámzik, lehangoló és terméketlen állapot, s 
ha még hozzávesszük kiegészítésül, hogy ez életstílus további tünete 
a mindennapi kínálkozó és szélsőségekben tobzódó élvezetek kere
sése és vele az átlagosnak jelzett erkölcsi nívó elhalványulása : 
akkor a jelen általános képének néhány összefüggő fontos alkotó
vonalát állítottuk egybe. Ennek az életmenetnek szerves tartozékai 
az iskola céljaitól merőben eltávolodó, elidegenítő nevelői hatások.

Magától értetődő, hogy ha ennek a történeti kialakulásnak a 
mai stádiumát próbálnék vizsgálat alá venni, azt csak az ominózus 
kezdet: 1914. és következő évek társadalmi elváltozásai ismeretében 
tehetjük. Egy ilyen vizsgálat a nemzeti nevelés hathatósabbá tétele 
szemszögéből tekintve, minden olyan ténynek a háta mögé néz, 
amely a nemzet mai helyzetképének is alkotó eleme, de természete
sen kielemez a helyzetrajz lényegét tévő egyéb színező hatásokat is.

A kutatás két irányban haladhat: az első egy nagy vonalakban 
adott állapotrajz, a katasztrófa társadalomszerkezeti elhajlásairól, 
a másik ezzel szemben a nemzeti önvédelem legkorszerűbb megnyilat
kozási módjáról. A két kérdés összefonódik, s a másodikkal kell 
indulnunk, hogy az elsőről is jó világítású képet kapjunk.

Feltesszük a kérdést tehát, hogyha 1914-ben a nemzetet annyira 
megrendítő változások érték: a nemzet akkori vezetőinek köteles és a 
helyzetből adódó védelme mellett vájjon mutatkozott a nemzeti közösség 
oltalmát célzó olyan elgondolás, amely a történetek eseménysorozata 
mögött a legbensőbb életformáló erőink felismerésével nemzeti mivoltunk, 
értékeink, energiánk átmentésére gyakorlati jelentőségű, a nemzet egye
temére kiterjedő megoldást ajánlott volna ? Mutatkozott-e a kritikus 
életszakaszunkban teremtő szellemi erőnek olyan megnyilatkozása, 
amely a bajok méreteihez és az eddig ismeretlen arányokban fel
tornyosuló nemzeti veszdelmek idején — az életösztön nevében a 
nemzeti erők összefogására életteljes, határozott, meggyőző pro- 
grammot adott volna?

Magyarország az 1914. évek idején nobilis átvevője minden 
nyugati kultúrgondolatnak, sőt mint erőteljes gazdag nemzet, a 
maga kultúrterületein tovább is fejleszti őket. Ez az átalakító, 
fejlesztő folyamat annyi tűzzel, lelkesedéssel történik, hogy a nemzet
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szellemi erőkészleteiből túlságosan sok energiát emészt fel, s így a 
nemzet saját történelmi hagyományain, a nemzet saját népi értékein 
lehetséges fejlődés, az erre való törekvés hajtásai nem mondhatók 
túlságosan dúsaknak és terebélyeseknek.

4.

A nemzet legélőbb és öröknek tartott érdekeit figyelve, nemcsak 
a köznevelés, de a nemzetvédelem és a kultúrpolitika területén is e 
kor szellemi méretezéseihez és az idők megrendítő rendkívüliségeihez 
felérő eseménynek bizonyul dr. Imre Sándornak 1912-ben kiadott 
nemzetneveléssel foglalkozó munkája (Nemzetnevelés), és a reá 
következő évek alatt a kor háborús változásai nyomán kiszélesedett 
pedagógiai tevékenysége.

Egy ezeréves nemzet életében vannak olyan tündöklő szellemi 
hagyományok, amelyek szikrázó jeleket mutatnak egy örökéletű 
nemzeti létforma számára. A fénymegvillanásök talán tudatfeletti 
szellemi energiával, talán emberfeletti éleslátással, de mindenesetre 
kiválasztott lelkek jóstehetségével olyan nemzeti ideálok alap- 
építményeinek alkotó vonalait sejtetik, amelyeknek valóságokká 
építése a későbbi nemzedék feladata. A nemzet szerencséje aztán, 
ha válságaiban, tragikusnak indult életsorsában születik szellemi 
kiválóság, nagy távlatokon is keresztüllátó elme, aki a fénylő 
örök értékekben meglátja azokat az elemeket, melyeket a válságban 
vergődő kor küzdelmében egy mindeneken felülemelkedő lendületű 
nemzeti életstílus alkotó részeivé lehet formálni.

És dr. Imre Sándornak a világháború kezdetére eső munkás
ságából a szinte át nem tekinthető sok tanulság annak az élő bizo
nyítéka, hogy ő egészen közel ért ezekhez a nemzeti hagyományok
hoz, és megvolt benne a szellemi felkészültség olyan magas mértéke 
és minden tartozéka, hogy a művész intuitív tehetségével, a tudósnak 
a valóság összefüggéseit figyelő szemével egy új nemzeti létformának 
alappilléreket építsen ki ezekből az örökértékű szellemi kincsekből.

Az ő fiatal élete nagyszerű hatásokon épül, de a legnemesebb 
nemzeti tradíciók kútíorrásához —■ úgy hisszük —, legfőképpen a 
családi hagyományai vezetik el. Elődeinek a magyar etnikummal 
való többirányú, de erős lélekbeli összekapcsolódásai a magyar 
kultúra számára is több és mindig korjelentőségű tényt vezetnek 
be, dr. Imre Sándor jövendő elhatározásaira pedig a legerősebb 
indítóerőket jelentették. Odafordult gr. Széchenyi Istvánhoz, ké
sőbb báró Wesselényi M.-hoz, báró Eötvös Józsefhez, Apáczai Csere 
Jánoshoz és igen sok máshoz, akiknek a lelkében a magyar lélek 
minősége és sorsalakulása az élei legsúlyosabb és legbensőbb problé
máját jelentette. Fejlődése, útjának e lobogó fényforrásokkal való 
megvilágítása szinte bizonyos irracionális erőket juttatnak az 
ember eszébe, melyek a tettek mögött láthatatlanul uralkodnak, 
é s .a z  eljövendő események útépítését végzik.
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Az így szerzett lelki benyomások, élmények, az átélések, a finom 
gyökérzetre állított szellemi funkció gazdag felkészültséget teremtet
tek meg benne, melynek folytán hatalmas nevelésirodalmi anyag
gal ajándékozta meg a magyar kultúra területét.

A tevékenysége nagyon mély forrásokból táplálkozott. Már a 
háború előtt számolnia kellett azzal, hogy a nemzet önismerete nem 
teljes. E tényt ö egész veszedelmességében értékelte. Minő balsors is volt, 
hogy a nemzet egyes köreinek tájékozottsága ,,a külső, belső helyze
téről, értékeiről, hibáiról, érdekeiről, veszedelmeiről“ 1 hiányos. 
Odafordul a legtisztább, legnemesebb hagyományokhoz, az örök 
értékeket jelentő nemzeti életigazságokhoz, bölcsészeti, nemzet
politikai megállapításokhoz, amelyek — hogy csak egyetlen egy 
névnél maradjak, akinek szellemi arculatát legközelebb látta kultúr- 
politikusunk — Széchenyi munkáinak örökké fénylő és világító 
részletei, és tevékenységének főtendenciája az lesz, hogy a maga 
nagyszerűen rendszerezni tudó szellemi fegyelmezettségével, az idők 
természetét, a nemzet helyzetét értékelő kritikai elmeélével rámutat
ván az önismeret hiányának elképzelhetetlen veszedelmességére, 
megnyissa a nemzet legszélesebb köreinek a szemét a balhelyzet 
megváltoztatására.

De ekkor olyan eruptív robbanás éri a nemzet testét a világ
háború megrendítő tényével, amely a nemzet előre sejtett veszedel
mét hatalmas, beláthatatlan következményű tragédiává változtatta. 
A kegyetlen sorsfordulat a nézőpontok merőben új átcsoportosítását 
és a nemzet időszerű helyzetéhez való alakítását egyenesen követelte 
a pedagógiai elméletírótól.

5.

Az 1914. év szörnyű esztendejéhez és dr. Imre Sándor csodálatos 
lelki készenlétével és éberségével való helyzetfelismeréséhez és kultúr- 
tevékenységéhez kapcsolódik oda felvetett problémánk. Mi a jelen 
környezet alakulatait és eltérítő hatásait akarjuk megvilágítani, 
hogy ez utóbbiakat ellensúlyozzuk. Vizsgáljuk csak meg az 1914. 
évi környezeti frontot s majd azután a dr. Imre Sándor, a kor 
meglátásait túlhaladó tevékenységét, melyet az önismeret meg
szerzése érdekében folytat. Ez a harc, a nemzetet a feladata 
lényegétől eltérítő hatások ellen való küzdelem pótolhatatlan tanul
ság lesz.

A megindult világháború az értékeknek eddig megdönthetetlen 
fogalmi alapépítményeit tönkrezúzta. Olyan fordulatok következtek 
be napok, órák alatt, hogy a történelmi értelem tökéletesen érthetetle
nül állott előttünk. A kor kezdett mindent átfogalmazni.

A nevelés gondolata mögött álló sziklaszilárdnak hitt erkölcsi 
erők meglazultak. Vájjon ki tudott volna értelmes, meggyőző, igazán

1 Dr. Imre Sándor a nevelés m agyar feladatairól, Szeged. 1935. 87. o.
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megnyugtató feleletet adni, mi lesz belőlünk? Ez a legsúlyosabb kérdés 
vergődő, feleletnélküli keserű kérdés maradt.

A mai környezet eltérítő és ölő hatásai közepette gondoljunk 
csak egy 1914-i tábori kórház operáló főorvosára, és annak egy tete
mes nagyságú fatáblájára, melyen bizarran és semmiképpen sem meg
nyugtató érzéssel együtt látjuk nagyság szerint a magyar testekből 
kioperált lövedékvasdarabokat. A háromszáz vasdarab képzele
tünkbe idézi a kíntól sújtott sebesültek hosszú menetét, mely a kór
ház felé vándorol : Ez volt kint a fronton. Itthon a belső arcvonalon a 
magyar társadalom imbolygott megsebesülve — lelkében. Volta
képpen a fegyelmezésnek, köznevelésnek kellett az orvos szerepét 
átvennie.

Kérdésünk : vájjon a nevelőnek milyen környezeti hatásokkal 
kellett találkoznia. Szemben találta magát a háborús családdal, 
melynek feje hadba vonult. A család élete folyásában zavart érez, mely 
lelki feszültséget okoz, sőt erősebb lelki rázkódást, ha az életfenn
tartás, sebesülés, vagy halál katasztrófája sújtotta őt. Ennyi ok 
mellett vígan tenyészhetett a neurózis. Tetézte a bajokat az is, hogy 
az összeomlás nem egy család körére szorítkozott, hanem százan, 
ezren sínylődtek a csapások súlya alatt, és most már kérlelhetetlenül 
terjedt a lelki összeomlás. A szerencsétlen családtömegeken úrrá 
lesz a félelem, amelyet megszüntetni a világok harcában nem volt 
mód. A megriadás, a pánik teljesen hátraszorította az értelmet, 
felborított helyrehozhatatlanul minden lelki egyensúlyt, az ilyen 
családoknál az ingerlékenység, panaszkodások, sőt a megzavart 
idegrendszer súlyosabb excessusai mindennaposak voltak. És ezt 
a tömegek idegéletét hatalmába kerítő szörnyű családkörnyezeti 
beszámolót még szörnyűbbek elmondásával lehetne folytatni.

Dr. Imre Sándor már eddig is a nemzeti szellemi erőkifejtés 
fokozásának gondolatával foglalkozik, a nevelői gondolatból folyó 
kölcsönös segítést és a felelősségérzetet fejtegeti, és teszi őket 
a közösségrenevelés alappilléreivé, most a sorsfordulótól kezdve a 
veszélyek által fokozott emberi és az említett hatások által mélyen 
gyökerezett magyar érzéssel három fronton veszi fel a kemény és 
még fizikai részében is hihetetlenül terhes küzdelmet. Az első arc
vonalon ellátja hivatalos tisztét, és a neveléstudomány elméleti 
részeinek összefüggéseit vizsgálja.

6 .
Szerinte a tudatosságnak a feltétele, hogy a nevelés munkája 

elméleti alapozással folyjék.2
Hogy világosan, gondolatról-gondolatra lássuk, mi is avatja 

dr. Imre Sándor tevékenységét, kora átlagos nemzetszemléletét 
jóval meghaladó nézőpontú teljesítménnyé, és hogy megfigyelhessük,

2 Dr. Imre Sán d o r: Nemzetnevelés. Kolozsvár, 1912. 83. o.
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milyen erőkből állítja össze a már forrongó magyar vész napjaiban 
realitással nemzettörténetének háború utáni szintézisét: magunk 
elé állítjuk ,,A háború és pedagógia“  című, 1915 októberében a Magyar 
Pedagógiai Társaság ülésén tartott előadása vezető gondolatait.

A) „Mivel a háború az egész nép lelkét s a nemzet életének a 
körülményeit alakítja, szükséges a nevelőknek alkalmazkodniok az 
új helyzethez már a háború folyamán, és előreláthatóan tisztázniok kell 
a háborús élet köznevelési tanulságait a békés időkre.“3

B ) Nevelési tennivalóink a háború alatt. I. Hassunk az ifjúságra,
I. hogy komolyan vegyék ezt az időt, 2. hogy alakuljon ki bennük 
eszmény, nemzeti és személyes életcél, 3. hogy bízzanak a jövőben.
II. Alkalmi irányítás történjék egy-egy harctéri esemény nyilvános
ságra jutásakor, vagy a tanulók szüleivel történtek szóvátételével. 
Törődnie kell ilyen értelemben az öregekkel, felnőttekkel is. Evvel a 
lelki egységnek szolgálunk. III. Rendszeres alakban gondoskodni 
kellene arról, hogy az egész nemzet alapos és hiteles tájékoztatást 
nyerjen a háborúról mindenféle irányban (külpolitika, háború le
folyása, hadszínterek, a háború közgazd,. polit., egészségügyi köz- 
művelődési hatása, erkölcsi irányú fejtegetések ; az egyén ráutalt
sága a közre, felelősségérzése, mi várható a jövőre : óhajtott, vagy 
aggódva sejtett alakulás (1915 !.)

C) Előkészítő munkálatok. I. A főkérdések : 1. mit kíván ez a 
korszak ezutánra a nevelés szerveitől, 2. amit most szükségesnek lá
tunk a nevelésben, tanításban, mennyiben hiányzott eddig az iskolá
ból, 3. e követelmények kiegészítő természetűek, avagy az eddigi 
tananyagtól különbözők, vagy azzal ellentétesek? 4. Csak a tanítás 
anyagának és módszerének a változtatását látjuk szükségesnek, 
vagy az egész nevelés szellemének kell megváltoznia? 5. Melyek az 
örök értékek, amelyeket semmiféle változás nem tehet sem a 
mostani, sem az ezutáni nevelésben mellékessé, vagy feleslegessé?

A vezető gondolatnak ezután a nemzetnevelés gondolatának kell 
lennie. Nemzeti az a nevelés, mely a nemzet helyzetének és a nép jelle
mének megfelel (Wesselényi).

II. Az eddigi nevelés megvizsgálása (tantervek, utasítások, 
tankönyvek átvizsgálása azért, hogy értéküket a nemzeti nevelés 
szempontjai szerint megítélhessük. Iskolai szervezet; iskolánkívüli 
nevelés ügye (népgondozás miatt), tanító- és tanárképzés vizsgálata.

III. Néplélek vizsgálata. (Nevelni nemzeti irányban csak akkor 
lehet, ha népünk jellemét ismerjük.)

IV. Művelődési, politikai tanulmányok megindítása. Pontosan 
tisztázni kell, melyik ponton mit kell tennünk, hogy a köznevelés 
az új időhöz alkalmazkodva, a közös célt szolgálja.

V. A nevelői elmélkedés tud. jeladatai közül a mostani korszak 
azt kérdi : mi a módja a nemzeti tudatosság kifejtésének?

Az értekezés nemcsak a kor szellemi arculatának hű tükre, de

* Dr. Imre Sándor : A magyar nevelés körvonalai. 114. o.
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egyúttal kielemzése és rendszerbeállítása minden olyan erőközpont
nak, melynek életfeltételeivel a nemzet fennmaradása érdekében 
foglalkoznunk kell. Ezeknek a nemzetállam oly nélkülözhetetlen 
tényezőinek meglátása, szerepük, összekapcsolódási helyeik, a sors
alakulás jobbra vagy balra való változásaiban az értékük átvilágítása 
jelenti az értekezés kivételes és összehasonlítást nem tűrő súlyosságát.

A mű, a kor legbensőbb meglátásának fényes tanúbizonysága, 
csak egy nagyszerű szellemi hangszereléssel kidolgozott hatalmas 
tervezet tartozéka. Apró részlete a nemzet örök életét biztosítani 
kész tervezetnek, mely a magyar halhatatlanok próféciáit helyezi 
piedesztálra, egy emberi elme minden kiválóságával, hogy azon 
időkben, amikor a nemzeti létet a világháború örvénybe készül 
sodorni, mindenki tekintete megakadjon a megszabadulást hirdető 
lehetőségek kinyilatkoztatásán.

A mű könnyen elérte azt a célt, amelyért szerzője megírta. 
Átütő ereje a lelkek mélyéig megejtett mindenkit.

Ne feledjük el mi zajlott le 1915-ben.
Minden magyar lélek alkudozott az élet-halál kérdésével. 

A ma készült a holnap gyászára, a holnap pedig, ha mégis vert a 
lüktetése, hogy mert volna terveket szőni holnaputánra. Mikor 
így már majdnem megállni készül az élet ritmusa, és amikor a hit 
és boldoglátás elszálltak a magyar ember fogalomkészletéből, jele
nik meg egy munka, amelyikben az ország izgalmi zajlása kellős 
közepén elszánt erőt és nyugalmat bizonyító logikus rendben, éles
látást, felismerést sugárzó energiával tárja elő a szerző az országos 
tennivalókat: felírja a ma programmját. És amivel megejt lenyű
göz, megállít mindenkit, az az írónak egész énjét eltöltő hite, 
hogy igenis átlábaljuk a háborút ; erről bizonyságlevelet is ad, 
amikor a magyar holtraválók kezébe tervezetet helyez arról, hogy 
milyennek gondolja a háború után való magyar léleképítést.

Dr. Imre Sándor zajtalan, de ragyogó sikere a magyar szí
vek mélyén talált visszhangra.

A háború és pedagógia című értekezése a legélőbb fényforrás 
számunkra, megvilágítja a jelen nevelésünk számtalan eltérítő hatását, 
és mindjárt utat mutat azok közömbösítésére is, tehát nevelő tudatosság 
felé törekvőknek a kánonjából egy sorsfordító fejezet.

Már a Nemzetnevelés megjelenése is korjellemző históriai tény, az 
említett értekezés és dr. Imre Sándor első háborús frontjáról való 
egyéb elméleti művek egyenesen korszakos alapvető munkálatok 
a nemzet jövő szellemi alakulásához. A háborús arcvonal kezdeti 
elméleti munkái magasrendű tudományos nívójuk mellett fémjek 
zésüket abban nyerik, hogy az élettel összefüggő részeik útján a 
nemzet köznevelését gyakorlatban is szolgálják.

7.
A második arcvonala kultúrpolitikusunk küzdelmének a minden

napi élet frontja a tömegneurózis legrombolóbb időszakában. A köz-
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élet minden jelentős dobogóján megjelenik. A hely, ahol fellép, 
mindenkor a közerkölcs, a köztisztesség, a nemzetvédelem tribunál- 
jává lesz. Aki hallotta őt beszélni, nyomon követte kristálytiszta 
okfejtését, csodálatosan egyszerű és érthető, de művészettel megoldott 
probléma-részleteit, figyelemmel kísérte személyes hatását hallgatói 
lelkületére, az egy pillanatig sem vonta kétségbe, hogy az a hely, 
ahol hallgatóihoz szólott, megnyert pozíció volt a nevelői gondolat 
számára, elvesztett csatatér a nevelteket eltérítő környezeti hatások 
számára.

A nevelteket eltérítő és torzító mai környezethatásokat tanul
mányozó pedagógusnak a védekezés e módjáról tudomást kell 
vennie, aminthogy tanulságos a következő részlet is.

A nemzet összessége millió és millió egységből áll, és a nevelő 
még ha korának legnagyobbjai közé tartozik is, még ha grandiózus 
szellemi fegyverzetével a legnehezebb csatákat vívja meg győze
delmesen, tudja, hogy egymaga csak egy egység. Nem véletlen az, hogy 
dr. Imre Sándor a háborús évek tenger teendője mellett megtartja 
a Magyar Pedagógia szerkesztői állását, összeforr a Néptanítók 
Lapjával, mert ezeken keresztül egy nemzetvédelmi láncolatot akar 
szervezni tanárokból, tanítókból. De nemcsak ezekhez szólott fejte
getéseiben, hanem hite és elvei szerint minden nemes érzületű magyar 
emberhez, aki a közösség javára részt kért és vállalt az együttes 
dologtevésből.

Tegnapig, talán máig is osztályrészünkül jutott a tragikus 
magyar meghajszoltság. Rettegünk a romboló környezeti hatásoktól. 
Vájjon nem erős fegyver ellenük egy nemes érzületű magyar emberek
ből álló nemzetvédő láncolat?

**  *
Az 1914-es évek szörnyű viharfejlődése és a felvázolt nemzeti 

védekezési terv s annak további és el nem mondott gyűrűzése a 
monumentalitás minden ismérvét magán hordja, és problémánknak 
hiányozhatatlan történelmi hátteréül szolgál. Minden mozzanata a 
maga történeti folyamatosságában egy aktívan elvonuló kép és 
tanulságait rávetíti a jelenünkre, a szándékaink elé. Milyen egyszerű 
lett volna a felvetett problémánk megoldásaképpen egyenesen a 
mai társadalmi lélektan területén s népi talajon való tanulmányozást 
ajánlani és elkalauzolni a nevelők világát a nagyranőtt pedagógia 
többi idevonatkozó tudományágához, hogy egy ezekből készült 
alépítményre állva, élénkítsék meg a nemzeti érzületre való nevelés 
ritmusát.

De úgy találtuk, hogy az 1914 körüli évek problémánkhoz 
tartozó részleteinek történeti felvetítése a jelenségeknek az egész 
nemzetre kiterjedő volta, általánossága, a védekező pedagógiai 
tervezet egyetemes jellege és egyáltalán a mának a háttere nélkül 
nincs teljes megoldás. A múltból elővillanó fényforrások mellett 
mindenesetre könnyebb lesz a feladat szükséges kiegészítése.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.
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Egyéni nevelés — közösségi nevelés.
Neveléstudományi folyóirataink hasábjain híven tükröződnek 

vissza korunk nevelésügyi mozgalmai. Szorgalmas és gondos logikájú 
cikkek tájékoztatnak a napról-napra szaporodó módszeres kérdé
sekről, a tanuló és az iskola, a tanuló és a társadalom viszonyáról. 
Érdekes jelenség azonban az, hogy míg a tanulmányi eredményt s a 
nevelés közvetlen céljait biztosító módszer oly nagy megbecsülésben 
áll a neveléssel foglalkozó kérdések középpontjában, addig jóval keve
sebbet hallunk — a minden módszeres eljárást alapjában indokoló 
alkati sajátságokról, amelyek a nevelés legbensőbb alap ját: logikai 
alkatát jelentik. Kétségtelen az, hogy minden módszeres eljárás 
csak eszköze, gyakorlati kibontakozása annak az elvi alapvetésnek, 
amely a nevelés logikumát jelenti, s ezért nem szükségtelen a nevelés- 
tudománynak magára fordulni s e benső természetéből folyó elköte
lezettségét — célját vizsgálat tárgyává tenni. A neveléstudomány 
alkati sajátságaiból kiindulva kíséreljük meg néhány szóban össze
foglalni korunk összes nevelési törekvésének gyüjtőfókuszát: az 
egyéniség és a közösség viszonyát.

A történelmi élet problémáinak van egy középponti magja, 
amely száz esztendeje az emberi élet minden törekvését magyarázza. 
Ez a probléma az egyén és a közösség viszonyának kérdése. A szociá- 
lizmus, a liberalizmus, a nacionalizmus s a fajelmélet is ebből a kérdés
főből ágaznak el. Ma mártudottdolog,hogyaliberalizmusésanaciona- 
lizmus különböző fejlődési fokai ugyanazon eszmetörzsnek. Kétség
telen az, hogy a liberalizmus értékelése nem követte a legmagasabb 
szellemiség parancsát, és az egyén, a szabad egyén fogalmát lejáratta, 
elüresítette. A nacionalizmus már a közösségbe helyezi bizalmát r 
kollektív erőket tol előtérbe. Miért van az, hogy a kollektív erők 
legszélső kialakulása idején is a liberális és nacionalis társadalmi erőpár 
küzdelméről s az utóbbi bizonyos visszaszorulásáról (kisebbségi jog 
statuálása) vagy túlfej lődéséről (fajelmélet) kell számot adnunk? Azért, 
mert a kollektív alkatú társadalom sem nélkülözheti azt, ami a 
liberálizmusban igaz, s minden emberi életben az. Igaz pedig az, 
hogy semmiféle értékes élet nem állhat fenn az egyén azon egyedül 
magára váró kötelessége nélkül, amellyel nemes intelligenciájával 
tudatosan ragaszkodik a maga szellemi méltóságához 1 Akárhová 
vezetett a liberálizmus, azt nem tudja tagadni semmiféle kollektív 
társadalmi doktrína, hogy ehhez a lélek autonómiája, erkölcsi szabad
sága kell. Semmiféle társadalom nem állhat fenn tagjainak a leg- 
magasabbrendű erkölcsi autonómiája nélkül. A végső közlelki sajá
tosság, amely az egyén értékelését vezeti, az erkölcsi norma. Ezért 
kell a kollektív alkatú társadalomnak számolni az egyén szabad 
értékelésével, amellyel maga magát fűzi a közösséghez. Más szóval —
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mint már e helyütt rámutattam — csak autonóm akaratú társadalom 
az, amely annak nevezheti magát.

Nevelésünknek szükségképpen középponti kérdése tehát a z : 
hogyan neveljünk egyéniségre és egyben közösségre? Hiszen kétség
telen, hogy a nevelés célja végső értelmezésben mindig egy : a fejlődő 
lelket hozzásegíteni legtökéletesebb adott kibontakozásához s egye
temes életideál megközelítését segíteni elő ezáltal. Azt is tudjuk 
azonban, hogy az egyetemes életideál elérésére a különböző kor 
különböző alkalmakat a módokat nyújt, s különböző közelebbi célokat 
tűz ki. Kant szerint a nevelés célja nem az, hogy hozzásimuljon fenn
tartás nélkül a kor szelleméhez, hanem éppen az, hogy korszellemet 
neveljen ! Itt tehát az a kérdés, milyen egyéniség lesz az, amelyik a 
kor kibontakozó irányát — a közösséget — olyanná preformálja, 
amelyik megfelel az egyetemes életideálnak? Ezt a nevelést van 
hivatva eldönteni s elsősorban a középiskolai nevelés. E  nevelésnek 
főeszköze minden történeti időben az ismeretszerzés volt, s az is 
marad. (Ha valamely irányismeret, pozitív tárgy nélkül akarna 
nevelni, természetes alapját veszítené el.) A nevelőerő az ismeret 
anyagában van elsőrenden, hiszen az ismeret egyben értékelés is, 
s az értékeléssel megtett szellemi út : fejlődés. Az ismerés a nem tuda
tos ingerfolyamatot tudatosan utánaképezi, s így formálja az inger- 
komplexumot : tárggyá. A tudományos ismeret most már a tárggyá 
formálást a sajátmaga logikai alkatának tudatossá tételével végezi. 
Igen magasrangú szellemi követelményt állít célul maga elé a 
középiskola, amikor kimondja, hogy tudományos ismeretet akar 
lérehozni tanítványában. Innen van az, hogy a középiskola nem elég
szik meg akármiféle ismerettel, tehát kerüli a receptív, pusztán 
memóriára alapító ismeretszerzést, hanem ezen túlmenően szellemi 
alkotómunkára vágyik. A neveléstudomány forradalmi átalakulása 
a munkáltatás irányába ennek az elengedhetetlen, tudományos 
ismeretre törekvésnek a kifejezője. De csakis ezt szabad munkáltatás 
alatt érteni, s nem a hamisan idecsempészett reális aktivitás közön
séges kifejlesztését. A munkáltatás nem jelenthet egyebet, mint az 
egyes tudományok logikai alkatát öntudatossá tenni, s ennek önálló 
szellemi munkája révén az ismereteket rendszerekbe foglaltatni a 
tanulókkal. Tudjuk azt is, hogy a tárgyat formáló logikai réteg az 
öntudatos emberi szellem legbensőbb rétege, s az ismeretekké való, ön
maga léteiét bizonyító szétbomlása csakis az egyén szellemi szabadsága 
révén lehetséges.

Innen van az, hogy minden munkáltató nevelési elv szükségképpen 
revelálja az egyéniség kifejlesztésének a gondolatát. A tárgyra- 
sugárzó értékelést, ami egyenlő a tárgy önértékének az elismerésével 
s így az igaz ismerettel — nem végezheti el senki más — csak a 
nemes intelligencia (Bőhm), amely az egyéniség magja. Ez az értékelés 
fel fogja ismerni a tudományok lényegét, amely nem más, mint a saját 
logikai alkatát más-más úton felfedő emberi szellem. Az egyes szak- 
tudományok a saját logikai alkatukat s így az emberi szellem logi-
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kumát bizonyítják. Lehet-e a nevelésnek más magasabb célja, mint
hogy a nevelt, a tanítvány szellemét ilyen önmagát kereső tudományos 
ismeret szerzésére indítsa és segítse? Semmiesetre sem, s a magyar 
pedagógia (Imre Sándor) már reájött arra, hogy elsőrenden nem kész 
ismeret nyújtása a középiskola célja, hanem az ismeret létrejöttének 
a tudatosítása. A tudományok logikai alkatának a vizsgálója, Hegel 
mondja a közhellyé vált igét : az igaz csak az egész. Természetszerűleg 
következik a tudományok logikumának és az emberi szellemnek össze
függéséből, hogy annál teljesebb e szellemi öntudatosítás, minél 
többágú a próbája, a tudományos ismerete. S itt van az óriási hatalom 
a középiskola kezében : a lehetőségekhez képest a legszélesebbkörű 
tudományos ismeretet öleli fel. Az egyetemes igazsághoz soha 
nem kerül többé oly közel — oly sok irányból az emberi lélek, mint a 
középiskola felső két osztályában. De ez a megközelítés csak akkor 
lesz értékes, ha azok a szaktudományok, logikai alkatukkal szellemi 
összefüggéssé lesznek : eggyé szervülnek, az igaz ismeret törvény- 
szerűségévé. Felhangzott a nevelés e törekvése ellen a félelem s a mate- 
riálizmus tiltakozása : a tudományok logikai alkatát nem érti meg 
a gyermek, s törvényszerűségeket és tényeket nem tud egyszerre 
szemlélni. Csak a konkrétumsazabsztraktumnem lehet lelke sajátjává. 
Errevonatkozólag azt felelheti a pedagógiai ideálizmus : mintahogy 
nincs — a csecsemőkort nem tekintve —• az emberi szellem fejlődésé
nek foka, amely kizárólag érzéki világképbe foglalná a tárgyak háló
zatát, hanem már a gyermek is jelentő képekké tömöríti az érzéki 
képet, s fogalmakat alkot— minden konkrétum alkalmas az abstrak- 
cióra, ha megfelel általában annak a fogalomkörnek, amelyben a 
tanítvány él. Más szóval: csak olyan ismeretek szerzésére nyújtsunk 
alkalmat, amelynek logikai alkatát átértheti a tanuló, és csak 
annyi ismeretet nyújtsunk, amellyel mint lényeges elemmel meg
alkothatja tárgya logikai alkatát, s melyet saját szellemének logi- 
kuma igazol, önkéntelen itt keresgél a túlterhelés, amikor érthetetlen 
és fölösleges részismeretek törlését sürgeti. A tudományok filozófiai 
alapvetése átalakítaná a tárgyak szervezetét is. A VIII. osztályban 
tanított filozófia propedeutika nem szublimálódna oly nehezen érté
kesíthető s kissé elkésett tudománnyá, hanem alapvetése mélyen 
gyökerezne az egyes szaktudományok logikai alkatának felismerésé
ben s öntudatosan ítélő, aktív, értékelő tudatban, amelyet odahoz
nának a tanulók. Nem is lenne egyéb célja, minthogy az addig le
csapódott filozófikumot rendszerbe foglalná, s ezzel a szaktudo
mányok értékelő ismeretét betetőzhetné. Ha magasabb történeti 
szemszögét, saját alkatát is fölvázolná, akkor méltó, önmagához 
méltó helyét foglalhatná el a filozófia középiskolai oktatásunkban. 
Az érettség fogalmának így fokmérője és biztosítéka lehetne.

Mindezeket összefoglalva a nevelés, éppen mert ismeretek útján 
történik, szükségképpen egyéniségre nevelés. Csak az egyéniség 
szellemi szabadsága az, amely megközelítheti az igaz ismeretet, s a 
problémák tömkelegéből az elhívottság szerint ki több, ki kevesebb
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igaz ismeretet kovácsol. Azt az egyéniséget, amely nemes intelligen
ciája révén, legbensőbb egyetemes humánumát fejti ki, nem kell 
értékelése veszedelmes eltévedésétől féltenünk. Mivel e végső logikai 
értékelő tudat törvényszerűsége egyetemes : ez az egyéniségre nevelés 
a legátfogóbb szellemi közösségre nevelést is jelenti. Azok a tudo
mányok, amelyek az emberrel foglalkoznak (nyelv, történet, irodalom, 
vallás stb.) azonban szükségképpen más közösségi fogalmakat is 
revelálnak. Minden emberrel foglalkozó tudományos ismeret — 
éppen úgy mint más — értékelés is, mivel azonban itt az önérték 
elismerése emberre, emberi lélekre vonatkozik, az ismeret anyaga, 
mondjuk így : tárgya és alanya : ugyanaz az ember. Ez azt jelenti, 
hogy minden ilyen ítélet s ismeret létrejötténél fellép az erkölcsiség 
fogalma. A szembenálló tárgy az ismeretben élesen elválasztható 
formában : erkölcsi jó, vagy rossz formájában jelentkezik. Az erkölcsi 
értékelés, e végső közösségi funkció jellemzi a közösségi nevelést is. 
Másképpen közösségre nevelni, mint az erkölcsi fogalmak révén, nem 
lehet, s más tudományokkal sem, mint az emberrel foglalkozó tudo
mánnyal. Az egyén életének egy része a közösségi elv uralma alatt 
formálódik, tehát a középiskolának szükségképpen közösségre is kell 
nevelnie. Általában az ismeret a legátfogóbb szellemi közösségre 
nevel, az emberrel foglalkozó tudomány erkölcsi közösségre. Ezért 
kell a középiskolai tanulmányok másik betetőzőjének lenni a filozófia 
m ellett: a vallásnak.

E két közösségi formánál közelebbi, vagy még inkább konkrétebb 
az a közösség, amely közös történeti sors alatt alakul ki, s közös 
társadalmi célokat tűz maga elé, hivatása átérzésével. Ez a közösség: 
a nemzet. Reámutattunk arra, hogy a liberálizmust miért és mint 
váltotta fel a nacionálizmus.

A közösségi élet materiális színezetű s szélsőséges felfogása a 
faj elmélet, amely egymással szemben álló s az egyénnel mit sem törődő 
fajok küzdelmévé tudná alacsonyítani a történelmet. Eltekintve 
attól, hogy a faj fenntartója s valóságos megjelenése az egyén, 
óvatosan kell fogadnunk a faj elméletet azért is, mert merőben animális 
hasonlatot keres az ember életberendezésében. Az ember pedig több 
mint a faji bélyegek s jellemvonások összessége, s éppen szellemének 
alapvető rétegével több. A természeti én, amely a faji gondolat közép
pontja, a történeti időben a magasabbrangú történeti én fejlődési 
fokára jut. A közös történeti sors — nemzetté olvaszthat össze külön
böző fajokat is ! A nemzeti közösség elsősorban azonos történeti 
életben kifejlődött szellemi alkatot jelent, azaz történeti sorsközösség 
vállalását, amelynek nem ellensége, nem alárendeltje az egyén, hanem 
autonóm erkölcsiségű összetevője. Hiszen világos, hogy a közösségi 
erkölcsiség •— akár nevezzük Sprangerrel objektív lelkiismeretnek —• 
nem táplálkozhat máshonnan, mint az egyetemes erkölcsi törvénysze
rűségből — Spranger : abszolút lelkiismeret •—, s nem nyilvánulhat meg 
máshol, mint a szubjektív, az egyéni erkölcsi ítéletben. Az egész
séges társadalmi közösség csakis a szabad és öntudatos erkölcsiségű
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egyének összességéből nőhet ki. A mi magyar történelmünk a leg
fényesebb példája — az ütközőponton élő nemzetek — történelmi 
sorsközösség okozta faj felszívó erejének. Ha mármost felülről reárakott 
faji tudat, sőt nemzeti tudat sem hozhat létre autonóm akaratú 
s így — bár paradoxonnak tetszik — leghomogénebb közösséget, 
a nevelésnek nem lehet magasabb célja, ha nemzetté akar nevelni, 
ha a közeli közösség, a nemzeti élet utáni vágyat fel akarja ébreszteni 
a tanítvány lelkében, minthogy az ismeretszerzésben vezető szem
pontnak a nemzeti lélekké összefonódó azonos történeti én tevé
kenységét teszi. Ismeretei tárgyában a történeti sorsközösség alkatát 
teszi tudatossá. Ez az oka annak, hogy a középiskola reformja a 
nemzeti tárgyakat helyezte a nevelés középpontjába. A közös sors 
értékeléséből — ha érdemes arra — vágy fakad a nemzeti gondolat, 
a közös történelmi hivatás kifejtésére. Így van biztosítva a lélek leg- 
magasabbrangú szabadsága : a jóra, amellyel nemzeti misszió szolgá
latába áll. A módszertannak itt már csak az a teendője, hogy óva
kodjék a tárgyak nemzeti értelmezésénél felesleges és káros részlet
túlzásoktól, másrészről nagy, átfogó szempontokat adjon. Az így 
felnevelődött társadalmat nem a gyűlölet, hanem az Evangélium 
fénye tartja össze ! A nevelésnek ez a hármas összefoglaló tevékenysége 
a legmélyebben alkatában gyökeredzik : az egyén szabad szellemiségét 
bontja ki, erkölcsiségét legegyetemesebb közlelkiség alapjára vezeti, 
s felébreszti a történeti sorsközösség után való vágyat. Individiualista, 
evangéliumi és nemzeti egyszerre.

Nem kell messze mennünk addig a megállapításig, hogy a protes
táns középiskola a protestáns szellem alkatánál fogva, milyen mélyen 
hordozza magában a nevelés ez alapvető alkati elemeit 1 ! A protestáns 
középiskola legkomolyabb autonómiája, a lélek autonómiája: az, hogy 
autonóm szellemű nemzeti társadalmat a szellem szabadságának 
jogán nevelhet!

Karcag. Dr. Vályi Armand.

M E G JE G Y Z É S E K
Külföldi diáklevclezésiink. A Magyar Cserkészszövetség diáklevelezési 

irodája 1936 decemberében rendezte meg Budapesten (a II. kér. r. k. érseki 
főgimnázium épületében) diáklevelezési kiállítását, amelyen kiállításra kerül
tek mindazok a tárgyak, térképek, képek, levelezőlapok, fényképek stb., 
amelyek a magyar diák előtt valamely külföldi állam tájait, városait, nép
rajzát, építkezését, sportéletét, ifjúsági életét és mozgalmait ismertetik, és 
amelyeket magyar diákok és diákleányok külföldi barátaikkal, illetve barát
nőikkel folytatott levelezés útján szereztek. Ugyanott kerültek kiállításra azok 
a rajzok, plakátok, levelezőlapok vagy levélpapírfejlécek, amelyeken magyar 
diákok szemléltetik a diáklcvelezés célját és lényegét, úgy, ahogy az ő lelkűk
ben él. Ennek a bizonyára érdekes kiállításnak az anyaga, amelyet különben 
nem állott módomban megtekinteni, szerepelni fog majd egy nagy nemzet
közi kiállításon, Párizsban, még az év folyamán, ahol az összes levelezésben 
résztvevő országok bemutatják a gyűjtött anyagot. Harmadik éve már, hogy
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a Cserkészszövetségtől az első felhívást kaptuk a diáklevelezés megindítá
sára ; célom az volna, hogy ennek a hároméves levelezésnek ■—- egyelőre szűk 
körre terjedő tapasztalataimból — leszűrjem pedagógiai tanulságait, és egy
ben megállapítsak néhány elvet, amely szerint diákjaink további levelezése 
irányítható volna.

Legelső alkalommal, mikor még a Szövetség felhívása előtt diáklevele
zést indítottunk, legelsősorban a nyelvtanulás célja állt a szemünk előtt. 
Tiszántúli kisváros leánylíceumában "tanítva, leginkább azt hiányoltam, hogy 
a német vagy francia nyelv tanulásánál kisvárosi leány semmi kapcsolatot 
nem érez az élet és iskolában megtanult nyelv között : Kisújszálláson, Mező
túron vagy Karcagon ugyan ki látja hasznát annak, ha tud is németül vagy 
franciául? Tudományos szempontból, elméleti elmélyedés kedvéért vajmi 
kevés tanulónk fog az iskolai lecke elvégzésén kívül nagyobb buzgalmat ki
fejteni modern nyelvek tanulásában. Idegennyelvű könyvek olvastatásával, 
főképp könnyebb és rövidebb novellákkal, lehet kísérletet tenni, de sokaknak 
ez is igen fáradságos dolog. Diákcserében aránylag kevés tanuló vehet részt, 
anyagiak miatt. VI., VII., VIII. osztályban akad egy-egy tanulónk, akinek 
talán volt alkalma megjárni Ausztria keleti részét, Bécset vagy Grázot. Ta
nulóink nagy része legelőször levelezés útján lépett személyes viszonyba azzal az 
idegen nyelvvel, amelyet megtanult. Ebben érezte meg először, hogy a meg
tanult idegen nyelv hasznot hajt és nemcsak fáradságot, hanem örömet is 
okoz : valahonnan, nagyon messziről, Berlinből, Rouenból, Helsinkiből leve
let hozott a posta ; kedves, fiatal leányok fényképét: Grete, Yvonne, vagy 
Pirkko, hogyan fogunk diskurálni? Az idegennyelvű leveleket talán nem írjuk 
olyan nyelvtani pontossággal, mint iskolai dolgozatainkat : mindenesetre 
sokkal szívesebben írjuk, nagyobb szókincsre és több kifejezésre van hozzá 
szükségünk. A szótudásunk igen sokat bővül, kifejezésbeli készségünk gyarap
szik ; gyakrabban nyúlunk a szótárunkhoz, ha meg akarjuk értetni magun
kat. A hétköznapi német vagy francia nyelvből többet tanulunk meg így, mint 
iskolai könyveinkből.

Az első szempont, a nyelvtanulás szempontja, meghozta a várható ered
ményt : személyes élményt, kedvet és az ambíció fokozását. Vannak azonban 
a levelezésnek tárgyi szempontjai : 1. egyrészt az, amivel a mi ismereteink 
bővülnek akkor, mikor egy másik nemzet ifjúságával érintkezésbe lépünk ; 
2. másrészt az, amivel mi gyarapítjuk egy másik nemzet ifjúságának látó
körét ; felvilágosító munkát végzünk, mikor megismertetjük magunkat, 
viszonyainkat, törekvéseinket és szerencsétlen sorsunkat.

Ne áltassuk azonban magunkat, és ne álljunk elő túlzott követeléssel : 
serdülő gyerek, talán még a fiú is, de még inkább leánygyerek, a levelezésben 
elsősorban személyi és szubjektív viszonyt keres. Igen nehéz rávezetni, hogy 
egyebet is lásson és keressen benne. Ezt hiba lenne tőlük zokon venni. Érde
kes volna azonban a leveleket szemügyre venni, hogyan nyilvánul meg ben
nük az ifjúkor lelkülete ; érettebb korunknak szenvtelenségében csodálkozva 
döbbenünk meg azon a forró és szenvedélyes hangon, lendületes és meleg sza
vakon, amit szeretetkereső fiatal leánykák mondanak egymásnak. A leve
lezéssel együtt jár a csereberélés és ajándékozás, fényképek, kézimunkák, 
kották, nemzeti specialitások küldözgetése. Pedagógiailag ezt sem kell le
becsülni : mindez színezi a leánykák életét, fejleszti a szimpátiára való haj
lamot és az örömszerzésben nyilvánuló önzetlenséget.

Levelezés Magyarországból Német-, Olasz-, Francia- és Finnországgal, 
azonkívül Angliával folyik. Diákleányaim levelezése jelenleg főképpen Német- 
és Finnország felé irányul. Amennyiben tárgyi ismeretszerzésről van szó, 
ezekből a levelekből szeretnék néhány kuriózumot kiragadni.

Töredékesen, de határozottan és öntudatosan nyilvánul meg az új Német
ország és a német ifjúság szelleme néhány német leány leveléből. 1934 őszén 
egy schwarzwaldi városkából 16 éves leányka írja : „Német leánynak lenni 
ma nagy feladat és nagy kötelesség. Annyira körül vagyunk véve ellenséggel, 
hogy fel kell készülnünk a legnagyobb erőfeszítésekre és legnagyobb nélkü
lözésekre. Nagyon sokat kell dolgoznom, de tudom hogy miért dolgozom.“
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A leányka, mint minden hasonló korú német leány, a RDM, a német leányok 
nemzeti szocialista szervezetének tagja. Apja nyomdatulajdonos. Résztvesz 
a német ifjúsági Berufsbildung-on : 17—-18 éves német leány vagy fiú gyakor
lati és elméleti vizsgát tesz, hogy szükség esetén az apa, vagy bármely felnőtt 
munkakörét ellássa: pl. elvezeti a nyomdaüzemet. A vizsgázókat kerületen
ként versenyvizsgára bocsátják. Drezdai értesülésem szerint 1936-ban Szász
országban a két legjobb versenyvizsgát tevő, egy fiú és egy leány pályadíja 
egy utazás volt a felszabadult Saar-vidékre. Tudjuk a levelekből, hogy a BDM 
tagjai egyesületükben rendszeres szolgálatot, inspekciót végeznek, és az új 
szellemnek megfelelő világnézeti és politikai nevelést kapnak.

A finnországi levelek békességesebb világ üzenetét hozzák. Az érkező 
fényképek késő ősztől kora tavaszig a havas vidékeken sítalpakon szaladgáló 
vidám fiúk és leányok képét mutatják. Minket különösen az érdekel és hat meg, 
milyen kultusza van a finnek között a finn-magyar barátságnak. Az iskolá
ban az év bizonyos napján, épúgy mint mi, megemlékeznek erről a rokonság
ról. Tisztelegnek a magyar zászló előtt. Tamperéből egy finn leányka írja : 
„ Tudok egy magyar dalt.“ A magyar dal a Hiszekegy finn és német szövege 
volt. Tudnak valamit megcsonkíttatásunkról is. Tudnak sokszor egy-egy ma
gyar szót vagy magyar mondatot, talán iskolakönyveikből, a nyelvrokonság 
illusztrálására. Egyik leányka kis jelvényt küldött, valamely iskolai egyesület 
jelvényét, amelyiken együtt vannak a finn, magyar és észt nemzeti színek.

A második kérdés az volna, mit ismerhetett meg egy külföldi diákleány 
a mi diákleányaink leveleiből. Először is a német, francia vagy finn leány 
meglátja, hogy diáktársa az iskolában egy európai nyelvet elég tűrhetően meg
tanul. Ez sok nyugati kultúrnemzet szemében már magában véve is kvalifi
káció. Megtudja, hogy iskolai tanulmányai során megismer valamit az ő népé
nek kultúrájából : német eredetiben olvassa Goethét, Schillert, Racinet vagy 
Victor Hugót. Ennél fontosabb a felvilágosító munka másik része, ami a ma
gyar földet, magyar életet és viszonyokat ismerteti. Természetes, hogy az az 
ismertetés csak a levelező leánykák érdeklődéséhez és látóköréhez mért. 
A bemutatkozó levél környezetrajzot visz : a vidék, az Alföld, a város, a csa
ládi környezet képét. Mindezt fényképekkel és képes levelezőlapokkal lehet 
illusztrálni. Itt szerepet játszik néha a néprajz, népszokások, népviseletek 
ismertetése, ami a leányokat legtöbbször érdekli is. Gyakran küldenek ki 
népviseletbe öltöztetett babát, magyar hímzést vagy cserepet. Nagyobb és 
érettebb tanulóknál kiegészítheti a magyar kultúra ismertetése: aktuális 
volt a múlt években Az Ember Tragédiájának előadása a Burgtheaterben, 
amelyről a külföld elég széles körben szerzett tudomást. Küldtek ki magyar 
fordítást Az Ember Tragédiájáról, Petőfi-költeményekről ; németnyelvű 
magyar verses antológiát. Küldtek magyar népdalkottát. Tőlük telhetőleg 
ismertették Magyarország megcsonkításának történetét és a revíziós gondo
latot. Néhányszor kiküldettem nagyobb tanulókkal a „Pesti Hírlap“ francia- 
nyelvű propagandacikkeit, Légrády Ottó propagandalevelezőlapjait a magyar 
olimpiai győzelemről. Diákleányaink külföldi levelezésük objektív tényét 
főképp a revíziós gondolat szolgálatában látják : azokon a plakátokon, ame
lyeket a kiállításra rajzoltak, magyar fiú és leány postagalambokat bocsát el, 
miközben a háttérben az integer Magyarország képe integet.

Mindezek egyelőre rendszertelenül papírra vetett gondolatok, amelyek 
egészen szűk körben mozgó munkának az eredményeit foglalják össze. El 
tudom azonban képzelni, hogy országszerte rendszeres irányítással a levele
zés egyrészt még több pedagógiai hasznot hozna, nyomában érdekes adat
gyűjtés indulhatna meg nemcsak a tanulók, hanem tanárok számára is.

A levelezés irányítása, ezt meg kell állapítanunk, elég kényes dolog. 
A tanár részéről önkényes beavatkozás nem tanácsos. A tanuló minden körül
mények között örömet és szórakozást kell hogy keressen és találjon benne. 
Az ellenőrzés pedig sok tanulónak kedvét szegi. Mégis meg lehet adni az irá
nyítást baráti jótanáccsal, fel lehet hívni figyelmüket egy és más dologra. 
Jó  volna a levelezésre kijelölt diákokat egy bizonyos fokig szelektálni, ha azt
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akarjuk, hogy a magyar diákság mindenképpen magasabb színvonalúnak 
mutatkozzék külföldi barátai előtt.

Jó volna a diáklevelezés útján az önképzőkörökben, cserkészcsapatokban 
folyó munka keretében rendszeres és szervezett adatgyűjtést indítani meg 
1. arranézve, hogyan él Magyarország ma különböző nemzetek ifjúságának 
képzeletében. Mit tudnak földrajzunkból, társadalmi viszonyainkról, törté
nelmünkről. Mit tudnak kultúránkról, íróinkról, muzsikusainkról, politiku
sainkról, színészeinkről, sportembereinkről. 2. Érdemes volna utána nézni, 
ismereteiket milyen forrásból merítik ; mi a szerepe az iskolai könyveknek, 
milyen terjedelemben tanulják különböző nemzeteknél a magyar földrajzot. 
Mi van Magyarországról a történelemkönyvükben. Milyen fogalmakat adnak 
rólunk az újságok, folyóiratok, képeslapok, rádió és film, idegenforgalomi 
propaganda. Jutnak-e el hozzájuk néha magyar szellemi termékek. Találkoz
tak-e magyarokkal, és a külföldre vetődött magyar mely típusát ismerik, a 
kivándorolt munkást, a diákot, a fürdővendéget vagy tanulmányi szempont
ból utazó embert. Hogyan ítélik meg mindazt, amit láttak, tanultak vagy 
hallottak.

Ezzel szemben meg lehetne állapítani azokat az eszközöket, amelyeket 
levelező magyar diák felhasználhat a rólunk alkotott kép vagy vélemény 
helyesbítésére, össze lehetne állítani az ilyen célra felhasználható kevés számú 
könyv jegyzékét (német, olasz, francia és angol könyvekét).

Harmadszor össze lehetne szedetni egy-egy iskolán belül mindazokat az 
ismereteket, földrajz, társadalmi és családi élet, néprajz, iskolai élet, ifjúsági 
mozgalmak és törekvések terén, amelyeket levelezés útján szereztünk és ame
lyek a mi tudásunkat gyarapították.

A három kérdés közül a legelső az, amit legérdekesebbnek látnék, és ami 
talán legtöbb eredménnyel biztatna. Ezeknek a kérdéseknek megtárgyalása 
és megvitatása gazdagíthatná önképzőköreink és ifjúsági köreink programm- 
ját, személyi érdekű közléseken kívül tartalmat és színvonalat adhatna diák
jaink külföldi levelezésének.

Mezőtúr. Dr. Muzsi Piroska.

H A Z A I IR O D A L O M
Az egyház jelene és jövője. Három előadás. írták : Barth Károly és Révész 

Imre. Az „Igazság és Élet“ füzetei: 9. sz. Debrecen, 1937. 8 r. 43 1. Mint e 
füzet címe is mutatja a mai válságos állapotok között az egyház existentiális 
kérdéseit tárgyalják a benne foglalt előadások. A legmélyebben és a legköze
lebbről érdeklik tehát ezek a protestáns egyháznak is minden igaz és hű 
gyermekét. Még a hitbuzgó lelkek legtöbbje sem gondol nálunk arra, hogy 
milyen halálos veszedelem fenyegeti egyházát, amelyben boldognak érzi 
magát. Csak akkor szorul el a szíve, ha gondolkozva elolvassa ezt a füzetet 
és meglátja belőle, hogy milyen riasztó meredély szélén áll a keresztyén egy
ház a maga egészében. Döngetik kapuját a Krisztus-ellenes, istentelen áram
latok is, de ezek feletti győzelme és további fennmaradása ezek ellenében á 
benne rejlő hatalomnál és erőnél fogva nem lehet kétséges. Egyébként ennek a 
bajnak is az az ellenszere, ami annak a másik nagyobb veszedelemnek, melyre 
az előadások, mint megdöbbentő prófétai szózatok, felhívják a figyelmet, 
tudniillik a semmitől vissza nem riadó, rettenthetetlen hitvallás, melyre az 
első századok üldözött keresztyénéi adtak példát. A kiváló és mélyenlátó elő
adók éppen arra mutatnak reá, hogy szinte az ajtónk előtt van az idő, amikor 
felborul az a helyzet, melyre az európai keresztyén egyházak eddig be voltak 
ágyazva. Értjük az állammal való összeköttetést, melynek a kor szelleme 
teljes felbontására törekszik, s ezzel a különböző egyházaknak és azok intéz
ményeinek új alapokra leendő építését idézi elő. Az indítékot erre főként az 
adja, amit most az egyházat illetően, egyik oldalról Oroszországban, másik 
oldalról pedig Németországban s részben Csehországban szemlélhetünk.
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A halálos veszedelem közepette fenntarthatja-e és miként tarthatja fenn 
magát az egyház — arra óhajt feleletet adni e füzet három előadása. Látni
való tehát, hogy ez minden keresztyén embernek a legkomolyabb szívügye, 
s  azért is próbálom e kis füzetre reáirányítani a figyelmet. Ne sajnálja senki 
érte azt a néhány fillért I Lelkének és egyházának érdeke kívánja, hogy tisz
tán lásson, gondolkozzék és cselekedjék. Az iskola és az ifjúság vezetőinek és 
tanítóinak különösen fontos ez.

Mit tartalmaznak az előadások? A két első a Németországból menekült, 
hírneves teológiai professzortól, B arth  K á ro ly ló l való. Szól az egyik a nép- 
■ egy házról, szabad  egyházról és hitvalló egyházról. Előadta a múlt ősszel Magyar- 
országon jártában Sárospatakon, mint tiszteletbeli teol. tanári székfoglaló 
értekezését, majd azután Budapesten és Pápán. Nagy vonásokban közölték 
akkor lapjaink is, de egész terjedelmében a német Evangelische Theologie c. 
folyóiratban jelent meg s onnan fordította magyarra Révész Im re. A második 
előadás tárgya : A  német egyházi harc egyetemes jelentősége. Ezt a dunamelléki 
egyházkerület lelkészi továbbképző tanfolyamán tartotta Barth és gyorsírói 
feljegyzések után fordította le Révész. A harmadik előadás mintegy kiegé
szíti a Barthéit. Révész Im re tartotta szintén a múlt évben az Országos Refor
mátus Theologus Szövetség debreceni konferenciáján, és szól az egyház és 
á llam  v iszon yán ak  várhaló a lak u lásáró l. Barth az 6 székfoglalójában az egy
háznak a világi érdekekkel és hatalmakkal vonatkozásban kifejlődött három 
típusát fejtegeti jellegzetes, megkapó vonásokkal és a tárgy lényegébe való 
mély bepillantással. Az igazi egyház — mint mondja — az evangéliumi hit
valló egyház, de míg ezzé lesz, nagy megpróbáltatásnak lesznek kitéve tagjai. 
Ez az egyház minden emberi hatalomtól függetlenül egyedül Isten kormány
zása alatt áll. Mai állapotából az állammal kapcsolatos egyház nehezen tud 
hitvalló egyházzá lenni, ne is törje magát utána, ám ne is féljen tőle. Az egyház 
•convulisiókkal teljes átalakulására népegyházból hitvalló egyházzá például 
szolgál most a németországi egyház, melynek harcát, mint annak egyik veze
tője, friss benyomásokkal és alapos ismeretekkel adja elő Barth. Ez a harc 
nemcsak a németekre s főként a protestantismusra tartozik, hanem egyete
mes jelentőségű, tehát „meg kell értenünk, hogy nem nézhetjük páholyból 
sem úgy, mint egyszerű nézők, sem úgy, mint történészek, sem úgy, mint 
részreli^jlatlan bírálók“ . A magyar keresztyénekre is eljöhetnek — s el is fog
nak jönni — a döntés napjai. Barth arra int bennünket, hogy legyünk min
denkor készen, a többit majd véghez viszi Isten igéje és világkormányzása.

Révész Imre az ő nagy históriai tudással és éles elmével megírt tanulmá
nyában már azt is előadja, hogy miképpen kell készülnünk a várható separatio 
esetére. Rendkívül fontos és praktikus tanácsokat ad úgy az egyesekre, mint 
az egyetemes egyházra nézve. Ezek bizony sok lemondással és áldozattal járó 
consiíia evangelicák, de ezek nélkül egyházunk fennmaradását nem biztosít
hatjuk. Révész előadása általán véve még nyomatékosabban mutat reá az 
egyházat, specialiter a magyar prot. egyházat fenyegető veszedelmekre, széles
körű történeti megalapozottsággal tárgyalván a felvett thémát. Előadása 
megdöbbenti, de az eljövendő harcra fel is készíti és megacélozza mindazokat 
a lelkeket, akik hitükhöz és egyházukhoz rendíthetetlen erővel ragaszkodnak. 
A füzet ára 80 fillér s kapható az „Igazság és Élet“ felelős szerkesztőjénél és 
kiadójánál, dr. V asady  B é la  egyetemi tanárnál, Debrecenben.

S . Szabó Jó z se f.

Jékely L ajo s: Üti jegyzetek. E g y  pedagóg ia i vándorlás m egfigyelései• 
Budapest, 1936. 8 r. 30 1. Ez a füzet annak a bizonyítéka, hogy kiváló köl
tőnk, Á p rily  ( J é k e ly )  L a jo s  pedagógusnak is kitűnő. 1935 szeptemberétől 
1936 februárjáig kilenc országra (Finn-, Svédország, Dánia, Hollandia, Nagy- 
Britannia, Francia-, Németország, Svájc, Ausztria) terjedt tanulmányúját 
írja meg benne sok tudással, éles megfigyeléssel, pompás jelenítő és elevenítő 
erővel. Igazán élvezetes és tanulságos olvasni. Az igazgatása alatt álló Baár- 
Madas leánynevelőintézeti értesítőjéből jelent meg különlenyomatként. 
Érdemes is, hogy így jobban hozzáférhető, külön füzetben gazdagítsa peda-
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jtpgiai irodalmunkat. De nemcsak a jeles pedagógust látjuk benne, hanem a 
finom essayistát is. Azért rendkívül érdekes, éspedig aktuálisan érdekes ez a 
beszámoló, mert Áprily nem azt teszi, amit a külföldet tanulmányozó peda
gógusaink általában tenni szoktak. Nem az iskolai elméletek, rendszerek, 
módszerek, eszközök megfigyelésére fekteti a fősúlyt. Természetesen ezeket 
sem hagyta figyelmen kívül, de elsősorban a tanórákon tapasztalható meg
valósulások, a németek szerinti pädagogische Situation érdekelték. A tan
órák életrajza, hangulata, a tanárok egyénisége, a tanulók magatartása, 
lelkülete. így akart betekinteni az iskolai életbe, a tanítás leikébe és műhelyébe. 13első embereket és lelkeket keresett s nem az azokat mozgató külső elméleteket 
é§ rendszereket. Ezek a szubjektív szemléletek a költőre vallanak, de ebből 
az is kiviláglik, hogy nem nyomják el a tisztán látó, objektív, elméleti peda
gógust, sem, s így a horatiusi szabály szerint együtt van a műben az „utile 
c.urn dulei“ .

ötvennyolc leánynevelőintézetet látogatott meg a szerző a felsorolt kilenc 
országban, s bár nem sok idő állott rendelkezésére, előleges tanulmányai és a 
helyszínén szerzett tájékoztatások után gyors és friss pedagógiai belátással 
S költői intuitióval sikerült megéreznie a tanítás lelki tartalmát és belső 
eredményét, a változatos sokszínűségben és sokszerűségben a maradandó 
lényeget, az egyes országoknak és népeknek a mai kor vajúdásában a női, 
lelkeken és iskolákon keresztül látható, belső, mozgató erőit s a jövőt formáló 
indulatokat, akaratokat és eszméket. S talán sehol úgy nem lehet meglátni 
valamely nemzet szellemét, mint az iskolákban egy mélyen kutató elmének. 
Az a kezünk alatti beszámolónak különösebb érdeme, hogy a szellemet igyek
szik meglátni, feltüntetni és ezzel mintegy megkapó, tanulságos képet ad a 
mai vajúdó világról. Jékely megfigyelései nem szorítkoznak pusztán a tan
órákra, hanem azokon kívül is felhasznál minden alkalmat, hogy minél- 
jobban megismerje a tanárok és tanulók érzését és gondolkozását. Ekként 
nagyon becses adalékokat nyújt a mai forrongó élet népi és nemzeti problé
máihoz is.

A most folyó világnézeti és népfaji nagy küzdelem közepette leghatározot- 
tabbnak és legerősebbnek találta Áprily az állampolitikai eszmét szolgáló 
iskolai nevelést és oktatást Németországban, ahol „a német nép nagy történeti 
drámája ott él az osztályokban is, s nyugtalanítja a tanárt és gyermeket“ - 
A népi ideológiában röpködnek a tanórákon a kölcsönös kérdezések és feleletek. 
De a finnek nevelésén is erősen érzik a nacionalizmus. Nagy küzdelmet kell 
vívnia a kisebbségi svédkultúrával, melyet nem elnyomni, hanem túlszár
nyalni törekszenek, példát adván arra, hogy miként kell a népi kisebbségi 
jogokat az államoknak értelmezni. Hollandiában, ahol még mindig tapasztal
ható a kálvinizmus lelkeket formáló ereje és hatása, már észreveszi Áprily, 
hogy a világi áramlatok hatalmasan ostromolják az iskolákat, közömbösítik 
a hitet, és igyekeznek az ifjúságot megragadni. Ám ha nem is hallott a többi 
országokban oly lázasan időszerű kérdéseket taglalni, mint Németországban, 
mindenféle számos új pedagógiai alkotást és eljárást figyelt meg, amelyek 
reánk eszméltetőleg hatnak. Legjobban megfogta a lelkét Svájcban a Geheeb- 
féle versoixi nevelőintézetnek a legtisztább humanitáson alapuló oktatása. 
Általán véve sok értékes didaktikai pedagógiai és kultúrszociális észleletet tett 
és ír le, melyeket érdekkel és haszonnal olvashat mindenki, aki a mai kor 
izgalmas feszültsége között a különböző nemzetek iskolai életének és nevelésé
nek psychosisát ismerni óhajtja.

Mint magyar embernek is volt része tanulmány útjában több kellemes, 
és megható meglepetésben. Hogy a rokon finnek mindenütt a legmelegebb 
szeretettel fogadták, s az iskolákban is hallani kívánták magyar beszédét 
a kis leányok, azon nem csodálkozott, de már az rendkívül megindította, 
amikor Skóciában is arra a kérték növendékek, hogy mondjon nekik valamit 
magyarul és a rövid bevezetéssel előadott Petőfi-verset (Szeptember végén)- 
mélységes komolysággal hallgatták végig. Ugyancsak Skóciában egy délutáni 
teán a ház asszonya zongorán a magyar Himnuszt játszotta el, mely alatt 
a társaság komoly megilletődéssel állott. Megható, ked\es élmény volt ránézve,
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mikor egy dán iskolában egy kis leány az óra előtt magyarul üdvözölte., 
Az intézet igazgatónőjének unokahúga volt, aki hosszabb időt töltött Tordán.

Jékely Lajos beszámolója végén arra is megfelel, hogy a keresésnek és 
meghasonlottságnak mai korában hogyan értékesítse a magyar tanárság a 
külföldi megfigyeléseket? Az értékesítés csak synkretikus, egyeztető lehet. 
Egyesíteni és megvalósítani minden jót, szépet és nemeset ,,a nevelési tartal
munk lényegét alkotó középponti magyar műveltségi kincs időálló erejével“ .

S . Szabó Józse f.

Népiskoláink a magyar jövő szolgálatában. ( Tesléry K áro ly  könyve : 
F o g a lm a z á si eredmények a  n épisk ola IV . osztályban, Nyíregyháza, 1936.)

Népiskoláink a több mint tízéves reform óta köztudomásúan óriási szol
gálatot tesznek a magyar jövőnek tanítási rendszerükkel és módszerükkel, 
A nevelés gondolata ez alatt az idő alatt vezérlő lett a népiskolában, s bár sok 
támadás érte az új rendszert éppen az elméleti oktatás bizonyosfokú háttérbe-, 
szorítása miatt, ma már kétségtelen, hogy gyakorlati szempontból éppen a 
nevelésben értek el maradandó sikereket. Ilyen siker elsősorban a gyermek 
egyéniségének felismerése és számbavétele volt a nevelés minden fázisában, 
amit helyesen alkalmazni is tudott a népiskola. De itt még nem tudott meg
állni. Azt is prograinmjába vette, hogy a mindennapi kérdésekre hívja fel a 
gyermeki lelket, hogy a magyar élet számtalan jelenségét, kérdését világítsa 
meg a kisgyermek előtt. S vájjon mi volna erre alkalmasabb és jobb mód, mint 
éppen a fogalmazástanítás körében az új utak felé vezetni a magyar kisgyer
meket.

Tesléry Károly könyve több mint 200 fogalmazásban azt mutatja be, 
hogy minő eredményeket sikerült elérni a szabolcsi tanítóságnak a fogalmazás 
terén az élményítés és elmélyítés módszerével. Meglepő eredmények ezek, 
amik nem is egy területnek, a szabolcsinak fontosak, hanem az egész magyar
ságnak és tanítóságának irányadók lehetnek. De továbbmegyünk : Tesléry 
könyve nemcsak eredményt mutat meg, hanem irányt is ad, szinte azt vetíti 
elénk : ezzel az élményítéssel, elmélyítéssel lehet további fokokon is eredmé-, 
nyék felé törekedni.

A gyűjtemény közvetlen, vagy közvetett élmények alapján tartalmaz 
fogalmazásokat, sőt az egyes fogalmazási órák óravázlatát is adja szinte, a 
megbeszélések formaiságát, bensőségét, a fogalmazások megbeszélését, a 
hibák javítását, azok módját, stb. is, úgyhogy metodikai szempontból is 
irányt mutathat a további fokok felé.

Ám nem ezek a precizitások, nem ezek a határozott és alapos megbeszé
lések azok, amik figyelmünket lekötik és csodálatba ejtenek. Hanem azok az 
eredmények, azok a fogalmazások, amelyek nevelési szempontból igazi művészi 
kéz munkái.

A legközvetlenebb gyermeki élményből kiindulva, a városi, falusi élet 
nem egy jelenségének közvetlen élményen alapuló leírása, a szemléltetés 
különböző fokozatain keresztül történelmi élményítés formáiig olyan öntuda
tos és határozott fogalmazásokat kapunk, amelyek mind azt igazolják, hogy 
a mai népiskolai nevelés igazán az életnek és nem az elvont világnak neveli 
a gyermekeket. S ez a maiság éppen két szempontból feltűnő : az egyik a 
magyar élet kérdéseit tekintve, a másik a gyermek érzésvilágát, kedélyét 
illetőleg igen jelentős.

Ezek a fogalmazások nagyrészt azt mutatják, hogy a gyermekeket tuda
tosan ránevelik arra, hogy az élet jelenségekkel kapcsolatosan mindig a magyar 
élet kérdéseit nézzék és lássák bennük. A magyar nép szenvedései, 
kínlódása, nyomora, betegsége, pusztulása, a trianoni élet számtalan minden
napi problémája, a magyarságért való önzetlen cselekedet szükségszerűsége : 
ezek azok a meglátások, amelyek ezekből a fogalmazásokból elénkvetítődnek. 
S a gyermeki lélek megoldásokat is keres, talál is, s az önzetlen közszolgálat
ban őszinte vallomásos lélekkel igyekszik magát a nagy munkának felajánlani.

Már ez egymagában is vallásos és hazafias lelkületet teremt. De ha még 
jobban a mélyére nézünk ezeknek a fogalmazásoknak, akkor még inkább meg-
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látjuk bennük azt a sok kedélynevelő és léleképítő érzést és őszinte érzelmet 
is, ami a mi szemünkben a legértékesebb. Mert ahol kedély, meleg érzésvilág 
van, ott az élet optimisztikus szemlélete nem viheti a mi népünket a pusztu
lás lejtőjére. Ez az optimisztikus lélek és érzésvilág fogja a jövő diadalmas 
útját is megszerezni a nép fiai számára.

Magyar lélek és mély emberi kedély : ez Tesléry könyvének két legszebb 
eredménye. Ha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy a külső formai szempont
ból is milyen határozott eredményeket érhet el módszerességével a népiskola, 
akkor kétségkívül azt kell mondanunk, hogy a középiskola számára sincs más 
út, mint az elméleti nyelvtan, stilisztika, retorika, poétikatanítás, a magyar 
nyelv elméletisége helyett a magyar élet kérdéseit szemügyre venni, a kedély
nevelés eszközeit érvényesíteni a tanításunkban. Azaz a fogalmazástanítás 
külső eszközei segítségével a nevelési elvek szolgálatába állítani a magyar
nyelvi oktatást is. Módszerünk legyen az élményítés és elmélyítés, főkérdé
seink pedig a mai magyar élet népi, trianoni, és állampolgárrá nevelésünk kér
dései.

D r. Belohorszky Ferenc.

Károlyi Árpád—Wellmann Imre : Buda és Pest visszavivása l(!86-ban.
Székesfővárosunk a felszabadulás 250 éves évfordulójára újból kiadta ki
bővítve tetszetős alakban Károlyi 1886-ban megjelent munkáját. Ritka do
log, hogy egy szerző megérje ifjúkori művének félszázad múltán való feltá
madását.

Bevezetésül a szerzők részletezik azokat a szinte szégyenletes alkudozá
sokat, melyeket a német császár a birodalom rendjeivel külön-külön lefoly
tatott, hogy a nagy vállalkozáshoz elegendő katonát és pénzt kapjon. Érdekes 
módon nemcsak a rajnavidéki egyházi választófejedelmek, de osztrák örökös 
tartományok sem vették ki méltóképpen részüket a hadjáratból. Hazánk hely
zetét és a magyarság részvételét ebben a nagyarányú felkészülődésben szintén 
alaposan ismertetik. A könyv nagyobb fele magának az ostromnak a leíiását 
tartalmazza napról-napra részletezve az egyes csapatok szerint is. A fővezér
nek, Lotharingiai Károlynak sokat kellett tűrnie a déli frontot ostromló bajo
rok vezetőinek, főként Bádeni Lajosnak állandó áskálódásától.

Az ostrom két és fél hónapon át folyt nagy véráldozattal és jóformán az 
utolsó hétig a siker nem látszott végleg biztosítottnak. Ha a felmentő sereg 
vezetője, Szolimán nagyvezér különb katonai tehetség, könnyen meghiúsul
hatott volna még egy időre Buda visszafoglalása. Vitézség dolgában teljesen 
egyértékű ellenfelek álltak egymással szemben, csupán a felmentő török sereg 
egy része volt sebtében összeszedett katona. A török védők az ostrom vége 
felé már fényes nappal állítják helyre a réseket mit sem törődve az elesettek 
nagy számával. Ekkor már az ágyúk néhol 30—40 méterre közelítették meg a 
védőműveket. Már előbb a régi királyi palotánkban elhelyezett egyik török 
lőportár felrobbanásánál egyszerre 1500 török vesztette életét, de azért a meg
adásról hallani nem akartak. Ezek a harcok ádáz voltukban a mostani spanyol 
küzdelmekre emlékeztetnek. Lovagiasság dolgában azonban az összehason
lítás kétségtelenül a kétszázötven év előtti vitézek javára dől el, pedig azok 
fajra és vallásra valóban idegenek egymástól. A vár föladására felszólító par- 
lamentaireket a török mindig nagy tisztességgel vendégelte meg. e tárgyalá
sok órái alatt a szemben álló felek tréfás hangon kiáltozták át egymáshoz. 
Az elutasító válasz is mindig udvarias hangú volt.

A harcok elkeseredett voltára jellemző például, hogy a bajor csapatok 
már bent állottak a régi királyi palota némely megmaradt szobájában. Egy 
torony is a kezükre jutott, de az északi csapatok döntő diadala nélkül nem 
tudtak volna tovább hatolni. Az északi csapatnál külön dicséretet érdemelnek 
a nagyválasztó brandenburgi ezredei. Egyszer közel százfőnyi csapatuk pusz
tult el egy császári akna robbantásától, mert a szomszéd szakasz tábornoka 
elfeledte őket idejében figyelmeztetni.

A török felmentő sereg ismételten kísérletet tett arra, hogy önként jelent
kező janicsárcsapatokat juttasson be a várba meglepetésszerűen áttörve a
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'védők erődítményein. Augusztus 20-án a 2000 janicsár közül a Hűvösvölgy 
felé kerülve 2—300-nak sikerült a várba bejutni. Egy héttel később 3000 
vállalkozóból már csak mindössze négynek, a többi elpusztult. Abdurrahman 
hősies halála közismert dolog, a félhold nem dicstelen harcok után tűnt el 
Buda váráról.

A könyv szerzői a magyarság szerepéről minden felhasználható adatot 
feldolgoznak az ostrom leírásánál. A magyar lovasságnak döntő szerep jutott 
a felmentő sereg távoltartásánál, a hajdúknak pedig jóformán minden véres 
roham élcsapatában. Csakhogy a külföldi szerzők alig említik a magyarok 
haditényeit, vezetőiknek a nevét is legtöbbször elmellőzik. A protestánsoknak 
részvétele igen tekintélyes lehetett épp a magyar csapatoknál, de az egyes 
külföldi seregrészeknél is (brandenburgi, szász stb.). Az 1200 svéd már késve 
érkezett épp a végső ostrom napján. Spanyolországtól Skóciáig minden 
nyugati kultúrkörhöz tartozó nemzet bőven ontotta vérét Buda és Pest 
visszavívásáért, ez valóban az egész nyugati keresztyénség együttes fegyver
ténye volt. Elismerjük készséggel XI. Ince pápa döntő érdemét a hadjárat 
megindításánál. A könyv mintaszerű megírása és kiállítása büszkesége a magyar 
monografia-irodalomnak. Dr. Koch István.

Szabolcsi Bence : Bevezetés a zenetörténetbe. A zenetörténelem a zenetudo
mány egyik legfejlettebb s legfontosabb ága. A XVIII. században megindult 
forrásból a szellemi élet sok vonatkozását, a kultúra sok rétegét és mozgató 
erőit szemmel tartó s vizsgáló tudomány virágzott ki. Ma, amikor a művészi 
életnek többirányú figyelme fordul a régi tradíciók felé, s egyes korok és stílu
sok egész reneszánszukat élik át, a történelem szemléleténél külön fontos
ságot nyer a helyes szempont, a magas látószögű áttekintés és a műit helyes 
szemlelete. Talán éppen nálunk, protestánsoknál hiányzik legjobban a zenei 
múlt értékeinek igazi megbecsülése, pedagógiánkban való felhasználása s 
középiskoláink zenei életének ezen keresztül való teljes újjáépítése. Csak 
rövidlátásnak mondható, hogy a magyar protestáns iskolapolitika még mindig 
elzárkózik régi egyházzenei értékeink iskolai felhasználása elől, s azokról 
tudomást sem véve, egyházi kincseinket eltékozolja. A helyes látásnak, az 
értékek valódi megismerésének az útjait szolgálja a most megjelent „Bevezetés 
a zenetörténetbe“ Szabolcsi Bence tollából. Ez a könyv több, mint anyag- 
szerű zenetörténelem. Több, mint a művészi fejlődés vonalát tisztán látó 
tudós írása. Szabolcsi Bence a zenetörténelem írásának szinte a műhelyébe 
vezet minket; előttünk bontogatja a régi idők emlékeinek, hagyományainak 
az elsárgult rétegeit; előttünk bízza rá magát vagy az éles tudására, vagy a 
láthatatlan kapcsolatok s összefüggések zenész-ösztönével megérzett tartó 
pillérére. Több ez a könyv, mint történelem : a zenetörténész műhelytitkaiba 
enged bepillantást. Abba a műhelybe, ahol a zenetörténész nemcsak tudós 
éles Ítélettel s tiszta szemlélettel, hanem költő és zeneszerző, író és festő 
egy személyben.

Maga a mű két részre oszlik. A zenei író problémáit tárgyalja először, 
az emlékezés szerepét, a hagyomány alakító erejét, a történeti zeneszemlélet 
elkésett felébredését. Majd a zenekutató nehézségeiről számol be, a változó 
történelmi érzékről, a régi zenei élet felidézésének az akadályairól ; feleletet 
váró kérdésekről, a muzsika korhoz-kötöttségéről. Könyvének második része 
három vázlatszerű fejezet a zenetörténelemből : az egvszólamúság korából, 
a többszólamúság kialakulásának a kezdetéről, s végül á zenei formák kiala
kulásának az útjáról.

Szabolcsi Bence nagyszerű szaktudással, éles történeti érzékkel s alkotó
művészi képzelő erővel megírt értékes könyve bárcsak odakerülne minden 
protestáns énektanár asztalára, s megmutatná azt a helyes irányt, melyet 
középiskolai zeneoktatásunknak képviselni kell.

Az ízléses külsejű könyv a Franklin Társulat „Kultúra és Tudomány“ 
sorozatában jelent meg.

K a p i- K r á l ik  Jen ő .
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Csighy Sándor : A szabadságharc előtti kor pedagógiai törekvései. A  m a g y a r  
K irá ly i T isza  István  Tudom ányegyetem  pedagógiai szem in áriu m a és pszicho
lóg ia i intézetének k iad ása . B u d ap e st, 1936.

A magyar pedagógia történetének egyik érdekes szakaszát dolgozza fel 
a szerző e művében : a XIX. század első felét. Bevezetésében megállapítja, 
hogy a kor pedagógiai irodalma fejlett és gazdag. Nemcsak a szaklapokban, 
hanem még a hírlapokban is gyakran találkozunk nevelésügyi kérdésekkel 
foglalkozó cikkekkel. Ennek oka az a nagy elégedetlenség, amely a peda
gógusok szívét eltölti, mikor látják, hogy nevelésügyünk a külfölddel össze
hasonlítva mennyire hátramaradott. A magyar nyelv ügyét elhanyagolták, 
sok helyen még az elemi oktatás nyelve is latin. A tanítók képzettségéhez 
sok szó fér, általában járatlanok a tanítás mesterségében. A középiskolákat 
a lelketlen mechanizmus jellemzi, az egyetem szelleme is elavult. A kor peda
gógiai írói, külföldi példákon felbuzdulva, reformokat követelnek, a tudomá
nyos pedagógia megteremtésére törekednek és a pszichológiai módszer alkal
mazását sürgetik.

A szerző a különböző pedagógiai irányok szerint csoportosítja anyagát, 
így először Pestalozzi követőiről beszél. Ezek szerint az a legfontosabb, ha a 
gyermeket önnevelésre képesítik, s ezáltal valósítják meg a nevelés célját : 
az összhangzatos erkölcsi jellem kialakítását. Majd a neohumanisták munkás
ságáról beszél, akik elsősorban a latin tanítási nyelv ellen küzdenek. A német 
és angol klasszicitás elvei alapján akarják felfrissíteni a gimnázium elavult 
tananyagát. Szerintük nem fontos az, hogy a növendékek latinul beszéljenek, 
de feltétlenül szükséges, hogy a klasszikus írók szellemébe behatoljanak, és a 
tiszta humanitás jegyében nevelődjenek.

Szemben a magyar neohumanistákkal, akik az általános, formai képzést 
sürgetik, a filantropisták és realisták az „életre nevelés“ -re törekednek. 
A magyar és a modern nyelvek tanításának ügyét karolják fel. Az egészség- 
ügyi szempontokat is figyelembe veszik, és nagy súlyt vetnek a testnevelésre is.

Kant filozófiája, kriticizmusa és szigorú erkölcsi felfogása is hatott a 
pedagógusokra, és rávezette őket a didaktikai formális fokozatok körvonala
zására. Általa a műveltség kérdése mélyebb, etikai értelmezést nyert.

A szerző jó munkát végzett, amikor a rendelkezésére álló óriási anyagot 
összegyűjtötte, és ilyen világos, áttekinthető formában csoportosította. 
Helyesen mutat rá mindenütt arra is, hogy a magyar pedagógusok józansága 
mindig kerülte a külföldi irányok szélsőségeit, bölcs mérséklettel újított. 
Idegenkedett a kozmopolita és keresztyén-ellenes törekvésektől. E korszak 
nevelői elsősorban m agyarok  voltak, s mindegyiket a pedagógiai idealizmus 
hatotta át.

Aki a magyar pedagógiatörténet kérdései iránt érdeklődik, valóban 
haszonnal forgathatja ezt a derekas munkáról és pontosságról tanúskodó 
értekezést.

V idovszky K á lm á n n á .

Kcöpe Viktor : A szigetek gyöngye. F ran k lin  T ársu la t. B u d ap est, 1 9 3 6 . 
189 oldal.

Az ismert magyar utazónak Cejlon, az Éden szigete című munkája után 
érdeklődéssel fogadjuk legújabban megjelent könyvét, melyben Jávára, a 
szigetek gyöngyére viszi el olvasóit, ragyogó smaragd tenger, karcsú pálma
fák, mosolygó öblök mesebeli Robinson szigetére. A szigetek gyöngye nem nagy, 
alig felével nagyobb, mint a mai Magyarországunk és mégis négyszer annyi 
ember lakja, pedig lakóiból sok ezret pusztítottak el a megismétlődő vulkáni 
kitörések. Földünk egyik legcsodálatosabb vulkáni vidéke ez, melyen a szerző 
művében keresztül utaztat, mert valóban úgy érezzük, mintha vele együtt 
járnók végig Batáviától Szurabájáig a sok kisebb-nagyobb várost és falut, 
gyönyörködnénk a buja trópusi növényzet festői színpompájában, mely 
ezt az istenáldotta földet -— ahol helyenként az évi közepes hőmérséklet 
ingadozása alig 1—2°-nyi s ehhez még hozzájárul a sok, arányosan megoszló 
csapadék — igazán a szigetek gyöngyévé teszi. Megismerjük változatos növény-
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és állatvilágát (Buitenzorg). A trópusi vidék szépségét és érdekességét emelik 
az egymást láncszemek gyanánt követő óriási vulkáni hegyek, melyeknek 
száma, több mint száz, s nem egy emelkedik a 3000 m. fölé, számos még ma is 
működik. S nemcsak vulkánóriásokat, soha nem látott vidéket, új városokat 
ismerünk meg ebből az érdekes műből, hanem velük kapcsolatban felhasználja 
a szerző az alkalmat arra is, hogy a csodálatos tüneményeknek tudományos 
magyarázatát is adja, mikor megismertet pl. a vulkánok különféle típusaival, 
a vulkáni jelenségekkel (meleg-források, fumarolák, geizirek); részletesen 
feltárja ezek keletkezésének okait, úgyhogy a földrajztanításban is segít
ségére lehet a tanárnak egy-egy óra változatosabbá tételénél. Mindezekhez 
hozzájárul még a sziget sokféle lakójáról (maláji, hindu, kínai, arab) nyújtott 
színes, változatos kép. Szinte magunk előtt látjuk ünnepségeiken a színek 
festői hatását, halljuk a „gamelang“ bús hangját, elgyönyörködünk táncuk
ban (bedojo), megismerjük színművészetüket, a ,,vájang“-kultuszt. Ellátoga
tunk a szultánok háremjére emlékeztető ,,kráton“-ba. Meghallgatjuk meséiket, 
s főleg gyönyörködünk csodálatos művészetükben, mely pl. Djokjakarta 
szultánságában sok értelemben szinte mása a mi népművészetünknek. Pramba- 
nan hindu templomromjai a Boro-Budur trachit gúlája az építészetnek 
remekművei.

Az evangélikus szerző tollán át mindvégig szórakozva ismerjük meg 
földünk egyik mesékbe illő pontját, sok új ismerettel, élménnyel gazdagodva 
válunk meg a szigetek gyöngyétől. Kellemes benyomásunkat még fokozza a 
Franklin Társulat kiadásában megjelent mű szép képanyaga, kiállítása, 
pontos térképei.

Bérces Ilon a.

Földrajzi vezérkönyv. 270 óraterv vázlatokban. A középiskola négy alsó 
osztályának a tananyaga óráról-órára készült módszeres beosztásban. Össze- 
dllliolla és ra jzo lta  Schlosser Jó z se f áll. gimn. tanár Szombathely. I. kiadás. 
A szerző kiadása. Az Á llam i Térképészeti Intézet sokszorosítása. 201 1.

Kevés tárgynak a tanítása van alávetve annyi változtatásnak, haladási 
ingernek, a napi élet felé való vágyódásnak, mint a földrajzé. Sokat és sokfélét 
értettek földrajz alatt, de sokszor igen lehetetlen dolgokat is tanítottak a 
földrajzórákon, mert akkor úgy volt előírva. A haladó élet, lassan bár, de mégis 
csak kiköveteli a jogait. Kitűnik ez a földrajz tananyagából, módszertanából is. 
Igen sok helyen, illetve iskolában még ma is az tanítja a földrajzot, „akinek 
nincs ki a megfelelő óraszáma“ . Ha valamelyik tárgynak helyet akarnak szo
rítani, megteszik a földrajz rovására. A mai idők is ezt bizonyítják, amikor 
megint új óraterv, tananyag-átcsoportosítás van kialakulóban.

Közben a modern pedagógiai eszmeáramlatok is utat törnek, a munkáltató 
tanítás bevonul az iskolákba, módszeres tanmenetek, óravázlatok követik 
egymást. Bizony meg kell lenni egy állandó tanmenetnek, csakhogy az rugal
mas, nem betűkhöz való alkalmazkodást követel. Természetes, a tanárra új 
feladatokat ró, de ezzel nem megnehezíteni, hanem könnyíteni kívánja az 
iskolai munkát a tanár és tanítvány szempontjából egyaránt. Mert a jól 
előirányzott, módszertanilag tökéletesen megállapított és felépített óraterv 
csak megkönnyíti a tanítómunkát, az egyes órák kihasználását céltudatossá 
teszi. De nyer vele a tanuló is, mert a jól előkészített órán többet és köny- 
nyebben tanul. A látszólagos munkatöbblet tehát, ami az óratervek elkészí
tésénél mutatkozik, bőven megtérül a jól előkészített tanítási óra megkönnyí- 
tett munkája és bővebb aratása révén.

Schlosser József munkája ennek az elgondolásnak megfelelően készült. 
Amint a munka természete is mutatja, minden egyes óraterv egy-egy keret, 
amelyet a tanár egyénisége tölt ki. Természetesen utasításokat tartalmaz, 
magában foglalja az előirányzott anyag lényegét és módszeres feldolgozásának 
a módját, amelyek ha nem is köteleznek, de hasznosak lehetnek a tanítási óra 
céltudatos kihasználásánál.

Természetes, hogy az évi óraszámot halálos pontossággal nem lehet előre 
megállapítani ; de nem is szükséges, mert mindig vannak elhanyagolható
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részek, amelyek háttérbe szorulnak a fontosabb kérdések és tételek mellett. 
Szerzőnk úgy állította össze munkáját, hogy benne az óratervek elbírják azt 
a szükséges pedagógiai rugalmasságot, tehát a szükséghez, az adott viszonyok
hoz mérten módosítani lehet rajtok.

A vázlatokat, rajzokat nemcsak a rajzolni nem tudó kartársak, hanem 
még a jól rajzolók is felhasználhatják, ezzel lényegesen megkönnyítik a maguk, 
de tanítványaik munkáját is.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

Horváth János egyetemi előadásaiból. (1. Csokonai. Csokonai költő
barátai : Földes és Fazekas. 2. Kisfaludy Sándor. 3. Katona József. 4. Kis
faludy Károly. 5. Kisfaludy Károly évtizede. Az 1820-as évek kisebb írói.) 
Budapest, 1936. Kókainál.

Örvendetes dolog, hogy az egyetemi tanárok előadásaikat kiadják, és 
ezáltal a szakembereknek alkalmat adnak, hogy az újabb kutatási eredmé
nyekkel felfrissítsék tudásukat. Szerencsés megoldás a könyvalak is, mert sok
kal szélesebb körökben terjedhet el, mint a sokszorosítás (litografálás) és 
olcsóbb is. Nemrég Horváth János adta ki így öt füzetben legújabb magyar 
irodalmi előadásait. Magyar irodalomismerete óta (Minerva, 1922) könyveiben 
valósítja meg új rendszerét. Ez az öt előadás is méltán sorakozik előbbi mun
kái mellé, nem olyan tömörek, súlyosak, mint azok, de módszerük, felépíté
sük és nyelvük ugyanabból a nemesveretű műhelyből került ki. Talán köny- 
nyebb, közvetlenebb olvasmány, „előadás-jellegük jórészt könyv-alakjuk
ban is megmaradt ; az élőszó csiszolatlanabb szabadságával szólanak, köz
keletű tudnivalókat is közölnek“ , mondja a szerző néhány soros tájékoztató
jában, de mindig szerves egészet adnak, és az író fejlődésrajzát a hű, szinte 
aprólékos korképekbe beleállítva tárják elénk.

A legváltozatosabb talán a Csokonairól szóló kötet. Az ősi Kollégium 
hagyományaival elinduló ifjúban az olasz irodalom fejlesztette veleszületett 
ének és zenehajlamát, ő a „legzenésebb lírikusunk“ (9. 1.). Kazinczy német 
könyvekkel (Kleist, Bürger, Herder, Gessner) és tanácsaival a nyugati eszme- 
áramlatokhoz vezette, majd Földi és Fazekas barátsága a növénytan felé 
fordította mindent mohón elnyelő tudományszomját, és ezáltal elmélyült 
a természet- és virágszeretete. Az olaszos pásztorköltészet idilli vonása, zenés 
színezettel és természetszeretetével párosulva legszebb rokoko-verseit ter
melte. Sokat tanult, de akiktől átvett valamit, úgy alatta maradtak, mint 
Béranger Petőfinek (51. 1.). Boldogabb óráiban szép Anakreoni-dalait és Lilla- 
verseit írta, szerelmi csalódása idejében pedig parodisztikus, burleszk hajlama 
élte ki magát. Dorottya c. komikus művével. Zrínyi és Arany János közt 
legkiválóbb epikusunk. Költészetében igyekezett megvalósítani Kazinczy 
kultúra- és Kármán eredetiség-kultuszát; Kazinczy csak elméletben építgette 
várait, Kármán elsősorban a tudomány érdekében harcolt, Csokonai pedig 
hasonló terveit a költészetbe tudta átvinni.

Tőle elütő egyéniség és élet Kisfaludy Sándoré. „Benne a régi magyar 
világi rend, a nemesség, alkalmazkodik a realitások iránti kellő érzékkel. . .  
a műveltség új szelleméhez“ (4. 1.). Helyességét nagy sikere is bizonyítja. 
Üjabban egyesek egyhangú, színtelen költőnek szerették mondani, de Hor- 
váthnak a patrióta-költőről adott fejlődésrajza után maradandó nyomot 
hagy bennünk. Szorgalmasan olvasta a világirodalom nagyjait, de műveltség- 
és ízlésváltozásának mindig a hazafiság szabott irányt. Elveiről legjobban 
önéletrajza tájékoztat. Himfyben a líraisága egy elbeszélés-vázat von be, 
legszebb részleteit külön kiemeli Horváth. Mint hazafias költő a kezdeménye
zők közé tartozott, „Prózája irodalmi és természetes egyszersmind ; csak 
a Kármáné hasonlítható hozzá“ (66. 1.).

Katona József remekművének mostoha fogadtatását teljesen megérteti 
a játékszíni és drámairodalmi előzmények beható rajza. „A  Bánk bán kiváló
sága : abszolút színszerűsége és drámai tárgyilagossága, másfelől pedig aprólé
kos, de cselekvénybe rejtett lélektana : oly erények, miket csak színpad és 
tanulmányozó olvasgatás kölcsönös támogatásával lehet igazán méltányolni“
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(46. ].). Katona maga is oka volt, zárkózott emberiévén, hogy ismeretlen író 
maradt. Az Erdélyi Múzeum 1818-i jelentését és annak ismertetését a Tudomá
nyos Gyűjteményben nem vette tudomásul. Csak a fiatal Arany János vette 
észre, hogy Bánk bán különb Kisfaludy Károly ,,Stibor“ -ánál (1836-ban), és 
így nemsokára megjelenhetett a Nemzeti Színházban, mint ünnepi előadás, 
Vörösmarty elismerő bírálatától kísérve. Katona átvételeivel kapcsolatban 
az eredetiség korabeli felfogásáról szól, amely az olvasottságot még igen 
nagy érdemnek tartotta. Kitűnő fejlődésrajza a lovagdrámától Ziskán át 
a Bánk bánig a füzetek legjavához tartozik. A Bánk bán probléma Horváth 
magvas fejtegetésével és összefoglalásával szinte lezártnak tekinthető.

Az írói rend önállósítása és megszervezése K isfa lu d y  K áro ly  érdeme. 
„Munkássága valódi óramutatója a kornak. Bátyja órája hátrább, Katonáé 
sokkal előbbre járt. Irodalom és közönség első összhangját, mióta Bessenyei 
új utakra lépett, ő jelentette“ (3. 1.). Magyaros útján első ösztönzője Himfy 
írója volt, és a sok dicsőséget hozott iránytól csak akkor tért el, mikor Kazinczy 
neolog-tanítványaként jelentkezett. Pályája végén népdalokkal kísérletezett, 
de ezeknél csak „irodalmi“ népeisségről lehet szó. Víg elbeszélései nem marad
nak el a korabeli német almanachoktól és vígjátékai ügyes technikájukkal 
kezdettől fogva érdeklődést keltettek. Vezéri szerepéhez nem ok nélkül és 
nem méltatlanul jutott : tevékenysége soknemű volt, és az irodalom minden 
ágában viszonylag maradandó értékűt alkotott.

K isfa lu d y  K á ro ly  évtizedében sok érdekes vonással találkozunk, mely 
a nagyobb írókat is megvilágítja. Mindjárt az elején a németül író magyarok 
csoportjánál (Gaál, Mednyánszky, Mailóth, Fessler stb.) munkásságuk és 
azok hatásának ismertetése után, nem kérdezzük többé, beletartoznak-e 
a magyar irodalomtörténetbe, mert a szerves összetartozás világos. Az Aurora 
kisebb írói kiegészítik a fejlődés keretét és a honfoglalási eposzok előzményei 
bizonyítják, hogy az eszmék, gondolatok miképpen alakulnak és fejlődnek 
tovább, ha egymástól átveszik.

Végigtekintve az öt füzeten, azt látjuk, hogy Horváth János egyforma 
szeretettel és lelkesedéssel szól a kora követelményeihez alkalmazkodó Kis
faludy Károlyról és a messze előre törtető magányos Katona Józsefről ; 
a patrióta Kisfaludy Sándort ugyanavval a közvetlen melegséggel hozza közel 
szívünkhöz, mint a sokat tanult rokokoköltő Csokonait ; alapossága, pártat
lansága és tárgyszeretete mindenkiben megtalálja kisebb-nagyobb érdemét 
a nemzeti irodalom terén. Vitéz dr. Réz H enrik .

Budapesti 1’olcjári Iskola. Szerkeszti : Serey Á gost, kiadja az O. P. I. 
Tanáregyesület Budapesti Köre. I. évf. 1. szám. Bp., 1936, nagy 8°, 136 1.

A polgári iskolai tanárság lelkesedése, áldozatkészsége és hivatásszeretete 
egy új, külső alakjával és tartalmával egyaránt figyelemreméltó folyóirattal 
gazdagította a magyar pedagógiai sajtót. Ha az első számban mutatott 
szintet megtartja, akkor a budapesti polgármester és főigazgató lelkes és el
ismerő előszavára valóban érdemes, és a nemzeti nevelés kialakításához hozzá
járul.

A közel 25,000 tanulót befogadó budapesti polgári iskolák jelentősége 
évek óta mindinkább előtérbe kerül. így létesült 1932-ben az irányító polgári 
iskola és annak kiadványai közt jelent meg B a b irá k -K o k o v a i: A székesfő
városi községi polgári iskolák kialakulása és társadalmi jelentősége c. tanul
mánya. Teljes tudatában van a polgári iskolák vezetősége, hogy a főváros
ban egészen más feladatok várnak a nemzeti nevelést lezáró polgári iskolára, 
mint vidéken. Erről és a rövidmultú polgári iskolai szakirodalom erősödésének 
fontosságáról szól a szerkesztő „Célunk és feladataink“ c. bevezető tanulmánya.

A folyóirat cikkei a polgári iskola szellemének és célkitűzésének meg
felelően többnyire gyakorlati kérdésről szólnak: Adatok a fővárosi tanulók 
szókincséhez, Budapest természetvilága, a németnyelvű dolgozatok fokozatos
sága, az iskolai értesítőkről, a polgári iskolák számadatairól (304.10 P-t 
költött a főváros egy-egy polgári iskolai tanulóra, a 77 községből bejáró 
2661 vidéki tanulóra is, az 1935-—36-i évben, s ezáltal mintegy hét vidéki 
polgári iskolát is tart fenn), tanulmányi kirándulásokról és ezekkel kapcsolat-
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ban a fővárosi gázmüvekről, az iskolai műhelyéletből, a bemutató órákról stb. 
A tanárok jó gyakorlati kiképzése kezdettői megvolt a polgári tanárképző
intézetnél.

Kiegészíti az első szám tartalmát egy harminc oldalnyi kritikai és tájé
koztató szemle : pedagógiai könyvek ismertetése, folyóiratszemle és ifjúsági 
irodalmi ismertető.

A szép folyóirat bizonysága annak, hogy a polgári iskolai tanárság és 
a főváros vezetősége mennyire át van hatva a nemzeti nevelés fontosságáról 
és igyekszik azt mindenképpen előmozdítani. Ezzel nemcsak a főváros közön
ségének, de az egész ország magyarságának háláját is megérdemlik.

vitéz dr. Réz H en rik .
Tanké Béla értekezései. (1 . S tra u ss  D áv id  emlékezete. A Debreceni T is z a  

István  Tudom ányos T ársa ság  I. osztályának  k iad ván y ai. V I I .  kötet, 2 fü zei 
8°, 17 l. Debrecen 1936,, 2. T isza  István  v a lláso ssága . K ülönlenyom at a debreceni 
m. k ir. T isza  István  Tudományegyetem  1935— 36. évi Évkönyvéből 8°, 14 l. 
Debrecen, 1936., 3. A z egyetemről. Rectori székfoglaló értekezés. 8°, 19 l. Debrecen, 
1936 .)

Tankó Béla professzor előadásai, értekezései mindig lelki gazdagodást 
jelentenek a gondolkodó ember számára, még ha az illetőnek nem a filozófia 
is a különleges érdeklődési területe, mert a mély gondolatok, eszméltető 
megállapítások művészi, élvezetes, szinte magukkal ragadó formában jelennek 
meg bennük. A címben felsorolt három értekezés pedig ■— mindegyik eredetileg 
élőszóval előadott ünnepi beszéd —■ tárgyánál és eszméinél fogva a protes
táns pedagógusok különös érdeklődésére tarthat számot.

Strauss Dávidban azt a teológust ünnepli Tankó, aki pár évvel ezelőtt 
megjelent D a s  Leben Je s u  kritisch bearbeitet c. munkájával — a vallás auto
nómiájának elvéből kiindulva, egy olyan folyamatot indított meg, melynek 
továbbhaladtával mindinkább kibontakozott a modern teológia és a gondol
kodó vallásos ember számára az az út, „amelyen a ma emberének is el kell 
indulnia, ha igazán szemtől-szembe akar találkozni Jézussal“ . Ezt az utat 
minden protestáns nevelőnek meg kell találnia a maga számára, nélküle krisz
tusi nevelő-munka nem is képzelhető el, az útkeresés története tehát nem lehet 
érdektelen számunkra.

Tisza Istvánról már sokan sok szépet és értékeset elmondtak, Tankó 
azonban ünnepi beszédében többet tesz ennél. Tisza István lelki portréját 
mintázta meg, s ez az arckép szimbolikus nagyságúvá nő szemünk előtt : a 
predestinációhívő református magyar ember örökértékű monumentumává. 
Önkéntelenül meggyőződünk Tankó előadása nyomán róla, hogy Tisza 
minden idők hívő református magyarja, kinek elvesztése éppen ezért volt az 
egész magyarság számára jóvátehetetlen tragédia.

Végül az egyetemről írt rektori székfoglaló értekezésében annak az 
általa hangoztatott kívánalomnak ad ismét erőteljes hangot, hogy az egyetem 
legyen a szó eszményi értelmében U niversitas, a világkép alkotására vágyakozó 
emberi elme általános kiművelésének helye, ne törekedjék részismeretek 
memorizáltatására, hanem adjon az ifjúnak olyan szellemi talppontot, amely
ről áttekintheti szaktudományának egész körét, s ennek a körnek további 
kiterjesztésével vue d‘ensemble-ot kapjon a  tudom ányról. Vajha ez a kívánalom 
válnék minél hamarabb pium desideriumból élő valósággá, természetesen a 
különböző irányú felső szakoktatás (tanárképzés) kára nélkül, sőt annak 
előnyére I Em ber E rn ő .

„Hogyan számolt Magyarországi György Mester 1499-ben.“  írta Hárs 
János, Budapest, 1936. Különlenyomat a Kereskedelmi Szakoktatás 1935—-36. 
évfolyam 6. számából. Franklin-társulat nyomdája. 8° 30 oldal.

A matematika történetének érdekes régi emléke. Szily Kálmán a M a g y a r  
Könyvszem le ben ismerteti 1893-ban, 1894-ben a Tud. Akadémia ki is nyomatta. 
Hárs János a Hollandiában 1499-ben megjelent latinnyelvű ősnyomtatványt 
magyarra lefordítja. Ezt megelőzőleg áttekintést ad a korról, melyben ez a kis 
könyv megszületett. Létrejöttében nagy része lehetett a Mátyás által magyar 
földre átültetett humanizmusnak, főkép ennek kiváló képviselőjének, Regio-
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montanus működésének. Ismerteti ebben a korban megjelent math, mun
kákat, különösen a számolókönyveket. Ezek után tárgyalja csak György 
mester munkáját. Ennek első része az indus arab számolási módszer szerint 
isjnerteti a 9 alapműveletet (számolás, összeadás, kivonás, duplázás, felezés, 
szorzás, osztás, haladványok, gyökvonás). A második rész a régies számolási 
módot, az oszlop és sorok mentén való számolást tárgyalja. A harmadik rész 
16 szabályt foglal magában, ezek tulajdonkép különböző példák : hármas
szabály, kamatszámításra stb. A munka pontos magyar fordítását a szerző 
rengeteg kísérő-magyarázattal és a leírt számolási módszereket példákkal 
világítja meg. F. E.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍR EK
I iir (■■■iIhIv Henrik I A tiszai ev- egyházkerület püspöke 1937 február I i>r. I.uimy m in ik . | 18_ á n  Nyíregyházán elkunyt. Lapzárta miatt méltó

módon a következő számunkban emlékezünk meg róla.

I . . .  »1 i>i7r I Február 9-én hunyt el a mezőtúril)r. Nagy István H í7o-l!U /. | református gimnáz| um ny. tanára
■62 éves korában. Öt évet kivéve, amit nyugalomban töltött, egész életét hiva
tásának teljesítésében élte le. Benne a lelkiismeretes pedagógus és a képzett 
ember olyan képviselője szállott sírba, aminői e minden intézet minden időben 
büszke lehet. A Debreceni Protestáns Lapok régebbi számai, s „Czeglédy 
István polemikus író a XVII. században“ című Kolozsvárt megjelent önálló 
alkotása őrzi emlékét tanítványainak őszinte szeretete és nagyrabecsülése 
mellett, akik az ő szigorúsága mögött is mindig megérezték az atyai jóindulat 
melegét; egyebekben pedig a kálvinista egyenesség, megalkuvást nem ismerő 
gerincesség eleven szobra volt életében. Legyen áldott emlékezete I (b. i. dr.)

A debreceni taukcrülct protestáns tanulmányi felügyelői. A nagyméltó
ságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr a debreceni tankerület protestáns 
középiskoláiból a következő igazgatókat, illetőleg tanárokat nevezte ki 
tanulmányi felügyelőkké : a magyar nyelv és irodalom tanulmányi felügyelő
jévé dr. Kun Sándor debreceni református gimnáziumi igazgatót és dr. Péter 
Zoltán debreceni református gimnáziumi tanárt, a latin nyelv és irodalom 
tanulmányi felügyelőjévé dr. Gaál László karcagi református gimnáziumi 
igazgatót, a görög nyelv- és irodalom tanulmányi felügyelőjévé dr. Mezey 
Sándor mezőtúri református gimnáziumi igazgatót, a német nyelv és irodalom 
tanulmányi felügyelőjévé dr. Benigny Gyula debreceni református gimná
ziumi tanárt; a történelem tanulmányi felügyelőjévé dr. Gacsályi Sándor 
nyíregyházai ág. h. ev. gimnáziumi tanárt, a mennyiségtan tanulmányi 
felügyelőjévé Jakucs István debreceni református gimnáziumi tanárt és az 
ének tanulmányi felügyelőjévé Horváth Károly debreceni református leány
gimnáziumi tanárt.

Református középiskolák felügyelete. A tiszántúli református egyházkerü
let püspöke dr. Gaál László karcagi gimnáziumi igazgatót a kisújszállási 
gimnázium, a mezőtúri gimnázium, a hódmezővásárhelyi gimnázium és a 
hódmezővásárhelyi leánygimnázium főhatósági meglátogatásával az egyház
kerületi középiskolai felügyelő helyettesítésében megbízta.

Szabolcsi Tanári Kör januári tisztújító közgyűlésén ismét Zsolnai Vilmos, 
nyíregyházi ev. Kossuth-gimnáziumi igazgatót választotta meg elnökének. 
Az új elnök ,,A tanárság mai helyzetképe“ címen tartott megnyitót, dr. Ga
csályi Sándor, a gimnázium tanára pedig „A tanár lelki alkata és a társas 
élet“ című értekezését olvasta fel.

Az ORTE központi igazgatósága február 16-án tartott gyűlésén az ad
minisztratív ügyek intézésén kívül beható tárgyalás alá vette a magyar tanár
ság egységes megszervezésének régóta vajúdó problémáját is. Bene Kálmán 
csurgói gimnáziumi igazgató egyesületünk elnökéhez levelet intézett, melyben 
felveti azt a gondolatot, hogy mivel a külön egyesületekben szervezkedő
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tanárság nem tudja elég nyomatékkai védelmezni a maga érdekeit, itt az 
ideje, hogy az egész magyar tanárságot egy országos tanáregyesületben 
egyesítsük, melynek minden magyar tanár kivétel nélkül tagja lenne. Vitéz 
dr. Bessenyei Lajos a kérdést a központi igazgatóság elé hozta, mert megvitatá
sát rendkívül fontosnak tartotta. így indult meg a probléma körül egy magas- 
színvonalú alapos megbeszélés, melynek eredményeképpen a központi igaz
gatóság elhatározta, hogy a probléma mielőbbi megoldása céljából egyesüle
tünk legközelebbi közgyűlésén tárgysorozatra tűzi ezt a kérdést, s az előadó
nak feladatává teszi, hogy részletes tervezetet dolgozzon ki. Egyébként a meg
oldást illetőleg dr. Csűrös Ferenc felszólalása alapján az a vélemény alakult 
ki, hogy a ma fennálló tanáregyesületek és tanítói egyesületek működésének 
és szervezetének sérelme nélkül ezek fölé kell belőlük alkotni egy egyesület
közi csúcsegyesületet, melyben tehát nem az egyes tanárok, hanem á külön
álló egyesületekben tömörült összes magyar nevelők megtalálnák közvetve 
egységes képviseletüket. Tehát a tanár- és tanítóegyesületeknek kellene egy
séges szervezetben tömörülniök. A gondolat minél tökéletesebb megvalósí
tása céljából addig is ajánlatos volna a tanáregyesületek folyóiratainak hasáb
jain minden oldalról megvitatni az egyetemes magyar nevelői rend életének 
e rendkívül fontos és aktuális problémáját.

Sárospataki hírek. Ú j gimnáziumi internátus épül Sárospatakon. Az inter- 
nátusi nevelés iránt megnyilvánuló fokozo.tt érdeklődés késztette arra a fő
iskola vezetőségét, hogy új internátust építsen. Terv szerint az új, nyolcvan 
személyes internátusnak egyik, mintegy negyven személy számára kiépített 
része, már 1938 szeptemberében elkészül. A kiírt zártkörű pályázatra orszá
gos hírű építészeket sikerült megnyernie a főiskolának, így Medgyaszay 
Istvánt, Ray Rezsőt és Padányi-Gulyás Lászlót, akik a magyar építészetnek 
elismert egyéniségei. Ők február folyamán a főiskola kiküldött bizottságával 
helyszíni szemlét tartottak, s máris hozzákezdtek a tervezés munkájához.

Sítáborozás a Bükkben. A sárospataki református gimnázium 12 cserkésze 
Szabó Károly testnevelő tanár, cserkészparancsnok és Boda Béla gimnáziumi 
tanár vezetésével sítáborozást tartott jan. 30-tól febr. 5-ig a szép hótakaró
val borított Bükkhegységben. A szentiéleki turista menedékházból sítúrákat 
rendeztek a Látkövekhez, az Örvénykőre, Bánkúthoz, a Szalajka-völgybe 
és Lillafüredre. A táborozás mind cserkész, mind sportszempontból igen jól 
sikerült.

A budapesti ev. leánygimnáziumban 1937 január 23-án tartotta szék
foglaló előadását dr. Kring Miklós tanár. Készülő nagy művéből olvasta fel 
„A Szent István-kori Magyarország határairól“ címen értekezését. Az iskola- 
fenntartó egyház részéről dr. Renk Ernő és dr. Hittrich Ödön iskolafelügyelők 
szóltak, s köszöntötték a tudós új tanárt.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság március hó I. és 2-án Budapesten 
egyházzenei konferenciát rendez. Ennek célja az, hogy egyházi zenénk meg
oldatlan kérdéseire irányítsa a figyelmet és ezzel a magyar protestáns zene
kultúra fejlődésének útját egyengesse. A konferencia előestjén a négy budapesti 
protestáns középiskola egyházzenei hangversenyt rendez a Zeneművészeti 
Főiskola dísztermében. Ennek műsorán XYI—XVII. századbeli protestáns 
szerzők (Goudimel, Praetorius, Gumpelzheimer, Vierdanck) karművei, Schütz, 
Telemann kántátái, Bach, Haendel orgonaművei, régi magyar egyházi énekek, 
Kodály CL. zsoltára szerepelnek. Zenés áhítat nyitja és zárja a két napot, 
ezeken Raffay, illetőleg Ravasz püspök és Szabó esperes fungálnak. A meg
nyitót Tasnádi Nagy András államtitkár, a zárszót Báró Radvánszky Albert ev. 
egyetemi felügyelő mondja. A konferencia előadói: Árokháty Béla, Adám Jenő, 
dr. Gárdonyi Zoltán, Isoz Kálmán, Jánossy Lajos, Kapi Béla, Kapi-Klárik 
Jenő, Lajtha László, Peschkó Zoltán, Vikár Sándor, Zalánfy Aladár. Közép
iskoláinkat elsősorban is Peschkó : ,,Az egyházi zene iskoláinkban“ ; Ádám : 
„Az egyházi ének- és zenekultúránk fejlődése“ ; Kapi-Králik : „Az evangélikus 
gyülekezet éneke“ című előadásai érdeklik. A szép kezdeményezés minden 
elismerést megérdemel, s bizonyosan gyümölcsöző lesz.
Debrecen sz. kir. város és a  Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata, 1937-474
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D. G ED U LY  H EN RIK ,
a tiszai ev. egyházkerület püspöke,

1866—1937.

A protestáns főpásztori erények jellegzetes megszemélyesítője, 
a mélységes istenhit, a tettekben megnyilvánuló emberszeretet, a 
bölcs iskolakormányzás és mindezeket kiegészítő önzetlen hazafiúi 
áldozatkészség és izzó hazaszeretet egyik legnemesebb képviselője,
D. Geduly Henrik ev. püspök, 1937 február 18-án, Nyíregyházán, 
hosszas szenvedés után elhunyt.

Életének iskolai és irodalmi vonatkozású alkotásaival messze 
jövendő időkre bevéste nevét az evangélikus iskolaügy történetébe is. 
1891-ben kezdi meg nyíregyházi munkásságát mint segédlelkész 
és mint az ev. főgimnázium ev. és református tanulóinak vallástanító 
lelkésze. Erről a munkájáról ő maga úgy nyilatkozik meg a Nyíregy
házi Öregdiákok Emlékkönyvébe ,,Az öreg diákokhoz“ címen írt 
cikkében : „Nyíltan megvallom, hogy a vallásoktatás munkáját 
ellátnom mindig nagy örömömre szolgált. Gondosan, lelkiismeretesen 
készültem óráimra. Irattáramban ma is megvannak azok a dolgo
zataim, amelyekben az V. osztály bibliaismertetési anyagához, vagy 
a VIII. osztályban a Bancsó-féle „H it- és erkölcstanához óráról- 
órára bőséges magyarázatokat dolgoztam ki. Tanítványaim osztatlan 
figyelme és szemmel látható érdeklődése jutalmazta abbeli fárado
zásomat, hogy óráimra ilyen lelkiismeretes előkészület után mentem 
el, és öreg diákjaimnak velem szemben nem egy alkalommal kifejezésre 
juttatott nyilatkozatai igazolták később azt a reményemet, hogy ez 
a fáradozásom nem marad gyümölcsözetlen.“

Már mint segédlelkész elismert munkása a rohamosan fejlődő 
Nyíregyháza társadalmi, irodalmi és hazafias közéleti mozgalmának. 
A város hazafias ünnepeinek ő a hivatalos szónoka, munkatársa a 
Nyíregyházi Hírlapnak, a millennium esztendejében megírja a város 
megbízásából „Nyíregyháza az 1000. évben“ című nagy monográfiát.

1896-ban a nyíregyházi ev. egyházközség rendes lelkésze lesz, 
két évre rá esperességi, majd egyházkerületi főjegyző, és 1911-ben 
az akkor még Árvától Brassóig terjedő tiszai egyházkerület püspöke 
s mint ilyen 10 egyházmegyének, 2 főiskolának, 6 főgimnáziumnak, 
1 tanítóképzőnek és 6 polgári iskolának lett és volt előrelátó, tárgyi
lagosan ítélkező, szeretőszívű egyházi főhatósága.

A magyarság trianoni végzete a tiszai ev. egyházkerületnek is 
tragikus végzetévé lett. Az egykori hatalmas, Nagy-Magyarországnak 
majd egyharmadát magába záró tiszai egyházkerület két kis egyház-

í
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megyévé zsugorodott össze, elvesztette egyik főiskoláját (az eperjesi 
teológiát), 5 középiskoláját és mind a hat polgári iskoláját.

Geduly Henrik iskolaszeretetének legfényesebb alkotása a refor
máció 400 éves fordulójának emlékére, az ő kezdeményezéséből 
alapított nyíregyházi ev. leánygimnázium, amely nagynevű alapítójá
nak emlékét az iskola hivatalos elnevezésében örökítette meg. Az egy
kori eperjesi jogakadémiának Miskolcon tudott állandó otthont és 
létalapot biztosítani, és ugyanide hozta Eperjesről az ev. tanító
képzőintézetet, amely az ő szívós és lankadatlan utánjárása révén 
kapott új épületet, internátust és tornacsarnokot.

Egyháztársadalmi és közéleti munkája mellett maradt ideje 
széleskörű irodalmi működésre is. Mint törvényalkotó az ev. zsinaton 
és az országgyűlés felsőházában tett szolgálatot egyházának és a 
hazának.

Életrajza röviden : Bécsben született 1866 október 24-én, mint 
felmenő ágon egészen a reformáció koráig csupa lelkészelődöt fel
mutató, ősi ároni családnak sarja. Középiskolai tanulmányait a 
losonci állami gimnáziumban és a Selmecbányái ev. líceumban, a 
teológiát Pozsonyban végezte el, ahol harmadéves hallgató korában 
az ifjúság vezére és a „Gondolat“  című teológiai és filozófiai folyóirat 
szerkesztője. Éppen a hallei egyetemre készülődött, teológiai tanul
mányainak végeztével, amikor a zólyomi ev. egyházhoz hívták meg 
hitoktató-segédlelkésznek. Itt töltött két és fél év után került Nyír
egyházára.

A nagy egyházvezért, a bölcs iskolakormányzót és a melegszívű 
emberbarátot gyászoljuk benne.

Nyíregyháza. Zsolnai Vilmos.

A  tudás és a hit világa.
Tudás és hit, tudomány és vallás nem ellentétes, sőt inkább 

szorosan összetartozik egymással. A kettő harmóniáját lelkiegyen
súlyunk is kívánja. Kincs és hatalom mind a kettő. A művészet és 
az erkölcs mellett az igazi műveltségnek, a valódi kultúrának egyik 
tevékeny alakja. Mindmegannyi a valóságnak egységes fel
fogására törekszik. Ellenesetben babona és káosz áll elő. Valóságos 
tohuvabohu!

Történetileg a különben viszonylagos tudomány a legszorosabb 
kapcsolatban van a vallással, mely minden irodalomnak is a 
szülőanyja. Főleg benső a viszony a vallás és a filozófia között, 
bensőbb és szorosabb, mint a szaktudományokkal. Az egységes világ- 
és életfelfogás felállítása mindkettőnek sajátos feladata. Spencel 
szerint „az abszolútban való egyesült hitben, mely úgy az emberi 
ismereteket, mint azok fogalmait meghaladja, rejlik a tudománynak 
és a vallásnak egyedül lehetséges kibékítése“ . Hiszen minden össze
foglaló és egységesítő jellegű filozófia vége tudni azt, hogy hinnünk 
kell. Mert két világnak a polgára az ember: a földnek és az égnek.
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És a hit az élet lelke, világossága s a történelem életereje. A tudomány 
különben sem a mindenáron való megoldások mestersége, hanem 
elsősorban a kérdések rendszeres feltárása. Mindkettőjük lelki 
indító oka az abszolútérvényű eszmény után való sóvárgása. A nagy 
szellemhősök : egy Szókratész, Platon, Awjusztinusz, Dante, Luther, 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Leibniz, vagy Kant és Eucken 
erkölcsi nagyságok is egyszersmind. De azért a filozófia inkább 
belátás és észszerű magyarázat, a vallás ellenben főleg benső szem
lélet, kijelentés és hit, egyénileg s lélektanilag az értelem, érzelem 
és akarat benső egysége. A bölcselő az Istent fogalmilag gondolja, 
mint p. o. Arisztotelész és a középkori angyali doktor: Akvinói 
Tamás „tiszta tevékenységnek“ , Spinoza „végtelen szubsztanciá
nak“ , a spekulatív Hegel és bölcseleté „abszolútumnak“ , míg ezzel 
szemben a vallásos ember Istent természetfölötti élő szellemi szemé
lyiségnek mondja, hiszi és átéli. De mihelyt vallásos élményének a 
tartalmát gondolkodó esze előtt igazolni is óhajtja, lépten-nyo- 
mon a filozófiára szorul. A hit és a tudás egymás mellett s egymást 
kiegészítve lesz teljes világképpé, teljes világnézetté.

Mindkettő a maga módja szerint törekszik „az igazság meg
ismerésére“ . Ezt igazolja a vallásos hitükhöz hű tudósok egész 
sorozata. P. o. Leibniz, Newton, Linné, Cuvier stb. Minden igazi 
nagy író, gondolkozó, vagy tudós vallásos hitű.

De bár tudás és hit, tudomány és vallás között ideális tartalmuk 
miatt lényegileg benső összhang uralkodik, az emberi művelődés 
története mégis azt mutatja, hogy hol a vallás igyekezett a tudományt 
— mint például a középkori skolasztikában — „szolgálóleányává“ 
tenni, hol pedig a tudomány törekedett a vallásnak tekintélyét 
-— mint újabban a Haeckel és Ostwald-féle természetbölcselet, Ibsen 
individualizmusa és Nietzsche Übermensch-morálja — lerontani s 
az emberi kultúrából kizárni. Helytelen tehát, ha a francia Gugau 
és a nemrég elhunyt német Spengler csak a kutató, gondolkozó, 
igazságot kereső embert mondja a szó filozófiai értelmében vallá
sosnak, s ugyancsak félszeg és helytelen szélső felfogás a francia 
Brunetiére nézete „a tudomány csődjéről“ . A vallásnak és a tudomány
nak is vannak túlhajtott újítói. Természetes, hogy a tudomány fele
kezeti korlátokat nem ismerhet. Felekezeti jellemű lehet és legyen 
is a nevelés, de a tudomány soha.

A tudomány és a vallás, az ismeret és a hit közötti ellentét 
forrása abban van, hogy míg előbbi az egyén autonóm kritikai gondol
kozására, addig az utóbbi az isteni kijelentésre s annak írott forrá
sára : a bibliára támaszkodik, ez alapon aztán a római egyház, 
mint külső egyház, jogi és hatalmi állam bizonyos hagyományos 
egyházi és vallási kérdésekben a „sacrificium intellectus“ -t követeli 
a maga híveitől. Ezt kívánja Maczky V. is „Tudás és hívés“  
Budapest, 1876. c. művében. Pedig arra nincs szükség. Mert vannak 
olyan végső kérdések, a honnan, hová és mivégre kérdései, mint „az 
isteni fenség titkai“ , amelyekre — pl. az Isten létele, a lélek halha-
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tatlansága s általában az Isten, ember s a világ lényege s a Kant- 
féle „Ding an sich“ — a dialektikai módszerrel dolgozó tudomány 
nem is tud kielégítő feleletet adni, s csak a hívő személyes keresztyén 
vallásos meggyőződés ad megnyugtató útbaigazítást. Mert könnyű 
ám — főleg „az értékek átértékelésének“ és vérszívó kultúrának 
mai hazug farizeus világában —• a hitet lerombolni, de nehéz helyébe 
megnyugtató élet- és világfelfogást adni a hívő és gondolkozó egyén
nek. A vallástanítás necsak ismeretet, vagy egyszerű elhívást, hanem 
hitet is adjon az ifjúságnak. Találóan mondja Goethe, hogy a törté
nelem minden nagy korszaka „hívő korszak“ volt. Legnagyobb 
alakjai mind nagy szívű emberek voltak, s legnagyobb az Isten
ember, a Megváltó, mint minden kultúra és emberi emelkedés erő
forrása, aki a legmagasztosabb érzést: a szeretet, a legfenségesebb 
igazságok formájában közölte az emberiséggel. Hit nélkül, mint 
Isten iránti észszerű engedelmesség nélkül nincsen magasabbrendű 
alkotó kultúra. Tudásunk akkor a legőszintébb, amikor mélységes 
alázattal borul le a Teremtő és Alkotó, mindentudó, mindenütt 
jelenvaló és bölcs Isten előtt. És a teológus Harnack szerint „a  keresz
tyén vallás, mint pozitív és aktív világvallás, t. i. az Isten- és fele
baráti szeretet az, amely az életnek értelmet ád, — a tudomány nem 
képes arra“ . Goethe szerint a vallás minden élet gyökere és koronája.

Minden tudomány hiábavaló, ha megtagadja a vallásos-erkölcsi 
alapot. A haladás és a művelődés folytonosságához, s a mélységbe zuha
násveszélyének elkerüléséhez a szabad kutatásnak némi meghatározott
sága, hogy ne mondjuk : korlátozottsága szükséges, jobban mondva : 
hit és tudás, tudomány és vallás tartsa meg a maga vizsgálódásainak 
természetes határait. Az ész szemeinek is van bizonyos látóhatára, 
amelyen túlhatolva kétes és homályos lesz maga az igazság is. 
A gondolkozó főt a szívbe kell belevonni, hogy aztán a kezet is 
munkásságra indítsa. Mert az élet kötelességteljesítés, a létért való 
küzdelem, amelynek tanúsága szerint a hitetlen emberek sorából 
kerül ki a legtöbb boldogtalan és önmagával meghasonlott ember, 
míg ezzel szemben hit és tudás összhangzatos viszonyának gyermeke 
a tett, mint az igazélet koronája. Franc ke, a nagy német pedagógus 
ezt „keresztyén okosságnak“ nevezné. Ű. n. föltevésmentes tudo
mány (voraussetzungslose Wissenschaft) nincsen, s így szépen meg
férhet egymás mellett, egymásiránti kölcsönös tisztelettel és nagyra
becsüléssel a keresztyén vallásos élet- és világnézet és a tudományos
ság, amit pl. Haeckel materialista és Ostwald energetista monizmusa 
elismerni képtelen. A súlyos lelkiismereti konfliktusok, amelyekben 
vagy a vallásos hit, vagy a szabadkutatás győz, könnyen elkerül
hetők. Tudomány és vallás közötti dulakodásra, amelyben az ész 
mindenhatóságának elvétől megittasodott tudomány fékét vesztve 
— mint a renaissance, Goe/he„Faust“ -jaésiVie/zsc/ie,,Übermensch“-je 
—, már az eget is ostromolta, igazán nincs szüksége a mai művelt 
emberiségnek. A természet „nagy fenséges titkait“ különben sem 
lehet megérteni Isten nélkül. Kálvin szerint „úgy az ész megvilá-
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gosítása, mint a szív megújítása az Isten műve“ . Létünk nagy prob
lémáit értelmünkkel meg nem fejthetjük. Az ő kegyelemajándéka 
a hit világa is, amelynek világossága más, mint a természet világos
sága, A legnagyobb csoda a hit és ennek ereje a legjobb orvosság. 
A tudomány hatalmas tényezője valamely nemzet szellemi nagy
ságának, anyagi jólétének, azonban jövője csak annak van, amely
nek társadalmi életét valláserkölcsi eszmék vezetik és mozgatják. 
És aztán a természettudomány ismeretei létítéletek, a hit ismeretei 
ellenben értékítéletek. Jól mondja Kornis Gyula : tudás és hit, tudo
mány és vallás a kultúrának, s az embert szabaddá tévő műveltség
nek, mint legnagyobb szellemi értéknek, önálló, egymástól különböző, 
de azért nem ellentétes területe. Mindkettőnek megvan a maga 
sajátos létjoga és jelentősége. Emberi tudomány ne foglalja el az 
isteni tudomány helyét. Minden emberi ismeret tragikus természete 
az igazságnak nem teljes megragadása, hanem csak fokozatos, a nagy 
apostol szerint „rész szerint“ való megközelítése. Különbözők forrá
saik és céljaik. A vallás tartalma a hívő előtt az isteni kijelentésből 
származik, s ez a hitnek és személyes meggyőződésnek is a tárgya, 
s természet- és észfölötti üdvének is a végső célja. A vallásnak végső 
igazságai az ész s a véges értelem számára nem evidens igazságok, 
mert forrásuk az isteni kijelentés, a történeti és a személyes egy
aránt. Tárgyilagos tudásunk Istenről lehetetlen, csak személyes vallá
sos bizonyságunk lehet felőle. Még a teológiában is vannak kérdések, 
amelyekről mondhatjuk: ignoramus et ignorabimus. Azért senki 
sem gondol helyesen Isten felől, csak a hívő, aki benne kellő áhítat
tal és belső felemelkedéssel minden „erő és tudás egészét“ , minden 
igazság összfogalmát s minden dolgok életegységét látja. Mert az 
apostol szerint „mélységes az Isten gazdagsága, bölcsesége, tudo
mánya“ és „kikutathatatlanok az Ő határozatai és kinyomozhatat- 
lanok az Ö útjai“ . Ellenben a tudomány tartalma a tapasztalásból 
és az észből, tehát természetes ismeretforrásból származik, amelynek 
végső fóruma „az evindentia-tudat“ . Célja pedig a természeti való
ság megismerése. E téren meg kell tartanunk a transcendentia és az 
immanentia természetes határait, a hit és a tudomány világának 
különbségét. Mert hát az emberiség életének nemcsak fizikai, hanem 
szellemi és erkölcsi törvényei is vannak. A vallásos hit nem szédelgő 
önbizalom, hanem Istennek adománya, amely János evangéliuma 
szerint „meggyőzte a világot“ . És ne feledjük, hogy az észszerű 
gondolkodás is a helyes alapból, az emberi személyiség valódi szel
lemi és erkölcsi lényegéből kiindulva, egyenesen Istenhez vezet. 
Augusztinusznkl annak „Docta ignorantia“ a neve. Ugyanilyen a 
probléma a tudomány és az erkölcsiség között is.

Az igazság tudományos megismerésére való törekvés az ember 
föltétien erkölcsi kötelessége. A tudomány az erkölcsi kötelességek, 
illetőleg értékek elismerésén épül fel. Minden tudományos gondolko
dás az igazság erkölcsi kultuszából fakad. Az igazság és az erkölcsi 
érték mély összefüggését s a tudás és a bölcseség szerves kapcsolatát'
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már Platon és Aris'Joielesz is ismerte. Az igazság megismerésének 
tiszta erkölcsi motívuma mindig is élt az emberiségben, s egyik leg
főbb rugója volt a tudományok fejlődésének. Spranger szerint is 
,,a hit éltető eleme a tudományos gondolkozásnak és kutatásnak“ 
és „az iskola az egyház, az állam, a társadalom és az Isten gyümöl
csös kertje“ .

Sajnos, a tudománynak ez a nagy hatalma, amely szerint a 
kritikai gondolkodás és módszer a modern ember legfőbb erénye, 
újabban — mint Kornis találóan mondja — „elrationalizálódott“ , 
kultúrájának egyensúlya megbillent és pedig a vallásnak, a művé
szetnek és az erkölcsnek nagy kárára és rovására. Pedig minden 
munkának kezdete és vége az imádság, az Isten igéje és a Krisztusban 
való hit, mert minden lehetséges annak, aki hisz.

Ezzel az egyoldalú racionalizmussal, s annak nyomán a társa
dalmi élet mechanizálódásával, mintsem humanizálódásával szembe
helyezkedett Rousseau természetevangéliuma és Tolsztoj tudomány
ellenes filozófiája. Mindkettő vallja, hogy a tudomány a kultúra tragi
kuma, s mindkettő az érzelem jogának bölcselője a kultúra újabbi és 
legújabbi „elintellektualizálódásával“ szemben. Közösen vallják, 
hogy a modern tudomány és a technika vívmányai a társadalmi 
jólét szempontjából teljesen értéktelenek, sőt minden baj forrásai.

Nézzük csak közelebbről a tudomány és az erkölcs egymáshoz 
való viszonyát.

Mondottuk, hogy a tudomány, mint az igazság őszinte és önzet
len kutatása, felelősségteljes erkölcsi kötelesség, egyik legjobb etikai 
követelmény. Sajnos azonban, hogy a tudomány és annak művelője, 
a kutató ész igen gyakran visszaél a maga jogaival, s a kultúra 
tényezőinek harmonikus egységét, amelyen pedig állam és társada
lom épsége és ereje nyugszik, megbontja. Pedig csak a vallás, az 
erkölcsiség és a humanitás összhangzatos kultúrája kötelez, s csak 
a vallás az, mely az erkölcsi törvénynek és tudománynak nagyobb mély
séget és hatályt kölcsönzött. Sokszor a tudomány a kultúrát egyolda
lúan elracionalizálja az erkölcs, a művészet és a vallás rovására. E te
kintetben az ú. n. kultúrpesszimizmus aggodalmai nem egészen alap
talanok, s a modern kultúrának sok tragikus vonása erre vezethető 
vissza. Még a szerves életben sem lehet tisztán természettudományi 
alapon „metafizikai maradék“ nélkül megoldani a tudományos 
kérdést. Moralitás és hit kell ide is .Böhm  Károly szerint „még az 
emberi szívnek is van metafizikája“ .

Korunk szellemének első ilyen tragikus, vonása Kornis Gy. 
szerint is az egyoldalú észkultúra, a merő racionalizmus, mely min
dent az észben, a gondolkozásban akar feloldani. Pedig az erkölcsnek, 
mint önértéknek az intelligencia — mint Böhm K . is tanítja — csak 
végrehajtó eszköze és nem forrása. Ezt szemlélhetjük a mai gyáripar
nál, a modern hitelgazdaságnál, s a részvénytársaságok anonim gazda
rendszerében. Ilyen továbbá az egyoldalú naturalizmus, amelynek 
és természettudományi alapon fölépült etikájának felfogása szerint
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nincsenek objektív önértékek, mert minden érték teljesen szubjektív 
és relatív. Ennek természetes folyománya a gazdasági, hasznossági 
érték egyoldalú monopolizálása, amelyet Nietzsche találóan jelle
mez akképpen, hogy „amikor az ember értékekről beszél, árakat 
ért alatta“ .

Korunk emez egyoldalú utilitarista, racionalista, naturalista 
és relativista értékfelfogásából ered annak túlzó technikai szelleme, 
„kultúránk elamerikásodása“ , amelynek alaphibája az, hogy a techni
kát öncélnak és nem a kultúra eszközének tekinti. Sokat köszönhetünk 
a tudománynak, mely a technikán keresztül teljesen átalakította 
s kényelmesebbé, de nem boldogabbá tette egész életünket és társa
dalmi berendezésünket. Sok jót hozott, de még több bajt is okozott. 
Gépkorszakunk sok eldurvulást és tragédiát is adott a modern egyéni 
és társadalmi életnek. Spengler szerint „a  technika emberének ez a 
tragikus sorsa“ . De ezért nem is annyira a tudományt, mint inkább 
az emberi önzést és kapzsiságot kell okolnunk. Az ember legnagyobb 
ellensége az ember, már pedig csak a szív és az akarat tisztasága 
vezet a valódi bölcseségre. Mert jól mondja Pál apostol a maga 
szeretethimnuszában : „tudjak mint próféta minden titkot, minden 
bölcseséget, legyen hegymozgató hitem, ha szeretet nincs bennem, 
semmi vagyok.“ És ne feledjük, hogy a tiszta tudománynak, mely az 
igazságok megismerésére törekszik, eredményei csak felvilágosí
tók, az angol Bacon szerint : „luciferák“ . Hogy ezek gyakor
latilag mennyiben gyümölcsözők „fructifcrák“ is egyúttal, az 
már nem tisztán a tudomány, hanem sok 'egyéb hatalmi, gazdasági 
és társadalmi szempontnak az ügye. A modern tudományos technika 
nélkül is — mondja Kornis — voltak az antik világban a nagy 
munkástömegeknek zsarnok, kizsákmányoló fáraói. Itt nem a tudo
mány, hanem az erkölcsi érzület hiányáról és hibájáról van szó. 
A szociális és erkölcsi viszonyok javítása s az igazságos társadalmi 
berendezkedés nemcsak a tudásnak, hanem a vallásos hitnek s az 
emberi akaratnak és főleg az egyéni és társas közösségi jellemnek 
is a műve. Az utóbbiak hiányából támadt bajokért nem tehető 
egyoldalúan a tudomány felelőssé. Több erkölcsöt és tisztult akaratot 
és még több igazságérzetet és szeretetet a mai társadalomba ! Az élet 
legmagasabb céljául a férfiúi jellem képzését, a testnek és szellemnek, 
értelemnek és öntudatnak, szívnek és léleknek lehető legjobb össz- 
hangzatos kifejtésére való törekvést kell kitűznünk. Erre törekedjék 
az iskola, amelynek értékét viszont tanárainak emberi és nevelő
oktató értéke határozza meg.

A mai kultúrpesszimizmussal szemben hinnünk és bíznunk 
kell az emberiség új renaissanceában, mert ez az emberi történelem 
végső célja és értelme. Az emberi életnek nemcsak a tudomány, 
vagy a technika, hanem azok mellett és fölött a vallás, a művészet 
és az erkölcs egyénben és társadalomban az igazi éltetőereje, rendel
tetése — vitae ratio-ja. Az ember fejlődésének munkásai az isteni 
Gondviselés mellett a lelkész, a tudós, a művész és a gyakorlati
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ember. A lelkész a jót, a tudós az igazat, a művész a szépet s a gyakor
lati ember a hasznosat szolgálja. Együttesen termelik a logikai 
esztétikai és gazdasági értékeket. A jónak, igaznak és szépnek, sőt 
hasznosnak önmagában is van értéke és értelme. Ez a német Spener 
és Francke szerint az igazi „cultura animi“ .

A hit, amelyet gyakran „spirituals intellectus“ -nak is mond 
és a tudás problémája, Luthert, a nagy reformátort is érdekelte, 
bár későbbi éveiben nem tudta a „tant“ és az ,,evangéliumot“ bizto
san egymástól megkülönböztetni, és inkább is próféta volt, mint 
rendszeresen gondolkozó tudós. Tanításába folyton beleszőtte a 
vallásos gondolatokat, és átélte a Szentlélek megvilágosító erejének 
tapasztalatát. A tudománynak és művelőjének : az iskolának, 
szerinte nemcsak ismereteket kell közölnie, hanem nevelnie kell, 
nemcsak okos, művelt, hanem jellemes, komoly életfelfogású, a társa
dalom számára hasznos egyéniségeket. Épp azért utálta a középkori 
terméketlen skolasztikát. Következetesen vallotta, hogy az erköl
csös nevelésnek nincs hatalmasabb segítőeszköze, mint a hit és a val
lás. Az evangéliumon alapuló vallásosság fölemeli az ifjúságot az 
eszmények magaslatába, felébreszti a vágyat minden igaz, szép, 
jó és nemes iránt, s egyúttal alázatosságra tanítja a tudományos 
gondolkozás és kutatás dolgaiban. Mint később Fichte, úgy ő is 
hirdette, hogy a lelkiismeret forrása az igazságnak, s a gyakorlati 
ész minden észnek a gyökere. Az anyagi és a szellemi valóság tele van 
rejtélyekkel és titkokkal, melyeknek kulcsa egyedül az Istennél 
van, akihez pedig nem vihet el a tudás, hanem csak a hit és a vallás. 
Igéjének megértésében sem juthatunk soha teljességre, —• bár a nagy 
apostol szerint „a  lélek mindeneket vizsgál, még az istenség mély
ségeit is“ . A logikus gondolkozás egyenesen követeli, hogy az Isten
hez vezető hit útján s metafizikailag is keressük meg a dolgok 
végső okát. És ne feledjük, hogy az emberiség szellemi fejlődésére, 
közelebbről a tudomány, művészet és erkölcs emelésére legáldottabb 
hatása volt a keresztyénségnek és Luther és Kálvin reformációjának, 
amelynek szabadságelve egészen más volt, mint a későbbi raciona
lista, liberális, vagy kultúrprotestáns ember szabadsága.

De azért Luther, a mai szellem- és eszmetörténeti módszer 
világánál tekintve, a tudományos kritikát is gyakorolta. Vallásos hité
vel, mely szerinte „ein lebendig, mächtig, geschäftig, thätig Ding“ 
soha sem került ellenmondásba. Sokan, mint a teológus Harnack, 
„első modern ember“-nek is mondják. így Luther, pneumatikus- 
krisztocentrikus írásmagyarázata mellett is, „mert nem tanácsos 
és igen veszélyes dolog a lelkiismeret ellen cselekedni“ , a római 
pápás egyház és ingatag hagyományai mellett bírálatot gyakorolt 
még a biblia tekintélyén is : megkülönböztette a kánontól az apokri
fokat, megismerte az ó- és újszövetségi könyvek értékkülönbségét, 
— bár vallotta az írás egyértelműségét —• az Újszövetségben elébe 
teszi Pál apostol leveleit, főleg a négy főlevelet az evangéliumoknak, 
mert „tisztább és világosabb bennük az evangélium“ , a római
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levélről azt tartja, hogy az „az üjtestamentomnak tulajdonképpi 
főrésze és legtisztább evangéliuma“ , a hitet személyes vallásos 
meggyőződésnek mondotta, és az egyházi hitvallásszerű és szimboli
kus hittől lényegesen megkülönböztette, betűrabságot és szimbólum- 
kényszert nem ismert, s minden evangéliumellenes dologban hitvalló, 
bizonyságtevö és protestáló reformátor volt. Szoros kapcsolatba hozta 
a benső vallásos tapasztalást és a tudományos vizsgálódást, az 
Isten fogalmánál a pantheista és monotheista felfogást, s az egyház
fogalomnál a valót és az eszményt összeegyeztette, az akarat szabad
ságát a tudós, de hitetlen racionalista Erasmus-szál szemben erős 
vallásos erkölcsi korlátok közé szorította. A Krisztus igaz istenségét 
az ő valódi emberségével a legbensőbb kapcsolatba hozta. Istennek 
előretudását és mindenhatóságát a könyörülő kegyelemre irányuló 
benső vallásos hitével elmélyítette. A rossz lelkiismeretet igazi 
„pokolnak“ és a jó lelkiismeretet „paradicsomnak“ , sőt „menny
országnak“ mondotta, s végül a hitet isteni üdvözítő erejénél fogva 
— bár neki is voltak paradox követelményei és kortörténeti feszült
ségei — semminemű tekintéllyel vagy kényszerrel nem azonosította, 
hanem az igazságról való mélységes benső meggyőződés, a meg
győződésteljes bizonyosság körébe utalta. Szerinte istenünk nem szo
kás, hanem igazság, amelynek útja a bűnbánó megértés és újjászüle
tés által megtisztult személyes vallásos és tudományos meggyőződés. 
Ennek elsajátításában Pál apostol és Augusztinusz mellett Luther 
a keresztyén egyháztörténet legklasszikusabb követendő élet- és 
példányképe. Szabad és keresztyén meggyőződés a legjobb tudás és 
lelkiismeret szerint — ez Luther hite és reformátori főelve.

Találóan mondja végül Luthardt, hogy a hit dolgában nem- 
csupán az ész, hanem a lelkiismeret és a szív is beszél, mivel a hit 
az egész ember dolga. Annak bizonyossága is ismeret. Mint ilyen, 
nemcsak az akarat, vagy az érzelem, hanem egyúttal a gondolkozó 
szellemnek is a dolga a maguk szoros összetartozásában és benső 
összefüggésében. Önönmagukban véve „hideg oltárok“ a vallással 
szemben. A mai evangélikus hitünk a haladásnak és a fejlődő komoly 
értelemnek a vallása, amellyel Pál apostol szerint a tudás világában 
„fel tudjuk fogni, mi az igazi szélesség, hosszúság, magasság és mély
ség“ . Ez alapon egyik régebbi német teológusunk : Graul Platonra, 
Kantra és Hegelre emlékeztetőleg a hitet „legfőbb észeszmének“  s az 
Istent „végtelen intelligenciának“ , „örök energiának“ , „egyetlen 
igazságnak“ s „egyedüli valóságnak“  mondotta.

A hit és a tudás problémájának, mint a ,,Glaube und Wissen“ 
című német folyóirat 1905 óta is igazolja, a gnosztikusoktól kezdve 
föl a jénai dogmatikus Lipsiusig csaknem beláthatatlan irodalma van. 
E probléma Madáchiinkat is foglalkoztatta. Nálunk főleg Kornis Gy. 
és Nagy J .  foglalkozott vele. Üj abban Raffay S. a „Keresztyén 
Igazság“ hasábjain. A hitnek is van tudása, sőt az a legfőbb tudás, 
és ez ennek a közvetlen bizonyossága. A hitnek láthatatlan világa 
épolyan közvetlen bizonyosság, mint a tudásnak látható világa,
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amelyben az élet és a halál titkát máig sem tudja megfejteni a 
tudomány. A hit világa ,,az elrejtett bölcseség világa“ , épp azért 
Luther szerint a „legnehezebb dolog“ .

János evangélista és a sajátos evangélikus keresztyén vallásos 
meggyőződésünk szerint a hit nem is a mi önmagunkra támaszkodó 
egyéni hitünk, nem a mi művünk, nem a mi akaraterős energiánk, 
vagy acélkemény céltörekvésünk, mert „önerőnkből mit sem tehe
tünk“ . A hit szüli az akaratot, s az akarat a jó cselekedetet. Az a hit, 
amelyről János szól, s amelyet a bűnös világgal szembeállít, Isten 
ereje és műire mibennünk, a Szentlélek adománya, s az Isten leikéből 
való újjászületésünk. A keresztyénség az összes világvallások között 
a szellemiség legmagasabb fokán áll, amelyben, mint abszolút igaz
ságban a hit a kezdete, központja és vége keresztyén életünknek. 
Pál apostol azt úgy fejezi ki : „Élek pedig nem én, hanem él a Krisztus 
énbennem“ , ennek boldogságát Luther is oly erősen érezte. Ezzel 
szemben áll, mint csalárd és gonosz világhatalom, a bűn a maga sok 
csábításával, s ennek „zordon fegyverzete : nagy erő és csel ezre“ . 
Ennek világa Meiser püspök tavaszi párizsi előadásának találó jel
lemzése szerint : „ein ungeheurer wichtiger Koloss, eine drohende, 
waffenstarrende Festung, ein Hort erbarmungsloser, dämonischer 
Mächte, ein abgrundtiefer Schlund, aus dem eine glühende Lohe 
furchtbaren Gotteshasses zum Himmel emporschlägt“ . Ezzel, mint 
Pázmány szava szerint igazán „vakriadó mélységgel“ , szembenáll 
a mi Istenhitünk, „mint erős várunk, fegyverünk és oltalmunk“ , 
amely a Krisztusban, és a Krisztus és az ő evangéliuma, mint a 
„világnak világossága“ által mégis meggyőzte ezt a világot nagy 
ereje és hatalma ellenére. Az Istenfiúság erejében erősek vagyunk a 
világ összes ördögeivel szemben, amelyek ellen győznie kell a hitnek 
és az Isten országának az egyesek s a népek és nemzetek erkölcsi 
fölépítésében most és mindenkoron. Ez élő és ható hitünkkel, mint 
„védelmezőnkkel és kőszálunkkal“ és „ Krisztusnak minden ismere
tet meghaladó szeretetével“ valljuk Spenglerrel szemben, hogy az 
igenis „megváltoztatta“ , sőt „meggyőzte a világot“ . S az örökös 
építő, soha be nem fejezhető reformáció sem állapot, hanem Eucken 
szerint evolúciós folytonosság, irány és nem befejezés, örökideál és 
reform, amelynek értelmében jöjjön el az evangélium, hit meggyőződési 
hűsége, s az igazság, szabadság, szeretet és béke áldásainak isteni 
országa.

Ügy legyen !
Rákosszentmihály. Dr. Szlávik Mátyás.

Magamról magunknak.
Ravasz Árpád tankerületi királyi főigazgató, a budapesti refor

mátus gimnáziumnak nyugalomba vonult kiváló igazgatója, a 
Protestáns Tanügyi Szemle 1935. évfolyamának márciusi (3.) számá
ban írt egy rendkívül építő hatású cikket „Magunkról magunknak“
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címmel, melynek nagy visszhangja támadt egyes pedagógiai folyó
iratokban, de különösképpen a tanári lelkekben. Engem is erősen 
megragadott ez az értekezés nem csupán mélyenjáró tartalmával, 
hanem önmagunk javítását és tökéletesítését célzó tapintatos mód
szerével is.

Bevezetésül ezt írja benne Ravasz Árpád: ;,Javulás soha sehol 
sem képzelhető el a hibák felismerése és elismerése nélkül. Csak az 
igaz, őszinte vallomás után várható a tökéletesebbé, jobbátétel 
vágya, indító erejének megmozdulása. Nekünk tanároknak, nevelők
nek is kell időnként saját magunkba néznünk, s őszinte vallomásokat 
tennünk ; kell, hogy időnként beszéljünk a hibáinkról is, mert min
ket a mi tanári nevelkedésünk folyamatában, egész nevelői egyénisé
günk kialakulásában sokkal több veszély fenyeget, mint bármilyen 
más foglalkozási osztályhoz tartozó embert a maga tisztviselői, 
hivatalnoki kialakulásában.“

Ezt az eljárást: az önvallomásnak a módszerét kívánom 
én is választani jelen igénytelen cikkemben, kritika alá véve 
saját tanári pályámat, különösen a növendékekkel való foglal
kozás, a szülőkkel való bánásmód és az osztályozás szempont
jából azzal a tiszta szándékkal, hogy ennek kapcsán folyó
iratunk tanári olvasótáborának a lelkében minden bizonnyal meg
induló hasonló önvizsgálat folytán szeretett protestáns intézeteink, 
tanulóifjúságunk és önmagunk érdekeit ezúton is gyenge erőmmel 
szolgálhassam. Mert érzésem szerint a mai ideges világban nyomaté
kosan szükség van arra, hogy higgadt mérséklettel, teljes objektivitás
sal, őszinte pedagógus érzülettel egy kis önvizsgálatnak vessük alá 
magunkat, midőn még a napi sajtóban is — jogosan vagy jogtalanul — 
gyakran hallatszanak olyan hangok, hogy középiskoláinkban sok 
tanár kegyetlen szigorúsággal, szívtelenül bánik a növendékekkel, 
ridegen és udvariatlan kimértséggel tárgyal a szülőkkel, az osztályo
zást pedig kevés feleltetés alapján, egyoldalú intellektuális szempont
ból, több méltánylandó körülmény figyelembevétele és mélyebb 
meggondolás nélkül, rendkívüli szigorúsággal végzi.

Én 1922-ben, 22 éves koromban, a négy esztendős egyetemi 
tanfolyam elvégzése után, szakvizsgái értesítővel a kezemben men
tem el a pápai református gimnáziumba helyettes tanárnak. Gyakorló- 
tanárjelölti általános szolgálatról abban az időben még szó sem volt, 
csak az a néhány tanárjelölt részesült akkor gyakorlati módszeres 
kiképzésben, akinek sikerült felvétetnie magát a budapesti gyakorló- 
gimnázium jelöltjei közé. így hát minden didaktikai és metodikai 
előképzettség nélkül bekerültem az I. és IV. osztályba latin-magyar, 
az V. osztályba pedig görögpótló tanárnak. Tanítottam úgy, amint 
annak idején saját tanáraimtól láttam, küszködtem szörnyen a kezdet 
nehézségeivel, könyvek nem állottak rendelkezésemre a tanítás 
technikájáról, kartársaimtól resteltem érdeklődni az ő módszerük 
felől, így aztán saját szegény tanítványaimnak a kárán tettem 
szert lassanként némi tapasztalatra és ügyesebb eljárásra.
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A legnagyobb hiba ott volt, hogy egy-egy óra eredménytelensé
gének az okát növendékeim hanyagságában, ostobaságában, gyenge 
elmebeli képességében kerestem és sohasem magamban, a magam 
metodikai készületlenségében. Az egyetem padjai közül, a tudósképző 
Eötvös-kollégiumból még azon frissiben kikerülve, hatalmasnak vélt 
tudományomra való büszkeségemben, túlzott elbizakodottságomban 
rettenetesen felülről kezeltem a nevelő gondjaimra bízott tanuló 
ifjúságot. Azt gondoltam, hogy ha én katedrái magasságomban szín
tiszta logikával elmagyarázom az ablativus absolutus vagy az accu- 
sativus cum infinitivo lényegét, akkor másnapra minden növendé
kemnek a legprecízebben kell tudnia a szabályt és annak alkalmazá
sát, különben tehetségtelen, tehát nem középiskolába való, el kell 
buknia. Ennek a kíméletlen szigorúságnak az lett a következménye, 
hogy az első félév végén a latinból az első b)  osztályban megbuktattam 
a tanulók 25%-át, a negyedik a) osztályban pedig a növendékek 
44%-át, ami bizony igen magas percent. Iszonyú rémület vett erőt 
szegény kis tanítványaimon, olyan vasfegyelem uralkodott óráimon, 
hogy a légyzúgást meg lehetett hallani, de ennek — most visszagon
dolva rá, meg tudom állapítani — nem a szaktárgyam iránti szeretet 
és érdeklődés, hanem a tőlem való rettegés volt az oka, ami inkább 
negatív terméketlenséggel, mint pozitív termékenységgel járt.

Lassacskán természetesen pedagógiai vizsgámra való készülé
sem közben didaktikai, metodikai és gyermeklélektani kérdésekkel 
foglalkozván mind nagyobb és nagyobb tanítási gyakorlatra tettem 
szert. Módszeres eljárásom javulása következtében eredményesebb 
lett növendékeimnek megfeszített munkája is, de merev szigorúsá
gomból egy parányit sem engedtem, s az évvégi osztályozásnál 
ismét csak a szaktudás rideg szempontja vezetett bírálatomban, 
semmiféle más méltánylandó körülménytől magam befolyásoltatni 
nem engedtem. Bírálatom egyoldalúságát még csak fokozták — para- 
doxonszerűen hangzik ugyan — a szülőkkel való tárgyalásaim. 
Tudniillik nem tudtam megérteni a tehetségtelen tanítványaim 
szüleinek gyermekeik iránt való nagy elfogultságát, midőn mindegyik 
ilyen apa vagy anya gyakran könnyek között mondotta el nekem, 
hogy én félreismerem az ő fiát, hiszen az mindig tanul otthon, este 
tízkor fekszik le egészen kimerülve a szellemi munkától, egyébként 
pedig kedves, jó gyermek, szófogadó, születisztelő, kifogástalan 
viseletű tagja a családnak. Odahaza állandóan felkérdezik tőle a lec
két, már instruktort is tartanak mellette, kemény, következetes 
munkára van fogva, készületlenül sohasem engedik el hazulról, 
hogy lehet az, hogy az iskolában mégsem tud felelni? Bizonyára meg
ijed a szigorú hangtól, a rideg számonkéréstől, a rettegéstől össze
zavarodik, s így nem tudja magát értelmesen kifejezni. Nem volt 
még akkor meg bennem az érzék, hogy megértsem az ilyen felvilágo
sításokban rejlő sok igazságot, ellenben az illető tanuló munkájának 
eredménytelenségét látva, hajlandó voltam azt hinni, hogy engem 
a gyermekeikért aggódó szülők a jobb bizonyítvány érdekében félre
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akarnak vezetni. E felett való bosszankodásomban, különösen mi
dőn valamelyik szülő igaz meggyőződésének tudatában önérzetesebb 
hangot használt, néha-néha én is élesebben válaszolgattam, az apá
nak vagy anyának esetleg jogos panaszát és felszólalását szuverén 
tanári ítélkezésembe való illetéktelen beavatkozásnak tekintettem, 
s ilyenkor dacosan megkötve magam, sértődöttségemben hideg ki
mértséggel szakítottam félbe a beszélgetést az iskola és a szülői 
ház közötti jóviszony ápolásának nagyobb dicsőségére.

Az 1923. év szeptemberében a debreceni református Kollégium 
gimnáziumába választattam meg rendes tanárnak. A tanítás terén 
a Dunántúlon .elfoglalt álláspontomat magammal hoztam a Tiszán
túlra is, igaz ugyan, hogy a pedagógiai vizsga letétele következtében 
egy kissé enyhített formában. De még mindig esküdtem az egyete
men magamba szítt szaktudományi szempont kizárólagosságára, 
szaktárgyaim tudományos, elméleti ismereteinek birtokát majd
nem olyan mennyiségben és mélységben akartam megkívánni növen
dékeimtől, mint azokat én egyetemi tanulmányaim alatt elsajátí
tottam. Például egy-egy latinnyelvi jelenséget a legnagyobb részle
tességgel, az összes kivételekkel együtt egyetemi színvonalon igye
keztem tanítványaim előtt megtárgyalni, és szerettem volna, sőt el
vártam, hogy magyarázatomat teljesen megértsék, és másnapra 
híven reprodukálni tudják. Nem elégedtem meg a magyar irodalom- 
történet tanítása közben a Beőthy-féle tankönyv anyagával, hanem 
az akkori kétkötetes ú. n. Nagy-Pintér szerint haladtam, jegyzetet 
írattam, amiért egy alkalommal — méltán — főigazgatói megrovást 
kaptam, és kijelentettem, hogy csak annak adok jelest magyarból, 
aki a tárgyalt írókat a Nagy-Pintérben közölt terjedelem és részletes
ség szerint tudja ismertetni. Nagyon túlterhelhettem a fiúkat, mert az 
akkori pompás osztálynak körülbelül egyharmada kapott jelest ma
gyarból. Mindez azt mutatja, hogy akkor még nem alakult ki előttem 
az a józan mérték, mely gyermeklélektani és fejlődéstani irányelvek 
alapján bölcsen megszabja, hogy mekkora ismeretanyagot közölhetek 
bizonyos korú növendékeimnek, és hogy abból mennyit kérhetek 
tőlük számon a nélkül, hogy károsan és szükségtelenül terhelném őket.

Óriási változás állott be azonban oktatói és nevelői felfogásom
ban, midőn megházasodtam, s aztán magam is szülő lettem. A ben
nem természetszerűen kialakult apai érzéseim, a gyermekem s később 
gyermekeim iránt megnyilvánuló határtalan szeretetem, a vérségi 
kötelék összeforrasztó erejének bensőséges megtapasztalása folytán 
lassanként megértettem azt a pápai anyát és apát, akik akkori vég
telen csodálatomra tehetségtelen gyermekükről szent meggyőződés
sel kijelentették előttem, hogy félreismertem kis fiukat, mert az 
a világ legokosabb és kegkedvesebb gyermeke. Hogyne lenne az az 
édesanyának és apának, az lett volna a természetellenes, ha nem úgy 
érezték volna 1 Mennyire megbánthattam én őket, midőn elítélőleg 
szemükre vetettem érthetetlennek vélt elfogultságukatl Rájöttem arra, 
hogy ezt az érzést feltétlenül számításba kell vennie a nevelőnek,
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ha a szülőkkel való tárgyilagos beszélgetés közben a gyermek ered- 
rnényesebb haladása érdekében üdvös tanácsokat kíván nekik adni. 
Ettől az időtől kezdve nemcsak a hidegen fontolgató agynak, ha
nem a melegen érző szívnek is beleszólást engedtem tanítványaim 
munkájának elbírálásába. Azt hiszem, nagy általánosságban igaz
nak lehet tekinteni azt a megállapításomat, hogy ilyen eljárásra 
leginkább csak azok a tanárok képesek, akik maguk is szülők, és 
saját családjukban sok testi és lelki töredelem árán ismerték meg 
a gyermeknevelés végtelen türelmet, kitartást és nagy tapintatot 
igénylő mivoltát. Igazi nevelőnek nemcsak a könnyen tapasztalhátó 
adottságokat, hanem még a nagymennyiségű imponderabiliát is 
tekintetbe kell vennie, ha eredményt akar elérni és az igazságot 
megközelítően kíván ítélni. Ha valahol, úgy a pedagógia területén 
indokolt az a fontos követelmény, hogy a beleélés és megértés lélek
tanának alapjaira helyezkedjünk a ránk bízott ifjúság nevelése köz
ben. Természetesen ehhez nagy önuralomra, erős önfegyelmezett
ségre, haragos indulataink lefékezésére s növendékeink irányában 
valóban édesapai szeretetre van szükségünk.

Hogy mennyivel szebb és nagyobb eredményt lehet elérni 
ilyen eljárás alkalmazásával, legyen szabad saját gyakorlatomból 
három példát elmondanom. Egyik V. osztályban történt, hogy egy 
G. Lajos nevű tanuló latin óra alatt üvegcsőből papírgalacsinokkal 
lövöldözte az előtte ülő társainak a fülét. Véletlenül vagy szándéko
san egy papírgombócot a tanári katedrára röpített, mely pontosan 
előttem esett le az asztalra, s onnan reám. Felháborító volt az eset, 
mert az éretlen diákcsínyt a tanulók hatalmas kacaja kísérte. Szeren
csére erőt tudtam venni indulatomon, és nyugodt hangon megkér
deztem az osztálytól, hogy ki volt a tettes. Másodszori még komolyabb 
felszólításomra felállt az illető. Ha most én az osztály előtt önmagám
ból kikelve, haragos indulatomtól neki vörösödve kegyetlenül le
szidtam volna, és üvöltő hangon egy erkölcsi prédikációt tartottam 
volna, feltétlenül nevetséges színbe kerülök, a fiúk önmagukban 
örültek volna, hogy milyen nagyszerűen fel lehet dühösíteni a tanár 
urat, meg lehet az ilyent próbálni másszor is. Maga a megtévedt 
tanuló pedig állandóan rettegett volna az én haragomtól, s folytonos 
félelmében soha nem készült volna arra gondolván, hogy bármennyire 
igyekeznék is, és jóba foglalná magát, eredményt nem fog tudni el
érni nálam, mert én sohasem fogom neki megbocsátani illetlen 
viselkedését, és üldözni fogom, ahol csak bírom.

Nem ezt tettem tehát, hanem udvariasan megkértem arra, hogy 
délután fáradjon el a lakásomra édesatyjával együtt egy kis beszél
getésre, s mintha semmi sem történt volna, higgadtan folytattam 
tovább a tanítást. Észre lehetett vennem az óra folyamán, hogy az 
osztály nem ezt az elintézést várta, elmaradt a mulatságosnak ígér
kező „muri“ vagy „zrí“ . Azáltal, hogy valamilyen szigorú büntetés
sel nem tettem osztályhőssé és mártírrá a lövöldöző tanulót, az 
osztályban csatát nyertem, s tekintélyem megnövekedett.
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Délután a vétkes tanítványom törvényszéki bíró apjának kísé
retében megjelent nálam. Kimondattam vele az esetet, kivallattam 
tettének oka és célja felől, majd jóságos, lelkére ható, meleghangú 
beszélgetés közben megértettem vele, hogy mennyire pórul járt 
volna, ha egy hirtelenebb természetű tanárral teszi meg ugyanezt. 
De mivel látom, hogy megbánta éretlen cselekedetét, s mivel tudom, 
hogy intelligens úri családból származik, ahol" a leggondosabb neve
lésben van része, abban a reményben, hogy ilyen dolog sohasem fog 
előfordulni iskolai pályája alatt, sőt ha megígéri, hogy a tanulás 
terén is nagyobb szorgalmat fog kifejteni, megbocsátom csínytevését, 
és készségesen fogom támogatni minden jóra irányuló törekvésében. 
A fiú jelenlétében az atyját is megkértem, ne büntesse meg gyer
mekét, mert én hiszem, hogy mától kezdve nagy változás fog beállani 
tanítványom lelkületében. Még beszélgettünk egy kissé meghitten 
a jövő nehézségeiről, a gyermeki és tanítványi háláról, a komoly 
munka szükségességéről, aztán nagy megkönnyebbüléssel eltávoztak 
tőlem. Hogy milyen egész életre kiható lelki indítást jelentett növen
dékem számára ez a délutáni beszélgetés és bánásmód, mutatják 
a következmények. Az ötödikes elégséges bizonyítványa a VI-ban 
már általános jóra változott, a VII. osztály végén csak két kettese 
volt, a többi jeles, VIII. osztály végén színjeles bizonyítványt kapott, 
jelesen tett érettségi vizsgálatot, az egyetem jogi fakultásán mindig 
kitüntetéssel szigorlatozott, s ma már egyike az ifjabb generáció 
leghíresebb kereskedelmi jogászainak. A hálás apa egy vacsorái fel
köszöntőjében azt mondotta, hogy fiának ő csak a fizikai létet adta, 
de szellemi és lelki kifejlődését teljesen nekem köszönheti. Érzem, 
hogy túlzott kijelentésében van némi igazság.

A másik eset az egyik VIII. o.-ban történt, melynek osztály- 
főnöke voltam. Az egészségtan tanára jelenti nekem, hogy az ő órá
ján bent az osztályban egy fiú hangos fütyölésével és énekelésével 
megzavarta magyarázatát. Kemény hangon megkérdezte, hogy ki 
volt az, a rendetlenkedő tanuló azonban nem jelentkezett. Többszöri 
felszólítására sem került elő a tettes, noha a tanár szigorúan megdor
gálta az egész osztályt. Ezeket a fiúkat én ötödik osztálytól kezdve 
tanítottam, főnökük voltam, különösen nagyon összeszoktunk és 
megszerettük egymást. Midőn megkezdtem a nyomozást és felszólí
tottam növendékeimet, hogy jelentkezzék a fütyülő és éneklő fiatal
ember, először síri csend lett a válasz. Sőt egy félperc múlva az egyik 
jeles tanuló így igyekezett vétkes tanulótársának és az osztálynak 
becsületét megmenteni előttem : „Tanár úr kérem az egészségtan
óra alatt a folyosón a mellettünk levő énekterembe ment valamelyik 
osztály, s az előttünk elvonuló fiúk közül énekelt és fütyölt valaki, 
a doktor úr pedig azt gondolta, vagy úgy vette észre, mintha a mi 
osztályunkban, bent a teremben történt volna az éneklés és 
fütyülés.“

Ez az ügyes magyarázat az incidensnek minden veszély nélkül 
való és mind a két felet megnyugtató békés elintézését célozta. Tér
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mészetesen nem hittem el, és szomorúan jelentettem ki a fiúknak, 
hogy attól az egészséges osztályszellemtől, melyet kölcsönös szere
tettel, bizalommal és megbecsüléssel fejlesztettünk ki, nem ezt vár
tam. Én nagyon csalódottnak érzem magam, és nagyon fáj, hogy az 
osztály bizalmatlansága folytán ilyen átlátszó mesének az elmon
dásával kell majd szégyenkeznem az iskolaorvosunk előtt. Hiába
valónak kell tartanom mindazt a munkát, melyet ezért az osztályért 
végeztem, lám a kiváló osztálynak eddigi kitűnő közszelleme milyen 
csúnyán aláhanyatlott. Szégyenérzetemben nem kívánom, hogy most 
azonnal jelentkezzék az illető, de egy óra múlva visszajövök, gon
dolkozzatok a dolgon és határozzatok lelkiismeretetek szerint. Amint 
le akarok lépni a katedráról, hogy induljak kifelé, az egyik jeles-jó 
tanítványom, M. István, a megilletődéstől, a szégyentől és megbánás
tól kipirult arccal feláll, és őszinte nyíltsággal szemembe nézve ki
jelenti, hogy ő volt. Könnytől fátyolos szemének nyugodt tekinteté
ből kiolvashattam zaklatott lelkiismeretének megkönnyebbülését, 
az osztálybecsület megmentésének és az én veszélyben forgó jóindu
latom és barátságom további biztosításának őszinte vágyát. Jól esett 
tudnom, hogy ezekhez a tisztult érzésekhez az én tapintatos és a 
lélek nemesebb indulatait megmozgató bánásmódom segítette hozzá.

A harmadik eset ugyancsak ebben az osztályban történt. Egy 
alkalommal P. Béla nevű tanítványomat magyar órán felszólítom 
felelni, de egy árva szót sem tudott. Kérdésemre egykedvűen kijelen
tette minden különösebb indokolás nélkül, hogy nem készült. Azt 
válaszoltam neki, hogy mai készületlenségét nem veszem figyelembe, 
mert el tudom képzelni, hogy tegnap nem érezte magát elég jól, 
fájhatott a foga, vagy a feje, szóval valamilyen indiszpozícióval küz
dött, nem ízlett a tanulás. Rendben van, de szeretettel kérem arra, 
hogy a jövőben nagyobb lelkierővel igyekezzék kötelességét telje
síteni. Mintegy két hét múlva ismét akartam feleltetni, de újból 
készületlenül találtam. Most a helyett, hogy kegyetlenül ráripakodtam 
volna, kíméletlenül ordító hangon megbukással fenyegettem volna, 
ami a jelen esetben — érzésem szerint — nem segíthetett, a követ
kezőket mondottam neki : „Talán még most is meg tudnám érteni, 
hogy éppen tegnap ismét valami'yen elfogadható ok miatt nem volt 
képes foglalkozni a magyar leckével, azonban mégis gyanúsnak 
találom az ügyet e másodszori eset kapcsán. Úgy látszik az okot nem 
külső körülményekben, hanem általános hanyagságában és nem
törődömségében kell keresni. Kissé megdöbbenve és tanácstalanul 
állok szemben magával, szeretném, ha segítene nekem ezt az ügyet 
megoldani. Nézze, mit csinálna maga velem, ha én volnék P. Béla 
ott bent a padban és maga Kun tanár úr itt kint a katedrán? 1“

Szokatlan volt a kérdés, az egész osztály feszülten várakozott, 
hogy mi lesz ennek a párbeszédnek a vége, tanítványom azonnal nem 
is tudott válaszolni, végre unszolásomra, látván komolyságomat, 
ezt a feleletet adta :

Beírnék a tanár úrnak egy szekundát.
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De hova — kérdeztem — hisz tudhatja, hogy nekem noteszem 
nincs !

Hát akkor megbuktatnám a tanár urat az év végén.
Erre a nekikeseredett és „minden mindegy“ válaszra a követ

kezőket feleltem, emeltebb hangon az egész osztályhoz intézve sza
vaimat :

„Hej, de lekicsinyli maga a tanári munkát! De könnyű volna 
tanárnak lenni, ha a tanítás művészete csak abban állna, hogy a 
különböző feleletekre egyes, kettes, hármas, vagy négyes osztályzatot 
jegyezzünk be a noteszbe, s azon jegyek számtani középarányosa 
szerint év végén megbuktassuk vagy ne buktassuk meg a tanulókat. 
Hiszen akkor egy olvasni tudó gyermeket is ideültethetnék a kated
rára, aki felkérdezné könyvből a leckét, s ha valaki szép folyékonyan, 
szinte szóról-szóra elmondja, akkor beír neki egy jelest, ha pedig 
nem tudja felmondani, akkor bejegyez egy négyest. Vájjon miért 
tanult akkor egy tanár oly sokat szaktárgyaiból, miért foglalkozott 
bölcseleti tudományokkal, miért igyekezett beledolgozni magát a 
gyermek- és ifjúlélektani stúdiumokba, hacsak annyi lenne neki a 
szerepe, hogy valakit elbuktasson, vagy ne buktasson el. Nem, nem 
ez a mi hivatásunk! Hát nézze, én kijelentem és megfogadom itt az 
osztály színe előtt, hogy nem fogom elbuktatni magát az év végén 
magyarból, bármennyire akarná is. Érezze meg, hogy én sokkal job
ban szeretem P. Bélát, mint P. Béla saját magát, mert maga már 
kimondotta önmagáról a végső szentenciát, én azonban vissza fogom 
tartani a teljes elhanyatlástól. Látom, hogy akaratereje megbénult, 
szörnyű egykedvűséggel nézi sorsát, de én vissza akarom adni ön
bizalmát, dologkedvét és a sikeres munkában való gyönyörködés 
boldogító érzését, mert erre az élet ezernyi megpróbáltatása közben 
nagy szüksége lesz. Én most hazamegyek, s otthon veszek magam
nak fáradságot ahhoz, hogy egy-két órán keresztül gondolkozzam a 
maga esetéről, s kidolgozzak olyan módszert, melynek révén hozzá
férkőzhetnék a maga leikéhez, és életkedvet, munkaszeretetet, köte
lességtudást önthetnék belé“ .

Szavaim súlya alatt mind jobban és jobban összegörnyedt, de 
láttam, hogy új világot nyitottam meg lelkében. Pár hét múlva fel
szólítottam, pompásan felelt, néhány nap múlva újból kérdeztem, 
ismét tudott, az év végén tényleg nem buktattam el, s a bizonyítvány
osztás után könnyes szemmel és megindult szívvel köszönte meg 
nekem, hogy az örvény széléről visszarántottam és nemesebb énjét 
feltámasztottam benne jóságos megértésemmel és szívét megindító 
bánásmódommal.

Szabad legyen végül említést tennem egy lélektani kísérletem
ről, melyet 1934-ben az akkori két negyedik osztályban végeztem 
tanítványaim emlékezőtehetségének megvizsgálására. Három alka
lommal ötnapi időközben a tanórán feladtam nekik egy-egy 16 soros 
ismeretlen költeményt megtanulásra. Sokszorosítva mindegyik 
növendékemnek kezébe adtam a szövegeket, és tíz percnyi időt enged
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tem a tanulásra. A tíz perc eltelte után beszedtem a szövegeket, s 
felszólítottam őket arra, hogy írják le, amire emlékeznek. Megdöb
bentő volt mind a három esetben az eredmény. Voltak olyan fiúk, 
akik 14 sort le tudtak írni hiba nélkül, az átlag 8—-10 sor körül moz
gott, de voltak szép számmal olyanok is, akik mindössze 3—4 sorra 
emlékeztek egészen pontosan. A negyedik kísérlet alkalmával, melyet 
az utolsó próba után három nappal tartottam, nem adtam fel új 
szöveget, hanem a tanult három költeményből írattam le azokat a 
sorokat, melyekre még emlékeznek. Néhányan 40—45 sort írtak le 
hiba nélkül, az átlag 20—25 sorra emlékezett tisztán, de sokan vol
tak, akik a 48 sorból csak 5—6 sort tudtak hibátlanul papírra vetni. 
Ezek a kísérletek élesen rávilágítottak tanítványaink emlékező
képességében mutatkozó óriási különbségekre, amit lelkiismeretes és 
igazságos nevelőnek feltétlenül tekintetbe kell vennie a lecke kiszabá
sánál és annak számonkérésénél.

Mert milyen tanulságot szolgáltattak ezek az emlékezeti próbák? 
Azt, hogy egy 16 soros feladott költeményt a délután folyamán 
ugyanazon osztály növendékei közül egyesek, a jó emlékező képes
séggel bírók, 10 perc alatt meg tudnak tanulni, viszont mások ennyi 
idő alatt csak három-négy sort tudtak elsajátítani, s így nekik az 
egész költemény megtanulásához 40—50 percnyi idői’e van szüksé
gük. Hogy megterheljük tehát őket tanulnivalókkal, ha ilyen költe
mény egy délutáni leckéjüknek csak egy kicsiny hányada? ! A számon
kérésnél viszont mily nagy igazságtalanságot követünk el akkor, 
midőn az Istentől jó emlékező tehetséget kapott tanulót folyékony 
és hibátlan verselmondásáért agyba-főbe dicsérjük, pedig csak tíz 
percig kellett tanulnia a költeményt, ellenben azt az egyébként jó
viseletű, szorgalmas, törekvő, szerény, de gyenge emlékezőtehetség
gel biró növendékünket, akinek ugyanazt az nnyagot erős akarat- 
megfeszítéssel, nagy szellemi fáradsággal és kimerítő lelki gyötrődés
sel 40—50 perc alatt sikerült csak úgy-ahogy emlékezetébe vésnie, 
s aki másnap mégis csupán akadozva, bele-belesülve tudj a nagynehezen 
reprodukálni a költeményt, gyenge felelete alapján leszidjuk, szamár
nak nevezzük, hanyagnak mondjuk és azzal gyanúsítjuk, hogy bele 
sem nézett a versbe. Pedig ő ezzel a leckével otthon 40—50 percig 
kínozta magát, az a másik pedig 10 perc alatt könnyedén elvetette a 
verstanulás minden gondját, s mehetett játszani, felüdülni, szóra
kozni. Vájjon érezzük-e, hogy akaratlanul is igazságtalan bánás
módunkkal és ítéletünkkel milyen elkeseredést és elcsüggedést idézünk 
elő az ilyen gyermek lelkében azáltal, hogy nem méltányoltuk 
kötelességérzetét, ön fegyelmezését, készséges igyekezetét és fárasztó 
munkáját?

A bevezetésemben felvetett három kérdésre vonatkozólag most 
már a saját tanári pályámnak néhány ismertetett mozzanatáról 
mondott önbírálatom alapján tanulságként a következő gondolato
kat bátorkodom összegezni.

A tanár és növendéke között akkor alakul ki a legideálisabb
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viszony, ha a tanár úgy bánik az iskolában tanítványával, mint oda
haza a családi otthonban saját gyermekeivel. A szigorúság nem cél, 
hanem csak eszköz, mellyel növendékeimben a becsületes munka- 
szeretetet óhajtom kifejleszteni, ezt azonban át kell hatnia az apai 
szív szeretetének, mely sohasem büntetni, hanem javítani akar. 
Lehet szigorúságot alkalmaznunk, sőt kell is, de az igazságos legyen, 
s a tanuló ne érezze azt, hogy néhány rossz felelete után javításra 
nincs már kilátása, hanem véglegesen el van ítélve. Ilyen kijelenté
seknek nem szabad elhangzania, hogy feltétlenül elbuksz az év végén ; 
akármit csinálsz, itt már nem segít semmi; leveszem rólad a keze
met ; egyáltalában nem feleltetlek többé, hiszen úgyis hiábavaló 
kísérlet. Tanulmányi sikertelenségért a tanulót külön padba, vagy 
éppen hátra ültetni célt tévesztett eljárás, hiszen ezzel a megbélyeg
zéssel önbizalmától fosztom meg, vagy a tanár szeme elől eltávolítva 
még inkább tétlenségre és figyelmetlenségre kárhoztatom. A brutális 
kifakadásnak, az állatnevek alkalmazásával való szidásnak, az indu
latos, kegyetlen korholásnak és gúnyos szemrehányásnak legtöbb
ször nem az óhajtott megszégyenülés és a magábaszállás a követ
kezménye, hanem a dac és a konok megátalkodottság. Az ilyen 
bánásmóddal tehát igen sokszor az ellenkező eredményt érjük el, 
mint amilyent szeretnénk.

A szülői elfogultság egészen természetes érzését nem szabad 
megsértenünk, mert ezzel nem szolgáljuk a nevelésünkre bízott gyer
meknek javát. Ellenben lélektani érvekkel jobb belátásra lehet hozni 
még a legelkeseredettebb szülőt is, különösen, ha az otthoni bánás
módnak általunk ajánlott megváltoztatásával reményt kelthetünk 
benne a jobb eredmény iránt. Általában a legszívélyesebben és a 
legnagyobb udvariassággal kell tárgyalnunk a szülőkkel. Meg lehet 
nekik mondani a valót a maga meztelenségében, de sohasem ingerül
ten vagy részvétlenséggel. Sok méltánylandó körülmény kívánja meg 
tőlünk, hogy lehetőleg olyankor is álljunk rendelkezésre a szülőknek, 
amikor nincsen éppen fogadóóránk. A legnagyobb megértéssel kell 
fogadnunk és meghallgatnunk minden panaszt, ne a szívtelen merev
ség és szenvtelenség lássék meg rajtunk, hanem sugározzék ki belő
lünk a készséges segítség vágya és a szíves pedagógiai tanácsadás 
lelki kötelezettsége.

Az osztályozásnál pedig, amely a tanári munkának igen kényes, 
kínos és kellemetlen része, lelkiismeretünk megnyugtatására a leg
gondosabb körültekintéssel és mérlegeléssel kell eljárnunk. Minden
esetre a lehető leggyakrabban igyekezzünk feleltetni növendékeinket, 
kutatni tudásukat, mert félévenként átlag két-három felelet után 
csak elhamarkodva s így igazságtalanul történhetik az osztályozás. 
Az osztály ítélőszéke éles szemmel figyeli bíráskodásunkat, s jaj 
nekünk, tanári tekintélyünknek, ha a felületesség, kicsinybevevés 
vagy elfogultság bélyegét sütik osztályozásunkra. Á tanuló számára 
életbevágóan komoly dolog tanárának ítélete, ennélfogva azt meg- 
támadhatatlanul kell meghoznunk, mert végső fokon való döntés,

2*
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fellebbezni nem lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az igazságosan 
adott rossz osztályzatba végeredményben minden különösebb mél
tatlankodás nélkül belenyugszik maga a tanuló is.

Gyakran eredményes eljárásnak mutatkozik, hogy ha valame
lyik tanuló kétes jegyre áll, egyéniségének ismerete alapján a jobbik 
jegyet adjuk neki évközben, felvilágosítván őt arról, hogy ez a jobb 
osztályzat előlegezett jutalom, melyet meg kell érdemelnie, és ipar
kodásával meg kell hálálnia. Ezzel a jótékony tehertétellel sokszor 
nem remélt lendületet tudunk előidézni. Általában óvakodjunk abba 
a hibába esni, hogy nagy tudományunk birtokában, óriási tudásbeli 
különbséget érezvén a tanulók és önmagunk között, csak intellek
tuális szempontokat vegyünk tekintetbe bírálatunknál. Mert a meg
bízhatóság, a becsületes igyekezet, a jellemesség, szolgálatkészség, 
emelkedettebb erkölcsi felfogás, őszinteség, szívjóság vannak olyan 
értékelendő tulajdonságok, mint a könnyű felfogás, jó emlékezet és 
észbeli tehetség.

Végső konklúzióként kimondhatjuk minden nevelő számára 
kötelező érvénnyel azt a tételt, hogy mind a szigorúságot, mind a 
szeretetet bölcs józanságnak kell áthatnia, hiszen a bölcs szigorúság 
ugyanaz a fogalom, mint a bölcs szeretet. A nevelésben tanúsítandó 
bölcseség pedig két eredőből táplálkozik : az édesatyának elfogulat
lan tárgyilagossággal gondolkozó agyából és a vérségi köteléket 
ösztönösen érző és mindig megbocsátó szívéből. Ilyen atyai lelkület- 
tel neveljük tanítványainkat!

Debrecen. Kun Sándor.

Református tanárok és a lelkészi képesítés.1
i.

Gyakran halljuk, hogy a protestáns iskolákban is, mint ahogy 
az nagyrészt a katolikusoknál van, lelkészi képesítésű tanároknak 
kellene tanítaniok. Semmi természeteset magamtól idegennek nem 
tartok, s így ez a gondolat is mintha csak a magamé volna. Eltekintve 
az egyházi szempontoktól, már a puszta többtanulás akkor is nagy 
szellemi és erkölcsi gyarapodás tanárra és iskolára nézve, ha az 
kevésbbé értékes és szükséges tudományágban történik, mint a 
teológia. Elfogultság és tájékozatlanság vádja nélkül tehát senki 
sem szólhat e gondolat ellen, még akkor sem, ha a kivitel mód
jairól vagy annak lehetetlenségéről a végek végéig is csak vitat
kozni fogunk.

1 E kérdés mindig foglalkoztatta a református tanárság széles rétegeit, 
s hogy időszerűsége napról-napra nő, mutatja a „Debreceni Protestáns Lap“  
februári száma, mely vezető helyen, ha látszólag nem is ezzel a célzattal, 
de lényegében mégis erről szól. Az ott olvasható nekrológ tetőpontja az 
az állítás, hogy a debreceni kollégium papi vezetőinek s tanárainak kö
szönheti minden eredményét, mi azt kíséreljük meg kimutatni, hogy ez 
nem csupán a lelkészi jellegen múlik.
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Ami e dologban ez ideig történt, mindössze néhány tiszteletre
méltó kivétel a nélkül, hogy ennek intézményes biztosítására valaha 
is terv merült volna fel. Tanárok vonzódása a teológia felé, papok 
vágya a bölcselet után igen szép, de egyéni ambíció ma i s ; kedvezett 
neki kollégiumaink patriarchális szelleme, hol mindenki egy testvér, 
s be-benyit egymás portáira, meg az az ősi örökség is, hogy a tudo
mányok művelői többnyire papok voltak. Ez a szomszédolás széppé, 
meleggé tette egyházunk életét s tartalmassá a lelki vezetésre el
hivatott főket. De egy hiányzott, amit a katolikus példákra hivat
kozók ritkán vesznek észre a katolicizmusban : a szervezettség és az 
intézményesítés.

Ebből aztán olyan példák adódnak, melyeket végül is tisztáznunk 
kell. A szokás majdnem törvénnyé emelte ugyanis, hogy különösen 
tanítóképzőinkben az igazgató mindig lelkészjellegű ember. Amit 
megszoktunk, azon nem csodálkozunk, ennek tulajdonítható, hogy 
senki sem vetette még fel a kérdést: hol a szelekció, mely arra alkal
mas embereket természetes kiválogatódás útján maga fölé emel, 
amikor nincsen réteg, amiből ez a szelekció megtörténhessék? Nem 
készítettem statisztikát, de nem sokat tévedhetek, ha azt mondom, 
hogy református tanárainknak — az igazgatókat és vallástanárokat 
kivéve — legfeljebb 10%-a a lelkészképesítésű ember, nem több, 
mint amennyi igazgatóra szükség van. Ha tehát a jövőben itt-ott 
rostálás indulna, melynek célja megállapítani, hogy ki az, aki emberi 
jelleménél, szakképzettségénél, pedagógiai tapasztalatánál, bölcse- 
ségénél fogva méltó arra, hogy társai 90%-a fölé emeltessék, akkor 
nem tehetünk mást, mint kihagyni a rostából a 90%-ot, s csak azt 
beletenni, aki előjogainál fogva eleve hivatott arra, hogy benne- 
maradjon. Mennyi értékes ember kallódhatik így a ki nem rostáltak 
között, akit úgy ítélnek harmincöt esztendős némaságra, hogy szem
ügyre sem vették !

A logika igen átlátszó, ez ellen senki szót nem emelhet, nézzük 
tehát az imponderábiliákat, melyeknek félhomálya inkább szorul 
egy kis világosságra. Mint mindenben, ami egyházunkat és iskoláinkat 
érinti, itt is világnézeti és elvi kérdésekké kell finomodnia a leggyakor
latibb kérdéseknek is, kár minden szóért, melyet nem ilyen tartalom 
elevenít meg.

Az első fontos dolog, hogy megtanuljuk a világot nem az egyének 
szempontjából nézni, úgy azonban, hogy ne tévesszük össze az egyént 
az egyéniséggel. Az utóbbira nagy szükség van, a nélkül nagy dolog 
még meg nem született, az egyénnek azonban mind a közérdek, mind 
az eszméket hordozó egyéniségek mellett el kell törpülnie. Ne azt 
kutassuk most, hogy kinek milyen volt az egyéni sorsa, egyik tanár 
miért szerzett lelkészi oklevelet, a másik miért nem. Azt se mondo
gassuk, hogy aki érez magában hivatást és haladni akar, álljon neki 
utólag és végezze el a teológiát. Ez mind az egyének béka-egér-harca 
mindaddig, amíg a tanárok lelkészi képesítése nem intézményes, a 
lelkészi oklevél pedig belépőjegy abba a rostába, amelyből nem lehet
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kihullani. Mihelyt ez megtörténik, valami nagyon nemes patina hull 
le a református papi oklevélről, s eszünkbe juttatja azt az ideológiát, 
amelynek leküzdésére a reformáció valaha megszületett.

S ezen a ponton mélyebb hangok is felzendülnek, melyek meg- 
hallására és megértésére jó fül és komoly elme kell. A reformáció 
ugyanis elvetette a papi hierarchiát, melynek kapilláris csövein 
valami misztikus fluidum folyt szét az egész világra, s nem az emberi 
nagyság, hanem az ebben való részesülés tett valakit pappá. A közép
kor irtózása a humanitásztól, a pápaság ama törekvése, hogy emberen- 
túlivá váljék, emelte ember és ég közé azt a felhőkakukvárat, ahonnan 
a renaissanceon és reformáción keresztül tért vissza az emberiség 
ismét önmagához. így történhetett meg az, hogy a református papi 
jellegben nem maradt semmi titokzatos ; nagy papjaink mindenek- 
fölött nagy emberek voltak, s erényeik emberi erények. Hogyan lehet 
akkor, hogy kilenc emberben semmi kiválóság ne érdekeljen bennün
ket, hanem a priori döntsön maga a jelleg, melynek birtokosainál 
csekély számuk miatt nincs módunk az emberi kiválóság mértékét 
hasonlítgatnunk?

A világért sem felejtjük el azt, hogy az egyházias szellem minden 
körülmények között biztosítandó intézményeinknél. De vájjon 
kizárólag az igazgató jellegén múlik ez, ugyanakkor, amikor a növen
dékek közvetlen nevelését amúgy sem papi jellegű tanárok végzik? 
A nagy ellentmondás ezer karma ütközik ki ismét : kilenc-tíz tanár 
ötven-hatvanszor annyi foglalatoskodása növendékei között, mint 
az igazgatóé, már eleve eldöntötte az egyházias színt, s baj volna, 
ha annak hiányát egyetlen embernek kellene pótolnia. Az igazgató 
ellenőrző és irányító munkája kétségtelenül sokat tehet, de a szer
vezés és tisztánlátás, irányítás és kormányzás képességeivel ismét 
ott vagyunk az emberi nagyság egyetemes feltételeinél, ahol a tanárság 
többségétől nem vehetjük el az egybevetés lehetőségeit.

A nem lelkészjellegű tanár ugyanúgy függ az egyházi hatósá
goktól, mint a lelkészjellegű. Ugyanúgy felelősséggel tartozik egy
házias magatartásáért, ugyanúgy rajta vannak a szemek, mint a 
lelkészjellegűn. Tíz, húsz, nem egyszer harminc esztendőn keresztül 
van alkalma a hatóságoknak kiismerni, hogy benne vannak-e vérében 
egyháza igazságai, s kiütköznek-e azok minden szaván, minden tan
óráján. Észre lehet venni, hogy valakinek a vallása jellemévé vált-e, 
s tud-e ez a jellem vonzani s inspirálni. Akinél ezek a feltételek 
hiányzanak, ugyanúgy nem való tanárnak, mint ahogy igazgatónak, 
ezek a szempontok nem nélkülözhetetlenebbek az igazgatónál, mint 
a tanárnál.

Ha valóban mélyen látunk, elfogulatlanul, tisztán gondolkozunk, 
be kell látnunk, hogy lelkész- és nem lelkészjellegű tanároknak az 
előbbrejutás szempontjából való jogi élességű szétválasztása az intézet 
belső munkamegosztásának sem kedvez. Kapcsoljuk ki az egyetemes 
emberiesség, tisztult világfelfogás, lelki nemesség és vallásosság papra 
és nem papra egyaránt kötelező voltát. Csak a pluszt vegyük, amiben
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a lelkész fölöttünk á l l : a nagyobb teológiai szaktudás s ezen keresztül 
vallásos érzelmeinek, gondolatainak világosabb és öntudatosabb 
látása és propagálása. Most kapcsoljuk ki az egyetemes feltételeket 
az igazgatónál: szüksége van mindenekfölött valóságérzékre, szer
vezőképességre s akarata érvényesítésének arra a művészetére, 
amely hat a nélkül, hogy bárkit is bántana. Látjuk, hogy a szerepkör 
divergál, melyet egyesíthetnek kivételes képességű emberek, de ha 
nem egyesíti valaki, nagyobb kár, ha az igazgatónál az igazgatás 
képességei hiányzanak, mintha a teológiai szaktudás. Ha valamelyik 
növendéknek lelki kételyei vannak, elmegy a vallásoktatóhoz, s az 
felvilágosítja s lecsendesíti kételyeiben. Ha nem látnak tisztán vala
melyik szaktárgy s a vallás igazságai között, ott van a szaktanár, 
akinek össze kell tudni egyeztetni tudománya minden tételét vallásá
val, vagy ha ehhez mélyebb teológiai szaktudás szükséges, a vallás
tanárral karöltve kell tájékozódnia s növendékeit tájékoztatnia. 
Akik világnézeti, vagy szellemi tudományokat tanítanak, tapasztal
hatják, hogy hányszor jönnek tanítványaik vallási kérdésekkel sokkal 
inkább őhozzájuk, mint az igazgatóhoz, akihez — mint igazgatóhoz — 
inkább adminisztratív ügyeikben mennek. Szomorú volna, ha szak
kérdésekben, melyekben a szaktanár és a vallástanár nem lát tisztán, 
az igazgatónak kellene hivatalból döntést hoznia, jóllehet megkér
dezhető, és beleszólhat csakúgy, mint minden más tanár, akinek tudo
mányától többet remélünk, mint a magunkétól. Vagy nevelési és 
fegyelmi ügyekben van az igazgatónak olyan tudományra szüksége, 
melyet csak a teológián tanulhatott meg, s mely viszont a többi 
tanároknál nélkülözhető. Bizonyára nincs, ellenben van szüksége 
arra, ami nélkül egy teológiát végzett átlag tanár nyugodtan ellehet: 
alája és föléje rendeltek között békés és alkotmányos közvetítésre, 
tanártársai érdem szerint való megítélésére, az intézet belülről és 
kívülről támadó érdekeinek világos felismerésére és megvédésére, 
súlyra, egyéniségre, lelkiismeretre, egy egész tanári kar helyett.

Ezekkel a vezetői tulajdonságokkal mind rendelkezni s mellé 
a kiváló tanár és lelkes református ember fennebb vázolt feltételei
vel bírni, de papi oklevél hiányában mégis alkalmatlannak minősít
tetni olyan pozíció elnyerésére, ahol a hatásköre nem papi hatáskör 
lesz, egy olyan dolognak az erőszakolása, mely inkább emlékeztet 
a hierarchia célkitűzéseire, mintsem a református psyché józan 
igazságosságára.

Az egyháziasságról vallott református felfogás más, mint az 
egyháztól való hatalmi függésnek mindenáron való hangsúlyozása 
és demonstrálása ; ebben a tekintetben meg kell őriznünk ösztö
neinket, mert ha ez egyszer elhallgat, akkor négy évszázad elzúgott 
harcaira és zsoltáraira nem rezonál többé a lelkünk. Ügy élni le 
egy életet templomunk árnyékában, hogy minden belőle szálló hang 
megnyugtasson, s minden idegen zaj felriasszon, ez a református 
ember egyháziassága, melyről tudja, hogy nem uralom, hanem szol
gálat, nem jelleg, hanem élet, amelyet mindnyájan élünk.
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Intézményeinkért való aggódás, vezetőinek előítéletek nélkül 
való megválasztása nem mosódhatik széjjel felemás szempontok 
tisztázatlanságán, várjuk a jószándékú elmék hozzászólásait, miként 
lehetne elkerülni, hogy tanár és tanár közé — ceteris paribus — 
eleve különbségtevések ékelődjenek. Ecclesia praecedit, az egyház 
elől megy, áll az egyházi és világi hatóságok jogi és erkölcsi viszo
nyára, de akik egymással szemben, vagy mellett nem hatóságok, 
hanem azonos munkát végzők, csakis az azonos munkában elért 
nagyobb eredmény révén járhatnak elől.

Mi sem természetesebb, hogy ha —- amint mondottuk — cete
ris paribus két ember azonos értékű munkával s egyéniséggel áll 
egymással szemben, az előny azé, akinek emellé még lelkészi oklevele 
ís van. Ez épúgy megbecsülendő, mint bármi más külön képesítés, 
tudományos fokozat vagy érdem, de hangsúlyozzuk, csak akkor, ha 
az alapfeltételek ugyanúgy megvannak nála, mint nem lelkészjellegű 
társánál. Fejtegetésünk kizárólagos célja annak a megállapítása volt, 
hogy az egyirányúan mutatkozó plusz nem helyezhető ipso jure 
föléje esetleg más ezerirányú kiválóságnak, nem pedig az, hogy a lel
készi oklevél megszerzésének érdemét kisebbítsük, s annak birtoko
sát —- az egyenlő mérték betelte után — ne ismerjük el fölöttünk 
állónak.

Az elvek legfőbbjeit akartuk tisztázni a teljesség legkisebb 
igénye nélkül, bár tudjuk, hogy a kérdés történetét feltárva, a papi 
és tanári képesítés hajdani egységének szétválasztását boncolgatva, 
továbbá egyházi törvényeinket ismertetve, melyek nem tesznek 
különbséget tanító- és tanítónőképzők tanárai és igazgatói között, 
tanítónőképzőinkben viszont nem mindig érvényesül a lelkészi jelleg 
kizárólagos hangsúlyozása, csak döntő érvekkel támogathattuk 
volna állításainkat azok előtt is, akik a világnézeti vagy logikai 
érvek helyett a történeti és jogi érveket tartják fontosabbaknak 
és meggyőzőbbeknek.

Debrecen. Bartók J .  Miklós.
II.

A felvetett kérdés régi tárgya aggodalmaimnak s azért örven- 
dek, hogy a Szerkesztő úr kérésével alkalmat nyújtott gondolataim 
elmondására.

Azt hiszem, a fölött nem lehet nézeteltérés, hogy iskoláinkban 
a vallásos és egyházias szellem érvényesülését mindannyian egyaránt 
akarjuk, és csak az alkalmas módozatok megválasztásában lehet 
különbség.

Az első a történelmi szempont érvényesítése : régen a tanárok 
egyszersmind lelkészek is voltak, a történelmi hagyományokhoz 
és értékekhez tehát akkor leszünk hűek, ha a lehetőség szerint most is 
paptanárokat alkalmazunk ; legalább igazgatóknak. A foglalkozások 
és az ismeretek szétágazódása azonban ennek a gondolatnak az érvényesí
tését nagyon megnehezítette. A tanári pályához szükséges ismeretkör
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ma már olyan gazdag, hogy annak a komoly elsajátítása, esetleg 
művelése teljes embert kíván. Nagyon kevés az olyanoknak a száma, 
akiknek a kapacitása alkalmas arra, hogy két különböző ismeret
körbe komolyan beleéljék magukat. A teológiai tudományokat 
kell olyan komolyan vennünk, mint a világi tudományokat, s ezért 
nem tudjuk elképzelni, hogy azokat csak úgy könnyedén, ráadásul 
valaki tulajdonává tehesse. Meg kell tehát barátkozni a gondolattal, 
hogy ha nagyon sok rokonvonás van is a tanári és a papi foglalkozás 
között — mert mindakettő neveléssel, amaz az ifjak, emez elsősorban 
a felnőttek nevelésével foglalkozik — a szükséges ismeret-anyagok 
különfélesége és gazdagsága mégis csak kivételes egyéniségeket tesz 
alkalmassá mindkét tanulmánykor sikeres folytatására és befejezésére.

Eme követelmények abból a gondolatból indulnak ki, hogy 
a papi oklevél alkalmas a vallási és egyházi gondolkozás biztosítására. 
Ügy kellene lenni, de azért mégsem egészen bizonyos, hogy így van. 
Miután nem akarok kitérni lelkészképzésünk vizsgálatára, csak 
azt az esetet veszem figyelembe, amikor egy okleveles tanár, esetleg 
talán már egy tanszék birtokában, annak minden terhével a vállán, 
beiratkozik teológusnak, hogy két év alatt megszerezze az első 
lelkészképesítő vizsgát. Nem akarok kitérni arra a lehetőségre, hogy 
egyesek saját tanári gyöngeségiik és tanulmányi hézagaik kiküszöbölése 
helyeit folyamodnak a lelkészi jelleg megszerzéséhez, csak arra uta
lok, hogy az ilyen tanár már tanári tárgyaival nagyon erős világ
nézeti iskolázáson ment előbb keresztül, és korban is meglehetősen 
előre haladt; azért úgy gondolom, hogy az ő világnézetén már 
ez a gyors fejelés nem igen sokat fog változtatni, mégcsak mélyíteni 
sem, hiszen filozófia, pszihológia, etika és pedagógia alakjában 
sokkal behatóbb tanulmányokat kellett folytatnia előzőleg, mint ami
nőkben most világnézetének a továbbfejlesztése érdekében része 
lehet. Ha pedig előbb szerzi meg a lelkészi oklevelet, amikor erről 
az oldalról kapja meg a döntő hatásokat, a baj másutt jelentkezik. 
Nagyon kevés számmal akadnak olyan keményfejű emberek, akik 
két év alatt ugyanolyan sikerrel tudnák elvégezni a tanári tanulmányokat, 
mint más közönséges emberek négy év alatt. Erről mi itt a tanári vizsgá
latok körül nagyon sokat tudnánk beszélni ! Kevés kivétellel tehát arról 
van szó, hogy azok, akik így végzik el a tanári tanulmányokat, 
hiányos és ingadozó tudással lépnek a tanszékre éppen azoknak az 
ismeretanyagoknak a köréből, amelyekre tanári és nevelői hivatásukban 
elsősorban van szükségük.

Mivel ér többet az ilyen tanár az alaposan készült tanárnál ? ! . . .
De hát így van a katolikus rendi iskoláknál ! Hát nem egészen 

így van. Ha valamire áll, akkor itten áll az, hogy si duo faciunt idem, 
non est idem. A szerzetes tanároknál a papi képzés mindig megelőzi 
a tanárit, és pedig zárt intézetben nagyon erős spirituális fegyelem
mel. És akit mindenképpen alkalmasnak tartanak a továbbképzésre 
a világi tudományokban, csak azokat a kiválasztottakat küldik át 
a bölcsészeti karra. De tovább is teljes egyházi fegyelem alatt marad
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nak és tanulmányaik új körében is a lehető legnagyobb gonddal 
látják el őket' a tanulmányaik folytatásához szükséges bőséges eszkö
zökkel — nem is szólva az ellenőrzésről. Lehetetlen itt tagadnunk 
bizonyos szellemerkölesi előnyt az anyagiak mellett. Ezzel, mint 
ténnyel számolnunk kell. És ezzel szemben a formális rpegoldás, 
vagy utánzás helyzetünkön semmit sem javít annyival kevésbbé, 
mert tudomásom szerint a szerzetes tanárjelöltek máskülönben is 
a világiakkal teljesen egyforma időt töltenek el a bölcsészeti karon.

A helyzet tehát úgy alakul, hogy bizonyos alakiságok a világi 
tanárok fölött előnyt biztosítanak a papi jellegűeknek. Igen sok 
esetben a nélkül, hogy ez az előnyös helyzet a tanári pályán számba- 
vehető és hasznosítható értékekre támaszkodnék. Nagyon találóan 
mondja tehát Bartók Miklós, hogy a mérlegelés alapja egyes-egyedül 
az egyéni érték lehet, amely többletet mutathat egyik oldalon úgy, 
mint a másikon.

Az értékmérés döntő tényezőjévé tenni a papi oklevelet sem nem 
igazságos, sem nem célszerű.

Ez föltétlenül antagonizmusra vezet a világi és egyházi tanárok 
között. Mert vájjon lehet-é lelkes odaadást kívánni attól a világi tanár
tól, aki már eleve az inferioritás tudatában működik palástos kollégája 
mellett, jóllehet megeshetik, hogy annak tudományos készültsége, 
tanári arravalósága és teljesítménye kisebb értékű az övénél. Napoleon 
azzal lelkesítette katonáit, mindenki úgy érezze, hogy a marsall- 
botot a tarsolyában hordja, s bármikor megkaphatja a parancsot 
annak kiemelésére. Ugyanígy minden jóravaló tanárnak éreznie 
kell, hogy érdemes az igazgatóságra. Micsoda leforrázást jelentene, 
ha az összes javára eső pontozást a testületbe került, vagy oda 
vezényelt lelkésztanár egyszerre letörli az ö minősítési táblájáról.

Vcm-e szüksége az iskolának súrlódási felületek létesítésére ? !
De vájjon protestáns elv érvényesül-e abban a felfogásban, 

hogy a papi jelleget az oklevél adja meg? Vájjon ezt tanítja-e az 
egyetemes papság gondolata? Ne legyen szerénytelenség tanári múl
tamból két emléknek a fölidézése. Családi nevelésem és a nagy 
Szilassy Aladár környezetében eltöltött egyetemi éveim lelkemben 
nagyon gyümölcsözővé érlelték az egyetemes papság gondolatát. 
Ezért tőlem telhetőleg mindenütt szolgáltam a vallásos nevelés 
szellemét. Ügy éreztem, ez a szellem megköveteli az iskolai istentiszte
leteket, legalább a téli hónapokban, amikor a templomok látogatása 
szünetel. Az egyik intézetben egy nagytekintélyű paptanár vitatta 
ennek az álláspontomnak a helytelenségét és oktatott ki arról, hogy 
mint világi embernek, nekem nem is illik ilyen kérdésben ővele vitába 
bocsátkozni. Másik helyen a saját vallástanárom ellenezte a dolgot, 
sőt még panaszra is ment vele a tehertöbblet miatt. Én akkor azon
ban már igazgató voltam, és volt hatalmam tervemet megvalósítani.

Nem az oklevél itt a lényeg, hanem a szellem !
J a j  lesz már akkor a protestantizmusnak, ha üres jelszavak és 

papiros formák után indul !
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De hát mi a teendő?
Mindenekelőtt az, hogy becsüljük meg a munkaerőket, akár egy

háziak, akár világiak; de különösen beesüljük meg azokat, akik 
sajátos tanári munkájuk sikeres teljesítése mellett lélekben és őszinte 
életgyakorlatban élő keresztyének. Aztán gondoljunk arra is, hogy 
tanárjelöltjeink ilyen szellemben növekedhessenek. Azért minden 
egyetem mellett gondoskodjunk ennek föltételeiről. Hogyan? Ez már 
túllépné e cikk kereteit. Csak röviden utalok arra, hogy a polgári 
iskolai és a tanítóképzöintézeli tanárképzés körül a lehetőségek kihullot
tak a protestáns egyházak kezéből, és sajnálattal látom, hogy ebben 
az irányban a jogos aggodalmakkal szemben az egyházi élet körében 
semmiféle érdeklődés nem mutatkozik.

Debrecen. Mitrovics Gyula.

A  hármas tagolású tétel.
A fogalmazás tanításának kettős a célja.
Először is az egyéni stílus fejlesztése, azután ennek alapján a 

műértésre való vezetés.
Azzal tisztában kell lennünk, hogy a fogalmazás összefoglaló 

lelki működés, sok tudatos és öntudatlan, a tudat küszöbe alól fel
buggyanó lelki összetevő érzés, érzelem, akarás, szemlélet, fogalom 
eredője, egységes megnyilatkozása.

Ezeknek a főösszetevőknek a kiegyensúlyozása voltaként a 
fogalmazástanítás feladata oly módon, hogy azok eredője egyénileg 
szabályozott erő : stílus legyen.

Természetes, minden egyéniségre való törekvés mellett is, illu
zórikus volna az az elgondolás, hogy minden tanítványunkból írót 
faragjunk. Még ha meg is engedjük, hogy minden ember egyénileg 
van beállítva a kül- és belvilági hatások feldolgozására, és azokat 
természetének megfelelően egyéni módon hozza kifejezésre, tehát 
megvan az alapja minden egyénnek egyéni irályának a kidolgozásá
hoz, egyéb közismert akadály mellett is csak a szorgalom, vaskitartás 
hiányára mutatok rá a nagy átlagban, amely oly feltétele a stile 
alto-nak, mint a bell canto-nak a 15—20 éves gyakorlás, melyet 
minden énekes elengedhetetlennek ismer el.

Itt megint rá kell mutatnunk arra, hogy egy-két siker akár a 
prózában, akár a poezisben, még nem teszi a szövegezőt művésszé.

Már Martialis mondja Sabellus álköltőnek :
Sikerült néked egyszer Egy tűrhető kis verset
Csinos kis költemény, Faragnak sokan bár,
Már négysorost is szerzel, Belőlük egész könyvet
Ezt nem csodálom én. Szerezni nehéz már !

És csaknem kétezer évre rá Schiller így szól e tárgyban : 
Weil dir ein Vers gelang in einer gebildeten Sprache,

Die für dich dichtet und denkt —- glaubst du schon Dichter zu sein ?
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Az igazi művészt alkotás bősége is jellemzi, könnyen termel, 
eszméje van, szorgalma acél, létkívánságai az alkotásban nyernek 
legbensőbb kielégülést, azért tud balsiker esetén is könnyen lemondani 
a belső gyönyörűsége kiélésében. Ez a jutalma a meg nem értett 
parnasszusiaknak. De hát nem kell annyira mennünk a célkitűzéssel 
az iskolába, elég, ha a műértésig sikerül a nagy átlagát a tanítvá
nyainknak felszivattyúznunk. Ez persze az irály tanításával történik.

Ez persze a tanuló saját egyéniségén át történjék.
Ez persze csak a tanítvány egyéni átélésein át történhetik. 

Egyéni átélés...
Csaknem félszázaddal ezelőtt, mint kis gimnazistája a híres 

nevezetes miskolci líceumnak, láttam a nagytehetségű, sajnos, pályája 
legelején kidőlt Király Gyula IV. osztályos tanulónak hatalmas 
ceruzamásolatát Than Mór—Toborzás nevű képeinek. Az intézet 
apraja-nagyja bámulva vette körül a képet. Ekkora tehetség ! Mily 
híven egyezik a másolat az eredetivel! Nincs egy hajszálnyi vonala, 
nincs egy leheletnyi árnyékolása, amely nem fedné tökéletesen az 
eredetit ! Mekkora szorgalom ! Egy félévig dolgozott rajta Király 
Gyula, a hatalmas termetű Halász rajztanára vezetésével a mű 
légiónyi alakjának a reprodukálásán, és mondhatom, ma is emlékszem 
rá, az arcok is hasonlítottak az eredetiekhez. És amikor a közvetlenül 
mellette kiállított portréra esett tekintetünk, amely a derék fiú édes
apját volt hivatva ábrázolni, nevetnünk kellett, oly komikusán hatott 
ránk a természet után rajzolt képe a kétségtelenül kiváló képességű 
rajznövendéknek. A magyarázata ennek a jelenségnek : a másolás 
elrontotta a kezdő művész természetes látását.

Mennyit fejlődött azóta a rajztanítás ! Egyenesen tilos a másolás 
már ma ! Lásson egyénileg a tanuló, ez a jelszó !

És azóta mennyivel gazdagabb, üdítőbb az ifjúsági rajzkiállítások 
sorozata ! Ha eladdig csak szórványosan mutatkozott egy-egy rajz
tehetség (értsd : másolótehetség), most minden intézetben gomba
módra jelentkeznek a kitűnő képességek.

Átvive az iskolai fogalmazástanításra ezt a tapasztalatot: az a 
Than-képmásolat nem egyéb, mintha valaki leíratná pl. Jókai egyik 
hosszú-hosszú regényét, és így akarná a tanulót fogalmazásra, művészi 
irályra megtanítani.

Mit használna ez a növendéknek? Többet ártana, mint hasz
nálna. Elsősorban elnyomná egyéni érzését, saj átlagos látását, egyéni 
csoportosítását stb., szóval mindent, ami az egyéni neveléshez 
tartozik. És gúnyosan mosolyognak, hogy ez a másolás manapság 
már a fogalmazás tanításában is lehetetlen eljárás volna ; pedig hát 
a rengeteg könyvnélküli tanulás még fárasztóbb művelete ugyan
ennek az eljárásnak a csökevénye. Egyéni stílustanítás tekintetében 
valóságos ólomcsizma.

De van még más is.
Az Utasítások imperative elrendelik az olvasmányok tartalmi 

lényegének leírását. Lényegében másolás ez is — a^gondolatmenet,
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szerkezet, egyéni meglátás, kifejezések másolása — eredményét 
ismerjük. Kedvetlen kényszerszövegezés, amely az évek folyamán 
valóságos irodalmi undorrá torzul.

Egy tanártársam mondotta, gimnazista kora óta nem olvasott 
költeményt, kikérdezgetve őt, rábukkantam az egykori Tömb Szilárd 
tanár úrra. De rögtön hozzá kell tennem, sokan vannak így a szám
tannal, történelemmel stb., oka tárgyilagosan kutatva nem marad 
sokáig rejtve. Ha a rajzoktatás oly pompás eredményeket tud módo
sított tanítással elérni, mért ne tehetnék azt az írás terén is?

Retour a la natúr !
Akárcsak a rajztanításnál, kutassuk, milyen élményt mesél a 

tanulónak egy szabadon választott tárgy, pl. sárguló falevél, a pom
pás színű és rajzú pávatoll, ókori agyagkorsó, magyar kard, huszár
sarkantyú, csikóskarikás, csónak, parittya, cseresznyeszem, kályha 
stb. Természetesen mindig őrá nézve is szemléleti energiákkal, élmé
nyekkel telt tárgyat keressünk ki neki.

Ha ezekben a kivetítésekben a tetszetős, könnyed előadásig 
emelte fel önmagát, figyelje meg az energiadús tárgyakat főleg kör
nyezetében és írja le benyomásait.

Végül kapcsolja a kettőt egységes előadássá — ezután jöhet 
kötött tétel, hiszen az élet problémák elé állít, amiket mi nem válasz
tunk, de meg kell oldanunk.

Ez a művelet azonban csak oly fokon történhetik sikerrel az 
egyéniség veszélyeztetése nélkül, amikor a tanuló meglátása már 
kialakult: tehát csak felső fokon, ott sem reproduktív módon, hanem 
produktive az általános művészeti alaphoz és saját egyéni fel
fogásához mérve — vagyis műértő ismertetésben, amelynek magas 
foka a művészi bírálat.

így vezetjük el tanulóinkat egyénileg ízlésben megerősítve a 
fogalmazástanításnak általánosabb céljához, a produktív műérté
keléshez.

Ezt az utat kívánja szolgálni a címben érintett hármas tagolású 
téte l:

a) élménytétel
b) megfigyeléses tétel,
c) elmélkedő tétel (1. Fogalmazástanomat).
Ezek megoldhatók:

11. retrospectív \
a) időrendi j szerkesztéssel,

12. prospectív )
b) térrendi,
c) okoskodó,
d) bonyolító vázlatokkal.
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Ily módon 15-féle fogalmazási fajta adódik:
 ̂retrospectív 1

I. élménytétel

3
4
5

— időrendi vázlatok

— térrendi „
— okoskodó „
— bonyolító „

I prospectív 2

II. megfigyelő tétel időrendi

8
9

10

III. elmélkedő tétel

— térrendi
— okoskodó
— bonyolító

— időrendi

retrospectív 6 

} prospectív 7

retrospectív 11 

prospectív 12
13 „  — térrendi „
14 „  — okoskodó „
15 ,, — bonyolító ,,

Ha még ehhez a variációhoz 16. elemnek a változó egyéniséget 
és 17.-nek a keverési adag változó nagyságát vesszük, akkor világossá 
válik, hogy a fogalmazás egy örökkévalóságig kimeríthetetlen, nem 
ismétlődő lehetőséget nyújt, — hacsak nem térünk vissza a Király 
Gyula-féle másolási módszerhez.

Ezek előrebocsátásával 
mutatok be.

a gyakorlatban kipróbált példákat

A hármas tagolású fogalmazás.
Élménytétel. Hogy tanultam úszni? 
Megfigyeléses tétel. Hogy úsznak az állatok? 
Elmélkedéses tétel. Mit tudok a gőzhajóról?

ÉLMÉNYTÉTEL.
Hogy tanultam úszni?
Eleje : Nagy meleg volt, a patakba köveket dobáltunk.
Közepe : Hárman voltunk. „Menjünk a vízbe 1“ mondta Pista és bement. 

Hát aki nem tudott úszni, vizet ivott; én nem tudtam még úszni, ittam vizet. 
Gyurinál marhahólyag volt. Alám kötöttük és rá. Üsztam. Ha kifordult aló
lam, be a víz alá, akkor volt vízivás. Sokszor ittam még így vizet, míg meg
tanultam.

Vége : Most már nem is tudom, hogy volt az, mikor még nem tudtam 
úszni.

MEGFIGYELÉSES TÉTEL.
Hogy úsznak az állatok?
Eleje : Bodrit vittük füröszteni, még sohasem volt a folyóban.
Közepe: A parton megfogtuk, és akárhogy rugdalódzott, bedobtuk. 

A levegőben még megfordult egyszer, kétszer, azután beesett a vízbe. Kíván
csian vártuk, hogy fog úszni? Hát fölkerült, prüszkölve ránknéz és csodák-
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csodája, felénk úszik oly biztosan, mint egy úszómester. A parton jól lerázta 
a vizet magáról és futott haza, hiába szólítottuk becéző nevekkel, hiába 
fütyültünk, vissza sem nézett 1 A folyóban halak úszkáltak. Hogy úszik a 
hal? Nézzük. Mikor oldalt fordul, az oldaluszonyait mozgatja, de amikor 
egyenesen előre iramlik, akkor csak a fark uszonyát hajtogatja. Kacsák, libák 
vadásznak reájuk. A tollazatuk fenntartja őket és a széles úszóhártyás lábuk
kal eveznek. Néha csak a farkuk látszik ki a vízből, néha meg egészen alábuk
nak és jó messzire úsznak a víz alatt. Lovakat hoznak most az itatóba. A kocsis 
reájuk ül, és be a mély vízbe. Szépen, biztosan úsznak, a kocsist egészen jól 
elbírják.

Vége : Nem különös, hogy némelyik állat meg éppen irtózik a víztől. 
A macska, a tyúk? Nem is tanulnak meg ezek úszni 1 De honnan tud a kis 
kutya úszni?

ELM ÉLIÍEDÉSES TÉTEL.
Eleje : A Halászbástyáról nézem a Dunát; hajók úszkálnak rajta. Mily 

csodálatos is az, hogy az a nehéz, vasas tömeg oly könnyedén siklik a vizen. 
Csupa vas és mégis úszik.

Közepe : Már az ó-korban is törték ezen a tudósok a fejőket; minden
féle kísérleteket és számításokat végeztek, amíg rájöttek, hogy a vas is úszik 
a vízben, ha szélesre van kalapálva és a széle föl van hajtva, mert amennyi 
vizet kinyom a helyéből, annyival könnyebb lesz maga a vas is. Széles felület 
sok vizet szorít ki, többet, mint amilyen súlyú a vaslemez, azért úszik a vizen. 
Most még a hajtó erőt kellett tökéletesíteni. Évezredeken át emberek hajtot
ták a hajókat, alig több, mint száz éve, hogy egy amerikai gépész megpróbál
kozott a gőzgéppel. Kezdetben körben forgott a hajó, de amikor a kormányt 
rátették, szépen engedelmeskedett a kapitány parancsának.

Befejezés : Azóta tökéletesítették a hajókat. Valóságos paloták úsznak 
a tengeren. Sőt borzalmas várak is iszonyú ágyúkkal. A búvárhajókról máskor 
írok. Magyar Endre,

IV. o. t.
A hármas tagolású tétel.

A )  ÉLMÉNYES.
Emlékezetes szilveszterem.
I. Végre, végre hazatért édesapám a háborúból I

II. De örömünket rémesen megzavarta a forradalom. Amint Szilveszter 
estjén éppen vacsorához készülünk ülni: vendégünk is vo lt: Miklós bátyám, 
egyszer csak szörnyű gépfegyver ropogás, kiáltozás. Hirtelen nem tudtuk, 
mi az? Apám rögtön a földre vezényelt minket, lehasaltunk az ablak fala 
mögé. Fedezék, akár csak a fronton, mondta apám. Én nem féltem egy csöp
pet sem, apám négy és félévig volt a háborúban, mögéje bújtam.

III. A jó sült, amit anyukám készített, apám kedvenc étele, egészen ki
hűlt ; sebaj, mondta apám, csakhogy senki sem sebesült meg.

b) MEGFIGYELÉSES.
Templomban : Ima szüléimért.
I. Éjféltájban elcsendesedett a forradalmi zaj. Mentünk a templomba.
II. Sok ember szorongott már ottan. Olyan redős, komor arcú volt a leg

több : a nők szomorúak. Térdeltek, imádkoztak. Én is. Elgondolkoztam, hogy 
milyen nehéz idők voltak a háború alatt. De most már jobb lesz minden. 
Apám itthon van. Ő is imádkozik. Anyám is. Áhítattal néznek a megfeszí
tett Krisztusra. Bennem is fölbuzog az imaszó. Jó Istenem, őrizzed meg drága 
jó szüléimét, őrizd bajtól, csapástól őket, engedd, hogy csak örömet szerezzek 
nekik. Adj erőt hozzá, mindenható Istenünk az Ür Jézus nevében. Ámen.

III. Alig vettem észre, hogy zeng az orgona, oszlanak az emberek. Mi is 
hazatértünk. Sötét éj v an ... é jfé l... brr. De apám itt van mellettünk...
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c )  ELM ÉLKEDÉSES.
István  öcsémhez ( P ető fi) .
I. Petőfi szívében sok szeretet lakott. Hazaszeretet, szabadságszeretet. 

A szülei iránti szeretete a legmeghatóbb.
II. Sok gyönyörű költeménye szól erről, pl. A jó öreg korcsmáros, A füstbe 

ment terv, Anyám tyúkja, valamennyi között legszebb az, melyet István 
öccséhez írt 1

„H o g y  s  m int vagytok, éáes P ist ik á m . .
Mily gyöngéden .szól kis öccséhez ! Hát még mikor édesapjáról szól, 

milyen csodálatos az ! Mily szomorúság van szívében, hogy nem segítheti 
eléggé öreg napjaira a jó öreg korcsmárost. De amit az édesanyjáról zeng, 
az olyan szép, hogy hozzáfogható t nem olvastam még sehol. Talán a bibliá
ban. Ä negyedik parancsolat az I Valahányszor olvasom, könny tolul szemembe 
és imádkozom szüléimért. Igazi biblia ez, hogy így viszi lelkemet imára 1

III. Oh sok nagy költőnk van, Arany, Vörösmarty, Tompa, de egy sem
szól olyan meghatóan szüleiről, mint Petőfi. Igazán Petőfi a legnagyobb köl
tőnk, egyszerű szavakkal a legmélyebben hat meg. Mo/ir Loránd

IV. o. t.
ÉLMÉNY ÉS MEGFIGYELÉS ELEGYE.

A  H am is B a rá t.
Bevezetés : Kezdettől fogva ellenszenvesnek tűnt fel nekem. De a folyton 

felkínáló szeretete, vonzódása és ragaszkodása kissé lekoptatta bennem ezen 
érzést.

Tárgyalás : Amikor érdeklődött és kért, hogy magyarázzak meg neki 
valamit, vagy ha én nem értettem a lecke egy részét, ő ajánlotta sietve szol
gálatát, ekkor azt hittem, valóságos barátság az, mit irányomban mutat. 
Ezen jól játszott alakoskodása kissé bizalmasabbá tett vele szemben. Elmond
tam csínyjeimet, amit a tanáraimmal követtem e l . . .  és ő csak hallgatta, 
s jókat mosolygott rajta, sőt helyeselte. Az elől azonban, hogy magát felfedje, 
hogy valamit a saját életéből elmondjon nekem, az elől finoman kitért. E helyett 
hallgatott, és elbeszélésemet jól megjegyezte. Nem azért, hogy okuljon és 
tanuljon a nem sikerült csínyeimen, hanem hogy alkalomadtán felszolgál
hassa tanáraimnak. így is lett. Sajnálom, hogy nem hittem első benyomásaim
nak. Az alkalom pedig akkor érkezett meg, midőn az osztályban egy komo
lyabb összeütközés volt, és nem tudták megállapítani a tetteseket. Az osztály
főnök úr egyenként hallgatta ki a fiúkat, főként pedig az ilyfajta besúgókat.

Befejezés : Ez lett a vesztem, felfedeztetett a „barátom“ , hogy ebben is, és 
a többiben is a főszerepet én vittem. Hadi* M ih ály ,

IV. o. t. (1922).
ELM ÉLKEDÉSTÉTEL. (Széptani.)

T old i György.
Arany János ,,Toldi“ -jában szereplő főszemélyek között Miklós után 

György következik. Ő a hőskölteményben a rosszat képviseli.
Tárgyalás: György, Toldi Lőrincnek elsőszülött gyermeke, aki Lajos 

király udvarában nevelkedett fényben és pompában, öccsét, Miklóst otthon- 
maradásra kényszerítette s parasztnak nevelte. Toldi Györgyről csak rosszat 
mondhatunk. Nincs jellemének egyetlen vonása, mely rokonszenvet, szere- 
tetet ébresztene iránta. Gőgös, elpuhult és aljas. Gőgös, mert mindenkivel 
lenézően bánik. Kapzsi, nem elégszik meg saját jussával, hanem még öccsé- 
nek örökségét is meg akarja kaparintani. Éppen azért tartja Miklóst a szülei
háznál, nehogy valaha is eszébe jusson saját birtokát követelni. Sok rossz 
tulajdonságán kívül még irigy, es már azért sem engedi Miklóst Budára, 
nehogy teste erejének és bátorságának révén magas tisztségre tegyen szert.
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Álnoksága és káröröme szintén páratlan 1 Saját testvére gyilkosságbaesésé- 
nek örül, mert most már biztosra vette, hogy Miklós birtokát megkapja.

Befejezés : A költő főleg azért szerepelteti Toldi Györgyöt, hogy annál 
jobban be tudja bizonyítani Miklós kiváló jellemét és jó szívét.

Gróf H ad ik  M ih ály ,
IV. o. t. (1922).

Hármas tagolású tételek.
Egy képzetkörből eredő : a)  megéléses tétel, b)  megfigyeléses 

tétel, c) elmélkedéses tétel. A három tétel egymásután kerül feldol
gozásra, célja ennek a csoportosításnak a képzet elmélyítése az 
öntudatos felfogásig és az érthető közlésig. Az alábbi tételsorozatban 
a középiskola szolgált mértékül, de felhasználhatják ezt szűkítve, 
vagy bővítve, alsóbb és felsőbb fokon is. Az első képzetkor harmadik 
tétele hazafias célzatú ; függelékül egy erkölcsi tétel szolgál.

Első osztály.
la)  Tegnap írtak be. b) Az első földrajzi óránk, c) Legyen megint 

magyar folyó a Tisza. 2a) Elköltöztek a fecskék ! b) Havas Jankó.
c) Téli világ. (Petőfi.) 3a) Itt járt a Mikulás bátyó, b) Díszítjük a 
karácsonyfát, c) Milyen jó a Jézuska. 4a) Megismerem a tavalyi 
fecskéinket ! b) A fővárosi ember madarai, c) Anyám tyúkja. (Petőfi.) 
5a) Anyus legszebb meséje, b) Mesebeli ismerőseim, c) János vitéz 
Tündérországban. (Petőfi). Pista sarat dobott tiszta falra.

Második osztály.
la)  Elsőt csengettek ! b) Az első természetrajz-óra. c) Elvették 

a sónkat. 2a) Tavalyi kanyaróm, b) Ügy érzem meghűltem! c) 
Hadnagy uram. (Gyulai.) 3a) Első Jézuskámra gondolok, b) Zajlik 
a Duna. c) Egy telem Debrecenben (Petőfi). 4a) Első hóvirágcsokrom. 
b) Szántanak, c) Ki mint vet, úgy arat. 5a) Lorcsit cserkésszé avat
ták. b) Munkában a cserkészek, c) Szibinyáni Jank. Moravek árul
kodott.

Harmadik osztály.
la)  Iskolazászlónkat avattuk, b) Az első történeti óra. c) Az új 

végek története. 2a) Tegnap volt az első fagyunk az idén. b) Ma fűtünk 
be először a kályhába, c) Az emberi hajlékok. 3a) Emlékezetes Szil
veszterem. b) Templomban ima szüléimért, c) István öcsémhez. 
(Petőfi.) 4a) Magyar a Duna habjaiban, b) Az árvízi hajós, c) A Tisza. 
(Petőfi). 5a) Bátyám megsebesült, b) Atyám is katona, c) A vén 
zászlótartó. (Petőfi.) N. megszegte adott szavát.

Negyedik osztály.
la)  Beiratkoztam, b) Űj osztálytársaim, c) Egyik társunk vég

beli. 2a) Régi szüret, b) Forr a must. c) Az alkohol veszedelem. 
3a) Rám is gondolt Jézuska. b) Sokszor hibáztam, c) Szép szónak

3
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szárnya nem szegik. (Pázmány.) 4a) Tegnap locsolódtunk. b) Nép
szokások. c) A vidék jellegzetes alakjai. 5a) Birkóztam, b) Az osztály 
legerősebbje, c) Toldi Miklós. Egy fiú hazudott.

Ötödik osztály.
la )  Jön az osztályfőnökünk! b) Az új történelemtanárunk! 

c) A szomorúság országa vagy a készülők? (Beszéd.) 2a) Szomszédom 
elkésett, b) Egy magyar óra. c) Repetitio est mater studiorum. 
3a) Közeledik a vizsga, b) Jó tanuló -— rossz tanuló, c) A tudomány 
keserű, gyümölcse édes. 4a) Temettünk. (Levél Mikes szellemében.)
b) Gyászbeszéd egy osztálytársam sírjánál, c) A halálról. (Párbeszéd.) 
5a) Jönnek a mentők! b) Legyünk jótékonyak. (Beszéd.) c) Jóléti 
intézmények. Rosszat beszélt társáról!

Hatodik osztály.
la )  Éveleji találkozás, b) A nemzetiségi kérdésekről vitatkoztunk. 

(Párbeszéd.) c) Hirek a végekről. (Költői levél.) 2a) Tíz perc az 
osztály életéből, b) A diák örömei és keservei, c) Egy telem Debre
cenben. (Petőfi.) 3a) Az ember gyenge, b) Templomban vagyok.
c) Fohászkodás. (Berzsenyi.) 4a) Iparos műhelyben voltam, b) Ipa
runk fejlődése, c) Talpra magyar. (Petőfi.) 5a) Osztálytársaim.
b) Erősek és gyengék, c) Jelenetek Bánk-bánból. A rágalmazás 
orgyilkosság.

Hetedik osztály.
la )  Pajtásom, b) Szilágyi és Hajmási. c) Feleink idegenben, 

megszállott területen. 2a) Az osztály Nógrádban. b) Dalolunk.
c) Balassa Bálint egy költeménye. 3a) Vitatkoztunk, b) Pázmány 
Péter, c) Szólásmódok gyűjtése és magyarázata. Pl. Szép szónak 
szárnya nem szegik. (Pázmány.) 4a) Naplótöredékem, b) Fanni 
hagyományai, c) Toldi Lőrinc. 5a) Szomszédom szaval, b) Szavalást 
bírálok az önképzőkörben, c) Bánk a színpadon. 6a) Megrakott 
tehervonatot láttam, b) A forgó föld terhe, c) Kopernikus, Keppler, 
Newton. Kötelességeink a megrágalmazottal szemben.

Nyolcadik osztály.
la )  Jártam a megszállott részeken, b) Őrtüzek a részeken. 

(Költemény vagy elbeszélés.) c) Vörösmarty. 2a) Nehéz időket élünk. 
(Korrajz.) b) Szüleim iránti kötelességeim, c) Petőfi családi lírája, 
különös tekintettel szüleire. 3a) A hanyag Pál. b) Lelkiismereti fur- 
dalásom. c) Arany a lelkiismeret költője. 4a) Terveim, b) Csaló
dásaim. c) Az ember tragédiája. (Madách.) 5a) A világháború vége. 
b) Trianon, c) Zord idő. (Kemény.)

Plato : Ügy élek, hogy rágalmazóimat megcáfoljam.
Ennek a sorozatnak osztályonkénti végső tétele egy erkölcsi 

tétel, amelynek célja a tanuló ítélőképességének és jellemének synthe- 
tikus fejlesztése. ^
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A hármas tagolású tétel a fogalmazástanítás logikus menetének 
legfontosabb fázisait jelzi :

a) Az öntudat szabályozása nélküli befogadás képzeteinek 
visszaidézését,

b) az öntudat ellenőrzése melletti képzetbefogadást,
c) a képzetek viszonyítását.
Megint csak természetes, hogy ez a három fázis a gyakorlatban 

nem különül el éles határvonallal, de a szakértő megállapítása körén 
belül esik az elemek eredetének a felderíthetése.

És ez az igazi célja az iskolai fogalmazástanitásnak : a mód
szeresen alkalmazott hármas tagolású tétellel elsősorban élesíteni a 
tanuló meglátását ebbe az irányba, így önmagából fogja kitermelni 
a realizmus és az idealizmusnak megismerési elemeit és csekélység 
lesz számára, már az alsóbb osztályokban is felfogni a klasszicizmus
ról, a romanticizmusról, stb., stb-ről szóló cum grano salis nyújtott 
ujj mutatásokat. Ehhez az alapfunkcióhoz hozzáadjuk az iskolaévek 
folyamán a formális esztétika díszítő elemeit (szóképek, prosódia stb.), 
és az ifjú tájékozottan lép ki az élet, irodalmi(művészeti) termelések 
dzsungelébe.

A gyakorlatban az iskolai tanításnál vegyük fontolóra, hogy a 
rajzolásnál előbb levázoljuk a főbb vonalakat és fontosabb pon
tokat, megteremtjük az arányt, az egyensúlyt, azután látunk a kidol
gozáshoz. A fogalmazásnál is ugyanezt az eljárást követjük, hiszen 
az agybeli munka ugyanaz, csak a realizálási, anyagosítási eljárás 
más, mint a festészetnél, stb-nél.

*

Fogalmazástanításunk másik ága, amely a fogalmazással corre- 
lációban van : a műértés.

Ennek legfelsőbb foka a produktív műbírálat.
Budapest. Mohr Győző.

Irodalomismertetés a népművelésben.
Az irodalomtörténet az olvasóközönség legműveltebb és leg

komolyabb rétegének szócsöve. Felülbírálja a régebbi korok közön
ségének ítélkezéseit : egyes méltatlanul mellőzött nagy íróknak, mint 
korában Petőfi és Ady, utólagosan igazságot szolgáltat, mások meg 
nem érdemelt népszerűségét kellő értékre szállítja le, mint Tompa 
esete Petőfi és Arany mellett — vagyis értékel. Ilyen módon nevelő 
hatást igyekszik gyakorolni a jövendő nemzedékek közízlésére, 
mert tudja, hogy mint magának az irodalomnak, úgy a róla kialakult 
közfelfogásnak is folytonosan fejlődnie kell.

Az eredmény, melyet nemzeti irodalmunk tanulmányozásából 
meríthetünk Beöthy Zsolt szerint: megértése a magyar nyelven
nyilatkozó szépnek, a magyar faj szellemi tartalmának, életének, 
működésének megismerése s a mindezek alapján nyugvó nemzeti

3 '
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önérzet. A nemzeti irodalom ismerete a nemzeti műveltség alapja és 
tartalmának legfontosabb része. Ha még hozzáveszem azt, hogy a 
mostani súlyos gazdasági viszonyok közt nemcsak vigasztaló, kedély- 
felüdítő hatása van a jó könyvnek, hanem nevelő hatása ilyenkor a 
legnagyobb, mindent elmondtunk, amire bizonyításhoz szükség volt.

Tapasztaltuk mindegyikünk, hogy az egyéni ízlés folyton fej
lődik. Egészen más az ízlése egy középiskolás tanulónak, és más azé, 
aki egyetemi tanulmányai végén áll. Sőt azontúl is folyton változik 
a hajlam, módosul a gondolkozás, fejlődik az ítélőképesség, s ez 
nagyobbára olvasmányaink hatásának tudható be. Éppen ezért nem 
mindegy: milyen írókat olvasunk, kiknek a felfogását tesszük 
magunkévá, kinek á jótékony vagy káros befolyása alá kerülünk.

Az olvasóközönség többsége a fölületes szórakoztató irodalmi 
termékekért lelkesedik. Ez az általános műveltség alacsony voltának 
a következménye. A szellemileg fejletlen társadalmi rétegek ritkán 
értik meg az igazi irodalmat, többnyire csak akkor, ha valamelyik 
istenáldotta tehetség olyan irányú művész, hogy stílusával nem gördít 
akadályokat a gyöngébbek olvasókedve elé.

A közönség ízlésének színvonala függ a kulturális viszonyoktól 
és a gazdasági helyzettől egyformán, bár az olvasók nagy tömege 
azt tartja elsőrendű írónak, aki jól szórakoztatja, s legtöbbször semmi 
rokonszenvet nem érez igazi nagy szellemek iránt, akikhez nem fűzi 
az értelmi kapcsolat és érzelmi közösség egyetlen szála sem.

Vannak tanult emberek is, akik idegenkednek a lét nagy kér
déseit taglaló, vagy rájuk feleletet kereső íróktól, mert az az állás
pontjuk, hogy ha regényt olvasnak, akkor nem tanulni és gondolkozni 
akarnak, hanem pihenni, szórakozni.

Ezek a laikus olvasók, de ilyen a nagyközönség túlnyomó része.
Most tessék elképzelni a félművelt, sőt műveletlen társadalmi 

réteget. Lehet ezek előtt beszélni a szépről, humánumról, örök értékek
ről? Tisztára képtelenség.

Egyetlen komoly célja az iskolánkívüli népoktatásnak, hogy a 
tömeget olvasásra szoktassa, illetve leszoktassa őket a romboló ha
tású filléres könyvekről, s a szellemi kútmérgezés helyett megismer
tesse velük azokat az abszolút becsű műalkotásokat, amelyek a szel
lemvilágot kitágítják, kedélyvilágát, erkölcsét, szép iránti érzékét 
növelik. Ez azonban csak távolabbi cél.

Már Arany János is erre törekedett, mikor a „Nép barátja“ c. 
lapot szerkeszti : nem leszállani a nép szellemi nívójára, hanem a 
népet emelni fel irodalmi színvonalra. Ugyanez a célkitűzés ismétlődik 
modem korunkban is. Az oxfordi egyetemet a munkásság pénzén 
állították fel, s az egyetem felavató ünnepén egyik munkás szónok 
így szólt : „Nem azt akarjuk, hogy azok, akiket ideküldünk, kiemel
kedjenek a munkásságból, hanem azt, hogy a munkásokat emeljék 
ki a szegénységből és a tudatlanságból...“

Ilymódon lassanként az irodalom általánossá lesz, mindenkit 
érdeklővé s a kollektív akarat szócsövévé.
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Van egy fiatal irodalomtörténetírónk, Szeré. Antal, aki az irodal
mat szociológiai alapon osztja korszakokra, hogy melyik volt benne 
a hangadó társadalmi osztály. így beszél : egyházi irodalomról (a 18. 
század közepéig), főúri irodalomról (Balassától a felújulásig), tisz
tán nemesi irodalomról (Petőfiig), nemesi-népi irodalomról (Petőfi 
és Arany kora), nemesi-polgári irodalomról (Arany és Ady közt), 
végül a polgári irodalom koráról (Ady föllépésétől). Vagyis a kivált
ságosak köréből kiemelkedve lassan egyetemes szükségletté vált az 
irodalom anyaga.

Hogy az iskolánkívüli népokLatás keretében mit adjunk hall
gatóinknak, azzal tökéletesen tisztában van minden irodalomismerő. 
Föltétlenül tökéletes, művészi értékű dolgot, de a hogyan kérdése 
már nem olyan egyszerű. Közel 15 éves előadói múltam sok kiábrán
dító tapasztalatára hivatkozhatom e helyütt. Mint irodalomtanár 
beleszerelmesedtem egy-egy korszakba, s úgy képzeltem naivul, hogy 
ami nekem szép és élvezetes, az mást is gyönyörködtetni fog. Próbál
koztam lelkiismeretes fölkészültséggel egy általam szépnek minő
sített téma előadására, pl. a hún-magyar rokonság problémája, 
Tompa allegorikus költészete, a kuruc balladák költői szépsége... 
s az eredmény : ásító unalom, szürke érdektelenség, bántó közöny. 
Dühített és végtelenül lesújtott. Hát ezért dolgoztam olyan lelkesen 
és altruisztikusan? Igen, hangsúlyozott altruisztikusan, mert 10—12 
évvel ezelőtt még honoráriumról szó sem lehetett, s kötéllel fogták az 
előadókat. Másik irodalomtanár kollégám is felbuzdult, majd ő meg
mutatja, s Az ember tragédiájáról magyarázott lelkes odaadással. 
S mikor másik héten óvatosan puhatolóztam : hogyan tetszett az 
előadás? — lesújtó választ kaptam. „Valami ördögöt, vagy mi fenét 
emlegetett Ádám apánkkal egyetemben, de hogy mit akart vele, 
ű tuggya.“

Annyit már megtanultam, hogy nem lehet bármivel előállni.
Kísérleteztem tovább.
Bevittem Móricz Zsigmondinak a Hét krajcár c. kötetét, s a 

névadó novella elolvasása után láttam az arcokon az őszinte érdek
lődést. Maga a téma tetszett. A nyomor művészi leírása, a szociális 
részvét rokonhúrokat pendített meg lelkűkben. Próbáltam utána az 
irodalom kettészakadásáról, Herczeg és Móricz közti ellentétről be
szélni, de nagyon leegyszerűsített formában, s valami eredmény már 
mutatkozott. Érdeklődtek Móricz Zs. után, egy-két regényét, amely
ben a kisvárosi polgárság s a paraszt-osztály küzdelmét festi, meg is 
rendelték könyvtáruk részére a tőlem kapott felvilágosítások alapján. 
De még ez sem volt teljes eredmény. Úgy éreztem, hogy még csak 
félmunkát végeztem. Azonban már sejtettem valamit, habár csak 
bizonytalan körvonalaiban láttam a tennivalókat. Azzal már tisztában 
voltam, hogy nem könnyű témát találni, mely a közérdeklődés hom
lokterébe állítva eredményesen felhasználható egyszerű munkás, 
vagy zsellér-kaszinókban, sőt gazdakörökben is. Mert nagy különbség 
mutatkozik Dunántúl és Alföldünk népe s szellemi nívója között is.
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Ekkor jelent meg — többszöri próbálkozásaim után — Móricz 
Pálnak : A rejtelmes Alföld, később Magyar sirató és Hortobágyi 
legendák c. munkája. Bevittem az elsőt, és mintha felvillanyozták 
volna a kedélyeket, olyan egyetemes, hogy úgy mondjam átütő siker 
követte. Miért? Mert önmagukra ismertek az Alföld nagy imádójának 
írásaiból kitetsző portrék hőseiben. Tehát ez érdekli őket, a saját 
sorsuk, mindennél jobban. Az ő kis életük nagy problémája, vágya, 
küzdelme, társadalmunk széttagolódása, osztályharca, és a szebb 
jövő ígéretes kibontakozása számukra a kívánatos hallani való. Most 
már tudtam, mit kell adni, de sok csalódás árán tanultam meg a 
hogyan lényegét.

Az első sikertelenség nem riasztott vissza, tanultam más hibáiból 
is. Mit csináltak azok? Éppen az ellenkezőjére kell törekednem. 
Az eddigi előadók egy betanult szöveget prelegáltak, leszajkóztak, 
természetesen eredmény nélkül : tehát semmi prelekció.

Ha nagy képpel, hangzatos szólamokat pattogtattak, üres falak
nak prédikáltak. Közvetlenségre kell tehát elsősorban törekedni. 
Kihallgattam beszélgetésüket, meghallgattam panaszaikat, kivirágoz- 
tattam belőlük vágyaik színes rózsáit, és alkalmazkodtam hozzájuk. 
Munkás kaszinókban a munkáskérdés, munkanélküliség, szociális 
problémák, földmíves kaszinókban a gazdálkodó réteg háttérbe szo
rulása került szóba. Ezekről a dolgokról szívesen hallottak volna, 
de ez kétélű fegyver, könnyen osztályelleni izgatás bűnébe sodródik 
az ember. Pedig mégis csak erről az oldah'ól kell megragadni a témát, 
s felkelteni az érdeklődést.

Azt már tudtam tapasztalatból, hogy ha valamit eltiltok tanít
ványaimtól, annál inkább cselekszik azt : nitimur in vetitum, semper 
cupimusque negata. Ady verseinek olvasását eltiltani egyértelmű a 
helytelen Ady-kultusz szellemének felidézésével. Inkább magam adom 
hát kezükbe Ady költeményeit, válogatva természetesen, in usum 
Delphini, semhogy laikus módon rábocsájtatva lelkűket mérgezzék 
meg egyes nem nekik való versekkel. Ez a lelki kútmérgezés esete 
áll fenn a népművelési előadásoknál is. Ha szocialista eszméket kell 
boncolni, inkább én tegyem azt, letompítva az érdes felületeket, 
minthogy lelkiismeretlen agitátorok könnyű zsákmányaivá engedjem, 
s örökre elveszítsük őket társadalmunk számára.

Legnehezebb volt az előadásokba bevonni, az iparosságot, s mit 
csináltam? Előadást tartottam nekik az iparosság rendjének kialaku
lásáról, hősi erőfeszítéséről, külső-belső válságairól, differenciáló
dásáról s az iparosság köréből kiszakadt halhatatlan értékekről. Még
pedig akik maguk is iparosok voltak, mint Gutenberg János, Hans Sachs, 
Benvenuto Cellini, Giorgo Vasari, Gonella, Strindberg, Ibsen, Edison, 
Bunyan, Gorkij, Knut Hamsun, Walt Whitmann, az asztalos inas 
Munkácsy Mihály, a lakatos-inas Fadrusz János, a nyomdász Misztót- 
falusi K iss Miklós, a regényíró borbély Csenzy Mihály, az asztalos 
Tóth Ede és Csepreghy Ferenc, az ipari munkás agyagfalvi Hegyi 
István, Kassák  Lajos, Vanczák János stb.
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Az iparosság értékmérőjéül állítottam be azt is, mily sok kiváló
ságnak a szülei voltak iparosok, mint Demosthenes, az ó-kor legnagyobb 
szónoka, Sophokles, a drámaíró, Shakespeare az angol és Moliere a 
francia irodalom büszkesége, Rousseau, a meseíró Andersen, nálunk 
Bacsányi János, Csokonai, Petőfi, Tompa, Katona és Móra Ferenc.

Rámutattam iparos Mécenásokra, mint Kisfaludy Károly csiz
madia házigazdájára és Petőfi szabómesterére, Tóth Gáspárra, akinek 
pártfogása nélkül szegényebb lett volna a magyar és a világirodalom.

Hivatkoztam a legújabb időre, amikor az iparostárgyú művek 
egész légiója tért hódít, ami nagyon elősegíti az iparosság súlyát, 
tekintélyét. Jó k a i : Melyiket a 9 közül? c. művében a gyermekeiért 
rajongó csizmadia, Gárdonyi, Mikszáth, Tömörkényi, Móra, Kassák, 
Tolnai Lajos, Szomori Dezső, Ileltai Jenő, Szigeti Ferenc, Zempléni 
Árpád, Kaffka Margit, Tormay Cecile, Kosáryné Réz Lola, Sz. Szabó 
Mária, Dénes Gizella iparostárgyú alkotásai mellett a Szentivánéji 
álom, Figaró házassága, Beaumarchais : Sevillai borbély, Ibsen Solness 
építőmestere, Hauptmann : Takácsok és Nestroy : Lumpázi vaga- 
bundus-a után egy túri vonatkozású regényt is bemutattam, Farkas 
Antal volt túri tanítótól Szilaj Péterék címen , mely az ipari mun
kásság bérharcait tárgyalja erős színekkel. Letörölve róla a szocialista 
túlzásokat, az aranyközéputat kihangsúlyozva sok mindent máskép 
láttattam hallgatóimmal, mint annak előtte, az irodalom pedig egy 
csapásra rabul ejtette lelkűket.

Egy másik példa, mellyel a 48-as munkás- és zsellér-kaszinók 
valamint a gazdálkodókból rekrutálódott olvasókörök tagjait fog
tam meg.

Bevittem Móra Ferenc egyik művét bemutattam az arcképét: 
íme, ez a szelíd, apostolarcú, fehérhajú, drága férfiú : ,,A kisemberek 
írója“ , az önöké, az enyém, a mienk, az egyetemes magyarság örök 
kincse, a magyar prózai nyelv halhatatlan büszkesége.

Mély csend, ilyesmivel nem lehet rájuk hatni. Folytattam : 
Móra Ferenc Kiskunfélegyházán, a Daru-utcában született, közel 
Petrovics mészáros házához, ahonnan Petőfi S. kirepült a halhatat- 
ságba. íme a szülőháza, s bemutatom. Alacsony, nádfödeles házikó, 
az udvar felőli ajtó előtt népes család látható, az előtérben pedig egy 
mangalica turkál.

— Ila nekünk valaha ilyen disznónk lett volna ! — így sóhajtott 
fel Móra e kép láttára. Ugyanis egész élete a nyomor szakadatlan lán
colata volt. Apja a küszködő, foltozó szűcs, anyja kenyérsütögető 
asszony. Ezt a gyermekkort elfeledni rövid egy emberélet.

A főváros minden ragyogása, a nagyobb anyagi előnyök és az 
érvényesülési lehetőségek sem csábíthatták arra, hogy odahagyja az 
ő népét. Egész élete munkája oda csúcsosodott, hogy megértést és 
szeretetet ébresszen azok iránt, akikből való sarjadzás ő maga is, 
az alföldi szegénység, a nincstelenek irán t... Nem érzi szükségét 
annak, hogy a tanyák népét hazug romantikával kiszínezze, mert 
úgy gondolja, hogy becsülésre, szeretésre méltó az úgy is, ahogy van.
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A paraszt nála nem valószínűtlen regényhős, mint Jókainál, nem 
is nevetséges vagy sunyi alak, mint Mikszáthnál, hanem lényeges 
vonásaiban az, ami a városi ember, ugyanolyan, mint mi vagyunk.

Pedig az a Móra, akinek szinte minden írása azt a célt szolgálja, 
hogy közelebb hozza a tanyák népét a városi emberhez, annak eszéhez 
és szívéhez, ha érzelmileg nem is szakadt el soha attól a gyökértől és 
talajtól, amely ifjúkorát táplálta, értelmileg magasan kiemelkedett 
nemcsak saját osztályából, hanem a magyar írói világból is. Olyan 
széleskörű tudása van, mint egyetlen magyar élő írónak sem, t. i. 
üres óráiban könyvtár- és múzeum-igazgató volt Szegeden, a Városi 
Kultúrpalotában. Csak a világ legnagyobb demokráciájában, Ameriká
ban láthatók olyan múzeumok, ahol a gondos, tanulságos felírás a 
legfontosabb, a kitett tárgy maga csupán illusztráció.

Mint tankönyvíró is páratlan, az amerikai magyarok a Móra-féle 
Betűországból tanulnak meg hazát szeretni, ő maga is ezt a munkáját 
becsüli legtöbbre.

Leguralkodóbb erkölcsi sajátsága a hűség. Hű volt mindhalálig 
a maga kis és nagy családjához, akinek véréből ő sarjadt, és akik az 
ő véréből fakadtak, hű volt a városhoz, mely neki először adott 
kenyeret, hű azokhoz, akikhez szíve vonta, s hű maradt mindvégig 
a kisemberekhez, akikről legszívesebben írt.

Szíve saj dúlt minden szenvedés láttára, de különösen a gyerme
keket imádja, nekik írta legragyogóbb alkotásait, meséit.

A legkiválóbb humorista, aki könnyeken keresztül csal mosolyt 
barázdás arcokra és rúzsos ajkakra egyformán. A magyar föld, magyar 
búza, magyar ember szerelmese : Ének a búzamezőkről, Aranyszőrű 
bárány, Könnyes könyv, Georgikon, Nádi hegedű, Sokféle, Véreim, 
Csizmadiák, császárok és egyéb céhbeliek c. alkotása örökre bevéső
dött az olvasók leikébe.

De lássuk Mórát magát, beszél ő önmagáért, s felolvastam „Mikor 
én telkes gazda voltam“ c. novelláját, s a hatás teljes. Ez a hang, ez 
az érzés, ez a szeretet nem maradhatott hatás nélkül azokra, akiknek 
életét Móra tette halhatatlanná.

Azután beszélgettünk. Ki tudna említeni olyan írót, aki ily szép 
emléket állított édes apjának. Majdnem mindenki ismerte Petőfi : 
A vén zászlótartó c. versét, én is említettem egy párat, ők is mondtak, 
s mindjárt élénkebb lett az előadás...

E két példából is kitetszik, hogy mit kell szem előtt tartani az 
egyszerű emberekkel való érintkezés folyamán. Semmi póz, vagy 
nagyképűség, semmi prelegálás, közvetlenség, fesztelen modor. Egy 
sikerült anekdota hatásosabb bevezetés bármily tudományos szósszal 
felöntött frázishalmaznál. Ne akarjunk minden áron tanítani, tegyünk 
úgy, mint a római magiszterek, akik cukros süteményekből ábrázolták 
ki a betűket, s aki felismerte, mindjárt meg is ehette. Kössük össze 
a kellemest a hasznossal. így a szokrateszi rávezető módszer segít
ségével vonjuk be a hallgatókat előadásunkba, provokáljunk meg
jegyzéseket, utána megbeszélést, esetleg vitát. Az ellentétes nézetek
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pergőtüzében kristályosodik ki a helyes vélemény. Sokat szemlél
tessünk s irodalmi témáról szólva : ne az íróról beszéljünk sokat, 
hanem az íróíóZ adjunk minél többet, minél jobbat, jellemzőbbet 
és a hallgatóságunkat föltétien érdeklőt.

Ki, mit és hogyan tegye ezt, azt mindig a hallgatóktól, adott 
helyzettől tegyük függővé, soha megmerevedett témákkal ne álljunk 
elő, változatos, könnyed, csevegő modor, szemléltetés és kollektív 
belemélyedés, sőt tömegfoglalkoztatás : ez legyen a főcélunk. Az egyes 
határok meddig tartanak, arra szabályt adni nem lehet, kiki saját 
tapasztalatából könnyen el fogja sa játítan i...

Mezőtúr, Dr. Boross István.

Irodalomtanítás és zenei vonatkozások.
A magyar tanulóifjúság egészséges ízlésű, rendszeres zenei 

nevelése olyan feladat, amelynek megoldása már nem várathat 
magára sokáig. •

Azt hiszem közismert tény : hogy az ifjúság zenei ízlését ezidő- 
szerint jórészt olyan hatások irányítják, melyeket a legnagyobb meg
értéssel sem lehet pozitív nemzetnevelési tényezőkül elfogadni.

Ilyen mindenekelőtt társadalmunk — még különben műveltebb 
köreinek is — közömbössége minden ú. n. komoly zene iránt. A diák 
ennek megfelelően nem kaphat zenei nevelést vagy irányítást. 
Ha pedig magánórákra jár, sokszor — a szülő kívánságára is -, 
csak az a célja, hogy bizonyos technikai készség elsajátításával egyes 
összejövetelek, tánc vagy könnyű szórakozásvágyát kielégíthesse.

Hogy a zenében szórakozási járuléknál többet nem lát, hogy 
tiszteletteljes borzadással fosztja meg magát a magasabbrendű zene 
aktív vagy passzív élvezetétől, mert ahhoz fogyatékos a készültsége, 
ehhez pedig túlságosan el van telve jazz, operett és úgynevezett 
magyar nóták melódiáival, az csak természetes, ha még arra gondo
lunk, hogy a mozi is, a színház is éppen „legsikeresebb“ műsoraikkal 
szolgálják ezt a tartalmasnak aligha nevezhető „zenei szemléletet“ .

Mit tehetünk mi a jelenlegi körülmények között? (Az ének csak 
az I—II. osztályban kötelező rendkívüli tárgy! Zenetörténeti áttekin
tés nem anyaga sem az éneknek, sem a zenének, mint nem kötelező 
rendkívüli tárgynak.) Hogyan kelthetjük fel növendékeink lelkében 
legalább a passzív zene élvezetének vágyát?

Azt gondolom, irodalmi vonatkozások és kapcsolatok lehetőség 
szerinti hangsúlyozásával és szemléltetésével!

A magyar irodalmi tanulmányok körében pl. már a verstan 
tanítása is alkalmat ad arra, hogy rámutassunk a versnek, mint 
hangidomnak zenei fogantatására, kedélyünkre közvetlenül ható 
erejére és ennek megfelelően a különféle versformák hangulati 
elemeire.

És bár „a  magyar zenetörténeti kutatás alakulóban levő, új



186 Mohácsi/ Endre: Irodalomtanítás és zenei vonatkozások.

szülött tudomány“ (Szabolcsi Bence : A magyar zene története), 
a magyar irodalomtanításnak sem lehet célja valamilyen — akár 
vázlatos — magyar zenetörténeti áttekintést is adni, mégis a magyar 
irodalommal kapcsolatos zenei alkotások jelentőségét, megismerésük 
fontosságát kiemelni, ezekből egyes részleteket bemutatni: nem 
megoldhatatlan feladatok.

Nem érintve a magyar muzsika olyan korszakait, amelyekből 
feljegyzett emlékeink nincsenek, a teljességre való törekvés nélkül 
néhány olyan zenei vonatkozásra leszek bátor rámutatni, amelyeket 
tankönyveink vagy meg sem említenek, vagy csak éppen érintenek.

Mert pl. Tinódi L. Sebestyénről nemcsak azt kellene megtanulni 
az ifjúságnak, hogy milyen rossz verselő, milyen jó hazafi, mennyire 
hű krónikása az eseményeknek és első alakítója egy nemzet köz
véleményének, hanem azt is, hogy ő a XVI. századi históriás ének
irodalom legnagyobb muzsikusa ; hogy dallamainak hatalmas lendü
letével, szilárd egységével, színbeli gazdagságával valósággal szárnya
kat ad gyenge verseinek, és ezért lehetett ő a korabeli magyarság 
élő lelkiísmerete, hitet adó nagy költője és még két évszázad népies 
zenéjének táplálója.

De nemcsak Tinódi, hanem többi históriás énekmondóink 
verseit is az ének juttatta el a parasztság széles rétegeihez. Hogy 
milyen ereje van a melódiának, azt bizonyára meggyőződve látják 
Gyergyai Árgirusának példájából, amelyet Kodály dallamostól 
fedezett fel 1914-ben a bukovinai csángók között.

Balassi költészetének szerves része az ő nagy zenei műveltsége, 
amit többek között az is megvilágít, hogy a Balassi strófa is énekelt 
forma volt, és kialakulására erősen hatott a dallammal való előadás.

Mily hatalmas lendületté, Istent hívó kórussá válik a protestáns 
kor ritmus- és dallamvilága Kodály : Psalmus Hungaricus-ában 1 
Mennyire fontos ezért Kecskeméti Vég Mihály (LV) zsoltárfordítása, 
amely Kodály művének ihletője v o lt ! Az ifjúság számára bizonyosan 
nagy magyar és vallásos élmény lesz a zsoltár minden szava, ha 
tudja, hogy a vers a zene csodálatos világában egy egész nemzet 
sorsának szimbólumává és örök fohászkodássá válhatik. E mű 
külföldi diadalútjából is láthatja majd, hogy a zene világában is vannak 
olyan események, amelyek felérnek egy olimpiai aranyérem propagatív 
erejével, különösen arra gondolva, hogy a Psalmust az amsterdami 
holland énekkar (fonetikus írás alapján) magyar szöveggel énekelte.

Szöveg és dallam egységét hatásosan szemléltethetik P. Horváth 
Ádám énekei is, amelyek a kuruckor és általában a régi magyar 
daltermésnek igen értékes részét teszik.

Zene és költészet mély összefüggését dokumentálhatja pl. egy 
Verseghy Ferenc versíró elve : „Sokkal tanácsosabb verseket áriára, 
mint áriát versekre szerezni“ ; vagy Csokonai példája, aki nemcsak fel
ismerte a vers és zene kapcsolatát, hanem fejlesztette vele a maga iro
dalmi kultúráját is. Mennyivel konkrétabbá válik az ő formáinak 
oly könnyed dallamossága, ha röviden ismertetjük versírói mód
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szerét, amellyel: 1. Kész dallamokra írt verset (Reményhez). 2. Dal
lamot és verset egyidejűleg szerzett népdal, vagy népies műdal 
hatása alatt. 3. Vershez szerzett, vagy alkalmazott dallamot. Sőt 
a Lillához írt Élőbeszédben már az eredeti magyar dalkultúra kíván
sága is fölmerült.

A népköltészetet már semmiképpen sincs jogunk elvonni a 
népzenétől. Bartók és Kodály feldolgozásaiból olyan népdalokat és 
népballadákat mutathatunk be, amelyekkel talán mentesíthetjük 
tanítványainkat tankönyveink e tekintetben csaknem teljes iro
dalmi egyoldalúságától. Felhívhatjuk figyelmüket ezért egy-egy 
Székely fonóelőadás rádióközvetítésére, amelyből útmutatásaink 
alapján megérezhetik, hogy miként válik népdal és népballada 
valóságos népdrámává, mert így ,,a nép világa élet és fantázia kettő
ségében válik igazán teljessé“ (Molnár Antal : Kodály Zoltán).

Garay János Obsitosát olvastatva, mi sem természetesebb, mint
hogy Kodály Háry-ját idézzük, amely által a magyar népdal zenei 
nyelvén tanulhatja meg, hogy : „Háry János nem csupán magyar 
Münchhausen. Látszólag nem más, mint száj hős, lényegében azonban 
a lelkesedő álmodozó típusa, született rajongó és költő. Elbeszélései 
nem igazak, de ez egyáltalában nem fontos. Gyümölcsei azok az ő 
élénk fantáziájának, amely neki magának és másoknak egy szép 
álomvilágot teremt“ (Kodály : Előszó Háry J . partitúrájához).

A nemzeti klasszicizmus legnagyobb versművésze Arany János 
művészetének zenei fogantatását, maga szerzetté dalait, a népi 
muzsikálás és tánc inspiráló erejét számos megragadó képére és 
leírására a lehetőségek határain belül hangsúlyozva, vagy szemlél
tetve közelebb jutunk a zene fontosságának elismertetéséhez.

E megjegyzések nyomán önként vetődik fel a kérdés : Miként 
képzelhető el az említett vonatkozások szemléltetése?

Ahol énektanári állás rendszeresítve nincs, bizony meg kell 
elégednünk azokkal az eszközökkel, amelyek többé-kevésbbé rendel
kezésünkre állanak : 1. hanglemezek, 2. rádióelőadások, vagy közve
títések. Talán remélhetjük, hogy egykor e célra alkalmas hanglemezek 
beszerzése minden iskolára nézve kötelező ; iskola-hangversenyek és 
színműelőadások rendszeres közvetítése, pl.egyhónap előre megállapított 
napjain, a középfokú nemzetnevelés szempontjainak alárendelve (diák
félórák, vagy előadások ötletszerűen és minden alkalmazkodás nélkül 
feldolgozott és kiválasztott anyaga helyett), megvalósítható lesz.

Addig azonban fel kell használnunk a költészet minden zenei 
vonatkozását és kapcsolatát (német, francia, olasz irodalom), hogy 
legalább valamelyes irányítást, vagy elindítást adhassunk egy szeren
csésebb és tudatosabb zenei ízlés kialakulásához.

Aligha nézhetjük tétlenül, hogy tanulóink „zenei élvezetét“ 
slágerszerzők, vagy cigánybandák szolgálják, és ezáltal egy olyan 
életszemlélet felé vonják, amely sem nemzeti, sem erkölcsi szem
pontból nem kívánatos.

Hajdúnánás. Mohácsy Endre.
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B E L F Ö L D I L A P SZ E M L E
Országos Tanáregyesületi Közlöny. 3. szám. Sem ethay Jó z se f  a szótanulás 

ellenőrzésére tervezett, salgótarjáni reálgimnáziumban folyó kísérletekről, 
számol be, ,,A latin szókikérdező pont dolgozatokéról. Évente 20—30 pont 
dolgozatot íratnak. Dr. M ező Ferenc  berlini olympiai emlékeit eleveníti fel.
4. szám. M arczell Á goston  a hősi halált halt tanárok emlékművének leleple
zését írja le. D r. H a p p  Jó z se f  a ,,Figyelőében a gimnázium első két osztályába 
bevezetett osztályfőnöki órákról szól. Az újítást mindenki nagy örömmel 
üdvözölte, annál nagyobb meglepetéssel hallják most, hogy az osztályfőnöki 
órát csak erre a két osztályra akarják korlátozni, pedig legnagyobb létjogo
sultságuk éppen a III—IV. osztályban lenne. Fölveti a gondolatot, hogy szük
séges-e az osztályfőnöki órák anyagának olyan szigorú korlátozása, mint az a 
kiadott utasításokból kitűnik. D r. G irsik  Géza cikke : „Az ostiai magyar diák
tábor.“ — 5. szám. D r. H á r i Ferenc : „A humanisztikus képzés mai helyzete 
Németországban.“ Kezdő fokon németről latinra fordítás nincs. Dolgozatok
ban is latinról németre fordítanak. Ennek a módszernek ellenzői azt mondják, 
hogy a nyelv struktúráját csak anyanyelvből történő fordításból lehet meg
ismerni. Németország a görög-római lelket közelebb érzi magához, mint 
valaha, bár a leszállított óraszám miatt magát a humanisztikus oktatást vál
ságba jutottnak látják. D r. M éhes G yula  „Pereg a film az iskolában“ című 
cikkében az oktatófilm hasznáról ír, és diákjainak erről összegyűjtött meg
figyeléseit közli. Kell, hogy minden iskolának legyen külön gépe. A tanulók 
észrevételei, viselkedése mind azt mutatják, hogy az oktatófilm bevezetése 
új korszakot jelent az iskolában. A „Figyelőében D r. H a rsd n y i István  közli 
észrevételeit az ellenőrző értekezletek titokban tartásáról. Szerinte a peda
gógia nem tűri az álutakon járást. Diákjainkat rá kell arra nevelni, hogy a 
tényekkel szembe tudjanak nézni. Különösen kis városokban, ahol a diák
öngyilkosság ismeretlen fogalom, kár erre fölhívni az ifjúság figyelmét. Dr. F a r 
k as László  „Budapest kiránduló vonatait“ ismerteti. K ard e v án  K ároly  a 
„Testnevelésében megjelent, Demény Károlvtól származó cikkel száll vitába, 
szeretné, ha a tanári munka fölött nem törhetne pálcát minden kívülálló.

Magyar Középiskola. 1936, 10. szám. B ogn ár Cecil „A gyermek .és a kör
nyezet“ c. cikkében a családi, iskolai és internátusi nevelésről ír. Említi' a 
nagyvárosi, kisvárosi és falusi gyermek különbségét. Iskolás gyermek részére 
legmegfelelőbbnek tartja, ha falun vagy kis városban nevelik. A gárd i László  
„Az iskolai felügyeletről“ beszél, az iskolafelügyelő jellemző tulajdonságai
nak a szaktudást, jó modort és emelkedett erkölcsi felfogást jelöli meg. — 
1937, 1. szám. „A nevelés és három tényezője“ címen Zibolen E ndre  először 
a kollektív neveléssel foglalkozik, majd áttér a családi, iskolai és internátusi 
nevelésre. Nevelés szempontjából legideálisabb hely a család, ahol az egyéni 
és kollektív nevelés egyensúlyba kerül. Az internátusi nevelés nem kedvez 
az egyéniség fejlődésének. A gimnáziumban tagadhatatlanul az értelmi neve
lés áíl középpontban, de előmozdítják az érzelmi és akarati nevelést is.

Magyar Művelődés. 1936, 4—10. szám. Kem enes Illés „Nemzetnevelésünk 
nevelőműnkánk központjában“ címmel igaz magyar aggodalommal ír a ma
gyar nevelő feladatáról, aki ezekben a veszedelmes időkben vártán áll a nem
zetietlen áramlatokkal szemben.

Protestáns Szemle. 12. szám. D raskóczy István  cikke : „Valláspedagógiai 
feladatok.“ Érdekes fejtegetéseiben a kérdést gyakorlati oldaláról fogja meg. 
A modern vallástanítás követelményeiről szól. Megszívlelendő például kis 
táblázatban közli tanítványainak névtelenül beadott véleményeit az imád
kozást illetőleg.

Pannonhalmi Szemle. 5. szám. D r. B ánhegyi Jó b  „Testalkat és jellem“ 
címen pedagógust is érdeklő tanulmányt közöl á különböző testalkattípusok
ról és ezeknek hatásáról a lélek és jellem konstrukciójára.

Nevelésügyi Szemle. 1. szám. Gazdag tartalommal megjelenő közlöny.
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Im re Sán d or  ír benne figyelemkeltő cikket ,,A nevelés alakjaidról, a családi, 
iskolai, állami, egyházi, egyesületi és pártnevelésről, továbbá a művelődés 
szabad alakjairól. Pénzes Zoltán az óravázlatok nagy hullámokat verő problé
májához nyúl és részletes feldolgozásában megszívlelésre méltó szemponto
kat ad. Som ogyi Jó z se f  „Munkaiskola és régi iskola“ címmel tárgyalja mind
két iskolatípus előnyeit és hátrányait és fölemeli szavát a munkaiskola szélső
séges kinövései ellen. B uday Á rp ád  rövid, de jól átgondolt ismertetést ad az 
erdélyi magyar iskolák sorsáról Goldis Lászlótól Ánghelescu Constantinig. 
A magyar kisebbségi oktatás kálváriájáról számol be.

Budapesti Polgári Iskola. 2. szám. Terjedelmes, bőséges tartalmú új 
oktatásügyi folyóirat. Legrészletesebben foglalkozik ez a száma a polgári 
iskolai óravázlatokkal. Loschdorfer J á n o s  a polgári iskola speciális szempontjai 
szerint szól hozzá a kérdéshez. M ayer B la n k a  körültekintő cikkében a magyar 
órák óravázlataival foglalkozik, és szemléltetésül válogatott óravázlat-mintá
kat csatol.

Evangélikus Népiskola. 1936, 12. szám. B ertalan  Sán d or  a hazug gyer
mekről ír. Fejtegeti, hogy a felnőttek hazugságai hányszor tanítják hazug
ságra a gyermeket, és társadalmi hazugságok hányszor térítik el az igazság 
megkeresésétől. Minden alkalmat meg kell ragadni az igazság érvényesítésére. 
1937, 1. szám. P ozson yi K ároly  : „Feladataink az állampolgári nevelés terén. 
Sürgeti, hogy az állampolgári nevelést kezdjék már meg a népiskolában. 
Ne hagyjuk a baloldali sajtóra, hogy az ifjúság politikai oktatását irányítsa. 
Minden eszközt meg kell ragadni, hogy a pedagógus a szovjet tanai ellen 
küzdjön.

Néptanítók Lapja. 1936, 23. szám. D rozdy G y u la :  „Ajutalmazás és bün
tetés szerepe a nevelésben.“ Nemcsak a kiváló gyermek jutalmazása fontos, 
hanem a gyöngéké is, ha jobb volt a teljesítményük. Jó eszköz az osztály
jutalmazás. A büntetés sohase legyen megbosszúló jellegű. — 1936, 24. szám. 
Szalatsy  R ich árd  : „Áldozatkészségre nevelés az elméletben és gyakorlatban.“ 
Azt fejtegeti, hogy a gyermeket cselekedettetve kell jótékonyságra nevelni. 
1937, 1. szám. Sebestyén K á lm á n :  „A félelem szerepe a nevelésben.“ Foglal
kozik a gyermek ösztönszerű és tapasztalatokon alapuló félelmeivel. Az isko
lában néha elkerülhetetlen, hogy a gyermek féljen, de a félelem alól lehetőleg 
föl kell szabadítanunk. A félelemkeltést, mint fegyelmező eszközt, csak végső 
esetben szabad fölhasználni. G yarm athy A u r é l: „A leánygyermekek ideges
ségének okai. — 1937, 2. szám. A n tal F ö löp  cikke : „A nevelvetanítás mód
jának alapvonalai.“  A nevelvetanítás nélkülözhetetlen kellékei, hogy a gyer
mekkel megéreztessük az értékes és értéktelen ismeretek közti különbséget, és 
közben esztétikai érzéseket keltsünk benne. A lap közli F ru ch im  István  len
gyel miniszteri iskolalátogató tapasztalatait a magyar középiskoláról.

A Gyermeknevelés karácsonyi számát teljesen az otthon problémájának 
szentelte. Különösen érdekes K arácso n y  Sán d o r  cikke, melyben azt kívánja, 
hogy a felnőtt őszintén adja magát a gyermekkel szemben. Nem esné, M üller  
M á r ia , Im re Ilo n a  és F . C zorai G izella a maguk életéből vett élményekkel 
élénkítik a témát.

Kereskedelmi Szakoktatás. 1936, 4. szám. D r. K in cse s E lek  cikke : „Neve
lési elvek a magyar és történelem tanításában.“ Azokat az alkalmakat tár
gyalja, mikor a magyar és történelem tanár a nemzeti érzést tudatosabbá 
teheti a növendékekben.

Oktatófilm Közleményei. 1937, 1. szám. A „Beszámolók“ rovat több 
tanártól közöl tapasztalatokat az oktatófilmről. Legtanulságosabbak E k k er  
L ászló  tanár megjegyzései a tanulók fegyelméről és figyelméről.

Az Evangélikus Élet 1937, 5. száma Pozsonyi K áro ly  gondolatait közli 
iskolaügyünkről. Azt mondja, hogy veszélyeztetett autonómiánk megvédését 
elsősorban tanügyi közigazgatásunk átszervezésével, magasabb nívóra eme
lésével kellene munkálni.

Dr. Győry A ra n k a .
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H A Z A I IR O D A L O M
Medgyasszay Vince : Falusi melódiák. Pápa, 1936. 8 r.
Már a könyv címe sejteti, hogy Szerző a falunak akar énekelni. S való

ban : az egész verses kötet a „Madár fiaihoz“ új problémákat felvető megtes
tesülése. A célkitűzés áldozatokat kíván. Az egész munkán érzik, hogyha 
megszabott iránya nem volna, sok vers másként hangzana. Költőnk nagyon 
megköti magát, s nem csodálható, ha e miatt feladatának nem tud mindenütt 
teljességgel megfelelni. Szárnyaló gondolatai sokszor áttörik a maga-állította 
korlátokat (Húzzad, húzzad, édes leányom ! A sikárius, Iskolába viszik a 
gyermeket, Boldog a felhő stb.), önkéntelenül olyan régiókba lendülnek, me
lyek valahogy mégis nem természetesek és hidegek az egyszerű falusi ember 
lelke számára. Ezek mellett azonban bőséges a száma azoknak a kedves és 
jól csengő daloknak, melyeket azzal a ki nem mondott, de jól érezhető nemes 
céllal és vággyal ír, vajha akadna valaki, aki azokat a faluhelyeken is már 
romboló s a faji érzést gyilkoló slágerek helyébe megdallamosítva adná szere
tett népe ajkára. S ilyen földolgozásra méltók is volnának. E versek egy része 
helyzetdal, de korántsem élettelen almanachlíra, hanem csendes, szerény 
Petőfi-utánzat. Fajának és népének forró szeretete árad elő hazafias verseiből 
(Kasszandra, Tartsuk szárazon a puskaporunkat, Hát belenyugszom, Erdély 
felé, Álljunk a sarkunkra stb.) és hosszabb elbeszélő költeményeiből (Disznó
tor, Sára néni rádiója, Rákóczi fája stb.) is. Egészen külön fejezetet alkotnak 
azok a versek, melyek személyi átélések, s főleg azok, melyeket nem a költő
pap, hanem a papköltő ír : Krisztus szolgája.

Mindeneket összefoglalva: lehet olvasni verseket nagyobb költőktől, 
mélyebb gondolkozóktól, a formák ügyesebb művészeitől, de aligha olyat, 
melyekben mélyebb szeretet buzogna elő a magyar nép, a magyar falu és 
mindenekelőtt Isten iránt, mint Medgyasszay verses kötetében.

D r. N a g y  Sán dor.
Nagy Jenő : Az erdő madárvilága. Debrecen, 1936. 8 r. 103 oldal és 8 

lapón színes madárkép.
Régóta ismeretes és törvényileg is elrendelt iskoláinkban ,,a madarak 

és fák napja“ . E nemes intézkedéssel az a törvény célja, hogy közelebb vigye 
gyermekeinket a természethez, hogy azt megismerjék, megszeressék s produk
tumait védjék és ápolják. A természetszeretetben a szív nemesítésének is 
hatalmas jelentőségű nevelői tényezője rejlik, s ezt kihasználni a gyermeki lélek 
fejlesztése érdekében egyaránt kötelessége szülőnek, tanítónak és tanárnak. 
E  feladatuk végzésében jő most segítségükre Szerző, aki e kedves könyv lap
jain velük együtt bejárja a kerteket, a gyümölcsösöket, az erdőszéleket 
(I. rész) és az erdők mélyeit (II. rész) és népszerű s közvetlen modorban, szinte 
csevegés formájában, de mindig tudományos alapon mozogva, megismerteti 
a madarak világát. Nem száraz rendszert ad, hanem eleven életet. A madara
kat valóságos előfordulási helyükön, sajátos életkörülményeik közt keresi fel, 
s ahogy e tekintetben első és újszerű, annyira önálló nemcsak a madárfauna 
megállapításában, hanem pl. a madárhangoknak szavakkal való utánzásábaji 
is. Persze ezzel még nem adhatja meg egyszersmind a hang zenéjét is, de vele 
lényegesen megkönnyíti a megfigyelést. A megismerést a könnyen észrevehető 
s mindenki által meglátható fontos életjegyeknek : hangnak, mozgásnak, 
repülésnek alak és színfoltok szerint való útbaigazításokkal mozdítja elő. 
Ezért alkalmatos kézikönyv és szórakoztató tanulmány e munka a nevelőkön 
kívül maguknak a gyermekeknek és ifjaknak, közöttük elsősorban a cserké
szeknek, kiknek érdeklődési köre épp a természet minél alaposabb ismeretére 
irányul, továbbá gazdáknak, vadászoknak stb., s nélkülözhetetlen az elemi és 
középiskolák tanítói és tanári könyvtáraiban s tanulói jutalomkönyvei között.

Reprodukáló technikánk hátramaradottságának és drágaságának tudható 
be bizonnyal, hogy Szerző a színes madárképeket német nyomdai termékekből 
válogatta össze. De legalább egyszer már elértük, hogy végre irodalmunkban 
is megjelenhetett az első színes képekkel illusztrált madaras könyv.
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A munka 3 pengőért kapható a Tiszántúli Madárvédelmi Egyesületnél, 
Debrecenben. Dr. Nagy Sándor.

Csűry Itáliai! A népnyelvi búvúrlat módszere. A Turul Szövetség Nép- 
kutatási Füzetei. 1. szám. 8°, 42 l. Budapest, 1936.

A Turul Szövetség — igen helyesen — a magyar néppel való foglalkozást 
tűzte ki újabban egyik programmpontjának. A falu egészségügyének fel- 
használása mellett a népi szellemi értékek kutatására és megmentésére is 
gondot akar fordítani, s az enemű munkára igen hasznos és értékes útmutatást 
ad Csűry Bálint professzor értekezésében. A nyelvjárásbúvárlat történetének 
rövid összefoglalása után lehető részletességgel elmondja Csűry, hogy mit és 
hogyan kell a népnyelvi kutatásnak gyűjtenie, hogy munkája hasznos és 
tudományos értékű legyen. Nem elég szavakat feljegyeznie, hanem ügyelnie 
kell a hangtani, alaktani, mondattani sajátosságokra is, sőt figyelembe 
veendők a csak egyes helyeken használt tárgyak nevei, mesterségbeli mű
szavak stb. is. A gyűjtés módszeréül a tárgykérdezést ajánlja, s a meghallgatási 
módszert, amely azonban igen sok időt kíván. Kapunk még sok gyakorlati 
részletutasítást a gyűjtés módjára és a gyűjtött anyag feldolgozására — ame
lyek igen értékesek, mert mind a szerző saját gyakorlatából leszűrt tanul
ságok —, végül pedig néhány példát a nyelvjárási jelenségek tárgyalására 
és a szövegfeljegyzésre. Az egész értekezés nemcsak gyakorlati útmutató, 
melynek alkalomadtán minden fajtáját szerető tanárember nagy hasznát 
veheti, hanem igen értékes tudományos mű is. Ember Ernő.

Poruhni P á l : Gyertyaláng a tükörben. 8°, 56 l. Debrecen, 1935.
Porubai Pál álnevű református tanár kollégánk verseskötetének találó, 

de szerény címéül választotta egyik finom kis költeményének címét. Költe
ményei valóban leginkább visszatükröződések, reflexiók, de lelkének lángja 
több a gyertyalángnál, fényesebb, melegítőbb. A versek mind önismeretről, 
szigorú önkritikáról tanúskodnak, s arról, hogy költőnk a „nagyot, szépet“ 
olthatatlan szomjúsággal kereső emberek közül való. Prológusában maga is 
ezt vallja, s a sorokból lépten-nyomon kicsendül a nagyokra törő, de a hétköz- 
napiság ólomcsízmájába szorított, s így örökké kielégületlen lélek bánatos 
hangja (Legenda, Violino obligato, Minden dologban. . . Epilógus). Ez az örök, 
szent elégületlenség azonban gyönyört is okoz (két cél között), és öntudatot, 
büszkeséget is eredményez, és sokszor meglepően szép, vigasztaló és vigasz
talódó sorokban oldódik fel. A kis füzet egy mélyen érző s éppen ezért állandóan 
fájó sebeket hordozó költői lélek kissé bágyadt, de finom, művészi megnyilat
kozásaival örvendezteti meg az olvasót. Ember Ernő.

A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1935. Összeállította: Dr. Söregi 
János múzeumigazgató. 8°, 159 l. Debrecen, 1936.

A Déri Múzeum Évkönyve az elmúlt években nagyobb terjedelemben 
jelent meg, s így több értékes tudományos értekezést tartalmazhatott. Ez a 
legutóbbi anyagi okok miatt csak tíz ívnyi, de belső érték dolgában kiállja 
a kritikát. I. része a Déri Múzeum 1935. évi működéséről és állapotáról szól. 
Szép gyarapodásról szerezhetünk belőle tudomást. Különösen a könyv- és 
oklevéltár, meg az érem- és régiségtár gazdagodott jelentősen. A régészeti 
kutatásokról külön beszámolót is kapunk. Tizenhárom ásatási helyről elő
került emlékekről tudósít itt a múzeum jelenlegi igazgatója. Különösen a 
hajdúdorogi szarmata-jasig temető gazdag leletekben, de egyéb kutatások 
és felfedezések is szép eredménnyel jártak a múzeumra nézve. Ebben a rész
ben van a Déri Múzeumba beleolvadt volt városi múzeum alapítójának, 
Löfkovits Artúrnak bő életrajza Sőregi Jánostól, továbbá a Közművelődési 
Könyvtár forgalmáról szóló jelentés is. A II. részben Zoltai Lajos Herman 
Ottó emlékezetét újítja fel a Herman-centenárium alkalmából „Hermán 
Ottó és Debrecen“ címen, közölve benne néhány levelet, melyek mind mutat
ják, mennyire érdeklődött Herman Ottó a debreceni és hortobágyi népélet 
és eszközök iránt. Néhány Kisebb cikk és könyvismertetés egészíti ki e rész 
anyagát. Végül a III. részben Fáji Fáy János könyv- és műgyűjtő debreceni 
polgármester életrajzát olvassuk ismét Zoltai Lajos tollából, s dr. Balogh
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István értekezését a vákáncsosokról. Mindkettő igen tanulságos, és a régi és 
mostani Debrecen életére vonatkozólag értékes tanulmány. Ember Ernő.

I)r. Illyés Kmlrc : A magyar református földművelő ifjúság lelkigondozá- 
sának története. Debrecen, 1936. Megjelent a Theol. Tanumányok 46. sz. alatt 
143 lex. octavon. Ára 4 P. Kapható szerzőnél (Debrecen, Dóczi-intézet) és az 
ORLE főtitkári hivatala útján (Debrecen, Kollégium).

Ez a theol. doktori értekezés ikertestvére szerző 1931-ben megjelent 
könyvének, a ,,A magyar református földművelő nép lelki élete, különös 
tekintettel vallásos világára“ nagyszerű néplélektani tanulmánynak. A tárgy 
mindkét tanulmánynál ugyanaz, csak a szempont más. Amit az első tanul
mány néplélektani szempontból tárgyal, itt történeti síkban felvázolva találja 
ugyanazt az olvasó. Mint az első tanulmány, ez is egy az egyházát és fajtáját 
szerető, imádságos lelkületű tudósnak a magyar falu földmunkás népe felé 
fordulása, és annak eddigelé legkevésbbé ismert rétegéről, a református ifjú
ságról, ez ifjúság múltbeli lelkigondozásáról adott, első kézből való ismer
tetése. Üttörő munka, ö t év adatgyűjtése van itt rendszerezve és feldolgozva. 
Szatmártól Baranyáig, Borsodtól Csongrádig, Székelyföldtől Dunántúlig, 
mely területeket szerző személyesen járt be, mint egy modern peregrinus diák, 
közel 70 gyülekezet porlepte, régi jegyzőkönyveit, kéziratos emlékeit, egyház
megyék, egyházkerületek könyvtárait, levéltárait kereste fel és kutatta át 
aprólékos gonddal, s hordta össze a téma gazdag anyagát. Ez a rengeteg testi
lelki töredelmet és nem kis anyagi áldozatot igénylő munka gazdag adat
anyag birtokába juttatja szerzőt, hogy azután tolla alatt méltó rendszerezést 
és feldolgozást találjon.

Illyés Endre könyvét azzal az érzéssel tesszük le, hogy benne a magyar 
református tudományos teológiai irodalom újabb ajándékot kapott, mert 
hiányt pótolt, s közzétételével szerző igen értékes szolgálatot tett a magyar 
református egyház törzsét alkotó falu népének, közelebbről a falu ifjúságának 
megismerésében. Dr. Farkas Ignác.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍR E K

I n «  A i  » i v  i t  r v i i T  \  I Őszinte részvéttel gyászoljuk dr. Madai Gyu- 
__1,11 1,1 * 1 x F Iának, az Országos Középiskolai Tanáregye
sület elnökének váratlan és korai halálát. Sok tisztelője és nagyra becsü

lője között bennünket a szeretetnek szorosabb szálai fűztek őhozzá, 
hisz a mi sorainkból emelkedett ki, s ami tisztes pályát különleges tehet
sége révén megfutott, annak sikereiből — ha nem is anyagilag, de erköl
csileg—  a mi testületünknek is jutott valamelyes rész. Izig-vérig való peda
gógusnak született : nagy eszmények szolgálatára s e szolgálatnak minden 
önös érdektől mentes betöltésére. Ami tisztségeket és hivatalokat nyert, azok 
lépcsőfokait és talpazatát kizárólag saját tehetségének építőanyagaiból rakta 
össze. Költői finom lelke, egyenes gondolkodása, a kötelességteljesítés iránt 
felelősségérző fanatizmusa nem tűrt magában semmi alacsonyságot. Annál 
érzékenyebben esett neki, ha az élet mindennapi durvasága olykor-olykor 
szíven sértette. Ebben pedig azon a pályán, melyet élete utolsó két évtizedé
ben betöltött, bőséggel volt része.

Temetése folyó hó 11-én ment végbe Hajdúhadházon, hol egyesületünk 
elnökségével képviseltette magát. Dr. N. S.

Pintér Jenő, a budapesti tankerület kir. főigazgatója ez évben is meg
tartja Budapesten a szokásos középiskolai tanulmányi versenyeket. A verseny 
tárgyai : magyar irodalomtörténet, latin nyelv, történelem, földrajz, termé
szetrajz, matematika, fizika és rajz. Minden gimnázium és leánygimnázium 
a VIII. osztály tanulói közül választja küldöttét. E nemes versenyben mindig 
szép helyet foglaltak el protestáns iskoláink, bízunk benne, hogy az iskolaközi 
verseny eredménye ez évben sem lesz ránknézve kedvezőtlen. Bizonyos, hogy 
az erők összemérése igen jó hatású az ifjúság legjavára, épp ezért követendő 
példát nyújt ebben is, mint tankerülete Almanachjának kiadásával, dr. Pintér 
Jenő főigazgató.
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A  polgári iskolák reformjához.*
Ki ne ismerné Herodotosnak, „a  történetírás atyjának“ , 

elbeszélését a dúsgazdag lydiai királyról, Solonról és az egy
szerű szókimondó athéni görög bölcsről, Kroisosról? A király 
Solont szolgái által körülvezetteti palotájának mesés kincsekkel meg
rakott, szemkápráztató termeiben, és azután megkérdezi a bölcset, 
kit tart a legboldogabb embernek? Kroisos azon hitben tette fel ezt 
a kérdést, hogy a görög bölcs a kincsek látásának hatása alatt bizo
nyára őt, a királyt fogja legboldogabb embernek megnevezni. De 
Solon a király legnagyobb ámulatára egy sohasem hallott nevet 
mond, t. i. az athenei Tellost. S mikor Kroisos csudálkozva kérdezi 
meg ezen felelet okát, akkor a bölcs — itt már szóról-szóra idézem a 
történetírót — ezt válaszolta : „Részint azért, mert Tellosnak hazája 
virágzó korában szép és jó gyermekei voltak, sőt megérte, hogy vala
mennyitől unokái születtek, és ezek is mind megmaradtak ; részint 
azért, mert őt, aki olyan boldogan élt, amennyire az nálunk egyáltalán 
lehetséges, a legdicsőségesebb halál érte u tó i: t. i. az atheneiek 
harcba keveredvén Eleusisban a szomszédjaikkal, Tellos maga is 
résztvett az ütközetben, megszalasztotta az ellenséget, s eközben a 
legszebb halállal elesett; az atheneiek pedig őt azon a helyen, ahol 
elesett, állami költségen eltemették, és nagy tiszteletben tartják 
emlékét.“

Ha elemezzük azon feltételeket, amelyek alapján Solon Tellost 
ítélte a legboldogabb embernek, akkor a következőket állapíthatjuk 
meg : megelégedett egyéni élet, népes családi kör, a haza védelméért 
való hadakozás, hősi halál, az utódok kegyeletes emlékezése. Mik 
ezek? Én a magam részéről egyszerű polgári erényeknek nevezném 
őket; eszményeknek, melyeknek hűséges és állandó szolgálatára 
elszegődni, értök élni és halni minden becsületes és igaz polgárnak 
legelsőrendű kötelessége. Aminthogy Kroisos is, aki szemreliányólag 
kifogásolja Solon ítélkezéseit, mellyel őt a dúsgazdag és hatalmas 
királyt, a boldogságban „egyszerű polgároknak“  mögéje helyezi, a 
maga részéről is a polgári rendhez sorolja Tellost. Úgyhogy ebben a 
közismert történetben, Kroisos és Solon találkozásában és beszélge
tésében az én felfogásom szerint a polgár fogalmának és lényegének 
van megadva az örökbecsű és leegyszerűsített formájában is a csodá
latosan szép és igaz meghatározása. Nem merev logikai definitio ez,

* A debreceni Tankerületbe tartozó polgáriiskolák igazgatóinak 1937 
árprilis 4-én tartott értekezletén elhangzott előadás.
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hanem élettel megtöltött kép, mely azonban elég tömör, rendkívül 
szabatos és kerek egész.

Szándékosan elevenítettem fel ezt a jelenetet itt és most. Tan
kerületem polgári iskolai igazgatói gyűltek ide egybe, hogy tárgyal
junk néhány aktuális kérdésről, és mikor először van szerencsém velők 
együtt lehetni, akkor a magam részéről a polgári iskolai célkitűzés 
legfontosabb alapelvéről kívántam az én egyéni elgondolásom szerint 
röviden elmélkedni. Az 1927 : XII. te. 1. §-a foglalkozik a polgári 
iskola feladatával és szóról-szóra így hangzik : „A polgári iskolának 
az a feladata, hogy a tanulót vallásos, erkölcsös és nemzeti szellem
ben gyakorlati irányú általános műveltséghez juttassa, és ezzel köz
vetlenül a gyakorlati életre vagy pedig a középfokú szakiskolákra 
előkészítse. A polgári leányiskola feladata azonfelül művelt, magyar 
polgári háziasszony nevelése.“ Rendkívül érdekesnek, de egyben 
— őszintén kimondom ezen véleményemet — fogyatkozásnak is 
tartom azon körülményt, hogy ezen célkitűzésben az általános rész
ben a „polgár“ fogalma teljesen hiányzik, csak a leányokra vonat
kozólag mintegy ráadásképpen vagy talán mellékes cél gyanánt 
csendül meg a „magyar polgári háziasszony“ említése. Egészen ter
mészetes és szükségszerű lenne, hogy egy olyan iskolafajnak, amely 
már a nevében ott hordja a „polgári“ jelzőt, a célkitűzésében hang
súlyozottan szerepeljen a polgár fogalmának a lényege, azon eszmé
nyek tömör összefoglalása, amelyek általában véve minden ország 
társadalmában az alkotó tagokat meghatározzák. Igaz, hogy az előbb 
idézett §-nak tartalmi része meglehetős mértékben fedi a polgár 
fogalmát, de azért szerintem mégis fogyatkozás, hogy ezt expressis 
verbis bele nem foglalták a feladat meghatározásába. Már a VKM 
640—0—37/1930. VI. sz. rendelete, mely az 1927 : XII. te. végrehaj
tását tartalmazza, érezni látszik némileg e hiányt, mert a 2. § 4. be
kezdésében a következőket mondja : „Az erkölcsös nevelés terén a 
polgári iskolának a magyar polgári osztály életfeltételeit, s a leány
iskolában ezenfelül a női hivatás követelményeit kell szem előtt tar
tania“ . E sorokban már világosan ki van emelve a magyar polgári 
osztály lényegisége, mint ami felé haladnia kell a polgári iskolának 
a ma£a nevelői és tanítói munkájában.

Újabban sokat foglalkoznak a polgári iskola megreformálásával. 
Többféle terv van forgalomban. Ennek az egész újítási mozgalom
nak részletes és gondos tárgyalását megtaláljuk egy nem régiben 
-— 1936 dec. hóban —- megjelent tanulmányban („A polgári iskola 
reformja“ . Dr. Laurentzy Vilmostól, Bp.), amely ismerteti a külön
böző elgondolásokat és terveket eléggé bőven és teljes szakszerű
séggel. Hogy ez a probléma mennyire nem könnyű, és az egyes véle
mények milyen szétágazók, azt megítélhetjük ezen értekezés adatai
ból. Tökéletesen igazak a végső szavak : „A fentiekből megállapít
ható, hogy a polgári iskola reformja valóban egyike a legnehezebb 
kultúrpolitikai problémáknak, mert jóformán mindenfajta iskola 
határterületét érinti. . .  A polgári iskola jövő sorsa attól fog függni,
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hogy az intézkedésre jogosult és kötelezett tényezők a polgári iskolát 
minek minősítik: középiskolának, szakiskolának avagy továbbra 
is csak a mai tanulóanyagot előkészítő középfokú iskolának?“ Szerin
tem ezekben a mondatokban egészen hűen és a valóságnak meg
felelően van felvetve a kérdés, amire megpróbálom a magam igény
telen válaszát röviden megadni.

Én a polgári iskolát egy magában befejezett, öncélú iskolafaj
nak óhajtanám megszervezni, amelynek főfeladata nemzetünk pol
gárságának, kispolgári rétegének értelmi, erkölcsi és gyakorlati 
nevelése, kiképzése. Az eddigi kiépítésben és fejlesztésben éppen azt 
tartom tévedésnek, hogy a polgári iskola csak az egyik szemével 
figyelte a maga igazi, sajátos, különleges útját, ellenben a másik 
szemével mindig félre tekintgetett, idegen célok felé nézegetett, és 
így lekanyarodott a helyes útról. Az előbb idézett tanulmány szerint 
(5—9. lapokon) 1932—33-ban az országunkban összesen 409 polgári 
iskola volt, és ezekbe 89,417 tanuló járt. „Végezetül azt lehet meg
állapítani — mondja ez értekezés —, hogy a polgári iskolák végzett 
tanulóinak 20,000-es létszámából 7500, kb. 37-5% ment tovább 
magasabb iskolákba... 12,500 tanuló, azaz 62*5% lépett közvetlen 
az életbe. Ennek fele, mintegy 4500 leány, otthon maradt a családi 
körben.“ Érdemes ezeken az adatokon kissé alaposabban elgondol
kozni, és ha azokat egymással egybevetjük, akkor okvetlen kitűnik, 
hogy a polgári iskolának nem lehet feladata másfajta iskolák számára 
mintegy tanulói anyagot szállítani és előkészíteni, hanem önmagáért 
dolgozni, mivel az a 62‘5% őt erre feltétlenül elkötelezi. Nem törőd
hetik azzal, hogy végzett növendékeiből 3% középiskolába, 9% 
tanítóképzőbe stb. iratkozik át, mert a polgári iskola nem ezekért 
a töredékekért dolgozik, nevel és tanít, banem a zömért, azért a nagy 
tömegért, amely a polgárival kilép az életbe, tovább nem tanul, és az 
addig megszerzett ismeretekkel kíván kenyeret keresni, elhelyez
kedni és boldogulni.

Éppen azért végzetes tévedésnek tartanám akár a polgári iskola 
nyolcosztályúvá kifejlesztését, és így egy új öncélú iskolatípus meg
alkotását, akár minden olyan átalakítását, amely e megreformá
lásban a polgári iskolának más egyéb iskolafajokhoz való viszonyára 
lenne különös tekintettel. Igaza van dr. Kosa Kálmánnak, aki a 
napokban megjelent egyik cikkében („Neveléspolitika és szelekció“ , 
OKTE Közlöny LX X . évf. 1937 márc. 277—285 1.) ekkép nyilat
kozik : „Iskolapolitikánknak kell gondoskodnia arról, hogy iskola- 
hálózatunk a mai kor követelményeinek megfelelően kiépíttessék. 
Meg kell mindenekelőtt akadályozni annak a beteges folyamatnak 
terjedését, amely kultúrelgondolásait újabb és újabb középiskola 
állításában akarja kiélni.“ Ez nagyon bölcs állásfoglalás, amelyet a 
magam részéről teljes mértékben helyeslek. De ebből következőleg , 
helytelenítek minden olyan törekvést, amely a középiskolákat bár
milyen módon és formában szaporítani igyekszik. Nincs semmi 
szükségünk a szellemi proletáriátus további gyarapítására, az úrhat-
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námság mesterséges kitenyésztésére, mindkét nembeli ifjúságunk 
lelkében az elérhetetlen vágyaknak sólyomszárnyakkal való felruhá
zására. Maradjunk csak józanon az élet reális követelményeinél, és ne 
akarjunk ezer és ezer számra napközeibe törő és menthetetlen tragi
kummal a tenger mélyébe elvesző magyar Icarusokat oktalanul ki
tenyészteni. A polgári iskola akkor felel meg rendeltetésének, ha 
évről-évre tömegesen bocsátja ki falai közül az olyan magyar ifjakat 
és leányokat, akiknek leikébe kitörülhetetlenül bele vannak vésve 
a magyar faj legjellemzőbb, hagyományos virtusai és azok a polgári 
eszmények, amikről bevezetőleg az athenei Tellossal kapcsolatosan 
elmélkedtünk. E célból a mai tantervnek megfelelő átdolgozását 
kell eszközölni, de ezt is úgy kell megcsinálni, hogy az evolúció- 
szerűen és nem revolúciószerűen történjék meg.

Egy ilyen reformot pénzügyileg is kibír ez a csonka ország még 
a mái rendkívül nehéz anyagi viszonyok között is. Mert hiszen ma 
különösen számolni kell azzal is, hogy minden reform mennyi pénzbe, 
újabb kiadásba kerül. Aki pl. a meglevő kb. 400 polgári iskolánkat 
nyolccsztályú öncélú középiskolává akarja kifejleszteni, azzal már 
csak azért sem lehet komolyan szóba állani, mivel fogalma sincs neki , 
arról, hogy pénzügyileg mekkora lehetetlenséget kíván. E vonatko
zásban is tehát, igen komolyan mérlegelni kell azokat a finánciális 
feltételeket, amik megvalósíthatók, vagy amik az ábrándok világába 
tartoznak.

Én iparkodtam a józan valóság talaján járni, mikor igénytelen 
gondolataimat elmondottam. De ezeket egyben a fajtám iránt ben
nem élő határtalan szeretet is sugallta. Ma az európai civilizáció 
szörnyű válságon megy á t : ki tudja, merre vezet a jövő útja? De 
nekünk szent kötelességünk ezt az évezredes civilizációt védeni, 
fenntartani, fejleszteni; ezt a civilizációt, aminek alapja a ,,cívis“ , 
a „polgár“ fogalma a maga jogaival és kötelességeivel. Ez életre- 
halálra szóló küzdelemben, mely erőit számtalan forrásból meríti, 
ott van a helye a magyar polgári iskolának is, hogy a harcos, a győzni 
tudó katonák ezreit nevelje fel, és bocsássa ki e csatatérre. S én hiszem 
is erős meggyőződéssel, hogy a magyar polgári iskola a nemes elhiva- 
tását hiánytalanul és maradéktalanul betölti.

vitéz Bessenyei Lajos dr.

Március üzenete.*
i .

Az egykorú feljegyzések szerint nyolcvankilenc esztendővel 
ezelőtt borongós tavaszi reggel virradt Pest városára. Időnként az 
eső is megeredt. Háromszínű zászlók nem hirdettek ünnepet. A hét
köznap megszokott zsivajába harsogott bele egy vers ; cingár, fekete 
legény szavalta a Nemzeti Múzeum új palotájának lépcsőfeljárójáról.

* Ünnepi beszé I a debreceni m. kir. tanárképzőintézeti gyakorló
gimnázium március lö-i ünnepélyén.‘5
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Atillás, kucsmás, kardos fiatalemberek hallgatták, s merő kíván
csiságból, továbbmenésre készen a járókelők is megálltak mellettük. 
A vers azonban ott fogta őket, s mikor a pelyhedző bajszú fiatal 
ember arról beszélt, hogy a késő unokák áldó imádság mellett borul
nak majd le a szabadságot kivívó mai nemzedék sírján: a karok a 
levegőbe lendültek és a tömeg a szavaiéval együtt dörögte a vers
szakok végén visszatérő fogadalmat :

,,Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!“

Aztán, hogy az utolsó szó is elhangzott, s a poéta elindult kísé
retével, a nép zúgó áradatként utánuk hömpölygőit, és makacs ki
tartással őrizte a szemergő esőben a bolthelyiség ajtaját, amely 
mögött a vezetők eltűntek. Odabenn pedig megindultak a betűnyomó
gépek, s a vers kis idő múlva fehér lapokon került ki az utcára: az 
első gondolat, amely a hatalom ellenőrének hivatalos pecsétje nélkül 
indult lelkeket hódító útra az ólombetűk szárnyán. Pár órával 
később már ezrek olvasták ; délutánra az ország első megyéjének 
alispánja, Pest város polgármestere hajtott előtte fejet. Este honfi
börtön ajtaját nyitotta meg, s mire nyárba fordult a tavasz, hadseregek 
támadtak a szavára.

Azóta két emberöltő járt el, sírba szálltak a márciusi ifjak, 
megvénültek az unokáik is. Ám a vers ma is él ; ma is ifjú és erős, 
mint a harsogó, vadízű tavaszi szél, s a harsogása választ ad arra a 
kérdésre, mely önkéntelenül támad fel lelkűnkben, ha nyolcvan
kilenc esztendő távolából arra a régi tavaszra emlékezünk : a kér
désre, hogy miért ünnepelünk március tizenötödikén?

Hiszen ez a nap harcot nem vívott, törvényt nem alkotott. 
A törvényszentesítés utána következett, mint a diadalmas csaták 
véres napjainak hosszú sora is. Miért nem inkább ezeknek szentelünk 
ünnepet? Március tizenötödike talán csak egy a sok hasonló nap 
közül, talán csak véletlenül emeltük ki a dicsőség naptárából éppen 
ezt a napot, hogy leborulhassunk a nagy idők emléke előtt? Mint- 
ahogy sok országban kiemeltek egyet a világháború névtelen halottai 
közül, s az ország szívében adtak neki örök nyugvóhelyet, meg
dicsőítvén ez egyben a többi milliót is.

Óh nem, nem, ne higyjétek ! Megpróbálták ezt is valaha ; ünne
peltettek egy másik napot, hivatalosan, a törvény parancsából. 
Mikor én akkora voltam, mint ti most, ezen a napon rendezett ünne
pélyt az iskola, ezen szünetelt a műhelyekben a munka, ekkor zárták 
lse az üzleteket. Csak éppen a szívünk nem érezte, hogy ünnepelnie 
kell. Az akkor is március tizenötödikén dobogott hevesebben, a lel
künket akkor is ez a nap gyújtotta lángra, ha hétköznapi köntösben 
kellett is elsuhannia fölöttünk. Mert csak ennek a napnak emlékébe 
égett, bele kitörölhetetlenül annak a múzeum-lépcsőről szavaló, 
cingár fiatalembernek a lelke ; ez a nap harsogja felénk évről-évre
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a régi erővel a fogadalmat, hogy rabok tovább nem leszünk ; ebből 
árad felénk az ébredő tavasz tüdőtágító, friss levegője.

Március tizenötödikét ezért a tavaszi levegőért ünnepeljük. 
Olyan ez a nap az újkori Magyarország történetének napjai között, 
mint a virágok közt a hóvirág. Ugyan miért örülünk oly nagyon 
ennek az egyszerű, igénytelen, egyszínű és illattalan kicsiny virág
nak? Azért, mert első. Első merész tett, határozott cselekedet. Első 
bizonysága annak, hogy az élet nem halt meg a földön, csak alszik. 
Még talán hó van az erdőn, a fák kopáran, feketén dideregnek, a 
föld keble fagyos; őrültség virágra még gondolni is ! A hóvirág 
mindevvel nem törődik. Fölemeli a fagyos rögöket, kidugja fehér 
fejecskéjét és bízó hittel néz szét az enyészet birodalmában, mint a 
mindig megújuló élet hirdetője. Nem töpreng, nem gondolkozik : 
mer, cselekszik !

Március tizenötödikét ez a merészség teszi varázslatossá, ez a 
Nap felé törő, ikarosi lendület, amely éppen olyan szükséges a hala
dáshoz, mint az öregek óvatos, lassú megfontoltsága. Hogy ott 
leselkedik nyomában a keserű végzet, s a Nap közeléből le kell 
zuhannia?... L eh et... De ne feledjétek: ilyen zuhanások nélkül 
ma is barlangban laknék az ember és állatbőr volna az öltözéke ! 
Ez a zuhanás valójában felröppenés az istenek örök világába, ez a 
zuhanás megdicsőülés !

Március tizenötödike mögött is ott sötétlik az ikarosi sors : a 
csatamezők véres halottai, a világosi nemzetsír és az aradi bitófák 
árnyéka. . .  Ám ebből a sötétből a magyar égbolt legfényesebb csil
lagai ragyognak felénk, ez a bukás adott nekünk félisteneket új és 
új erők forrásául, —- és ez ad fenséges komolyságot március tizen
ötödike fiataljainak : a halál árnyéka, amelyben ezek a hóvirág
merészségű ifjak jártak, készen arra, hogy vérükkel pecsételjék meg 
akarásukat — akkor, amikor már-már megrendült bennük a nemzet 
hite és bizodalma. Hiszen alig egy esztendővel március idusa előtt, 
ehhez az ifjúsághoz intézte a Nemzeti dal költője az emlékezetes 
sorokat:

„Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága ?
Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága ?
J a j  az olyan kertnek,
J a j  még annak is, mert megverte az Isten,
Ahol, mint ti vagytok, magyar ifjak, ilyen
Virágok teremnek !

Ne adja a balsors, hogy e szegény haza 
Bajában reálok szoruljon valaha...
Ti meg nem ónátok.“

Március tizenötödike és az utána következő zuhanás ennek az 
ifjúságnak szolgáltatott igazságot; a nemzetnek pedig ez a márciusi 
ifjúság adta vissza önbizalmát, hitét az életben, amelyet többé ki 
nem olthatott sem Világos, sem az aradi akasztófák.



Dr. Szondy György: Március üzenete. 199

II.
Ám, ha március tizenötödike ünnep, akkor mondanivalója is 

kell, hogy legyen számunkra. Mert az ünnep csak addig ünnep, míg 
üzenetet hoz a múltból; azonnal hétköznappá válik, amint hallgatag 
ajakkal megy el mellettünk. Szélzúgásban, felhősuhanásban hall- 
játok-e március üzenetét? A verset harsogja most is felénk, a régi 
verset az örök fogadalommal: „esküszünk, hogy rabok tovább nem 
leszünk !“  De mai magyar nyelven másképpen hangzik ez a sor ; én 
azt a mondatot értem ki belőle, amely ezer és ezer iskolában, millió 
magyar gyermek ajakáról száll az ég felé mindennapos imádság 
gyanánt:

,,Hiszek Magyarország feltámadásában ! “
Gondolkoztatok-e már azon, hogy mit jelentenek ezek a jól

ismert szavak? Mit mondanának olyan embernek, aki negyven esz
tendővel ezelőtt valami csodálatos álomba merült, s most felébredvén, 
ez a sor döbben első benyomásként fénytől káprázó szemébe. Bizo
nyára nem a feltámadás gondolata ragadná meg, hanem a halálé : 
mert feltámadnia csak annak kell, annak lehet, aki meghalt. Jut-e 
eszetekbe minden áldott nap, hogy a ti hazátok halott? Kifosztott, 
megcsonkított holttest, s a feltámadása senkinek sem kívánatos, 
egyedül csak nekünk. Körülötte állig fegyverben állanak ellenségei ; 
egyik-másiknak a szívében talán már ébredez iránta a részvét, de 
szavaknál tovább még egyikük sem jutott. Mi ad mégis jogot és 
okot, hogy igaz meggyőződéssel mondhassuk el a három szó közül 
az elsőt: „hiszek !“

Aki hisz, az többet tud, mint az, aki nem hisz. Az olyan mély
ségekbe lát, ahová nem hatolhat akárki tekintete. Aki hisz, annak 
titka van ! Mi a mi titkunk, halott-ország gyermekei?

Mi magunk vagyunk a titok és egyben a bizonyosság; annak a 
titka és bizonyossága, hogy halott országban is lehet élni ! Halott 
országban is élhet a lélek !

Óh, a magyar múlt nem egy példát mutat erre. A tatárdúlás 
után is halott volt az ország, Mohácsnál is eltemették, és Világosról 
máig énekli a nép, hogy „a magyarnak ott egy mély sír ásatott“ . 
Mégis, akkor is éltek itt m agyarok; és ha megkérdezitek tőlük, 
hogyan éltek, egy szót súgnak felétek, a szótár legszomorúbb szav át: 
„lemondani!“ Lemondani mindenről, megpróbálni az életet a puszta 
földön, magadra hagyva, „ahogy lehet, ahogy le h e t ...“

Mai magyar ifjak, magyar gyermekek, ne kérdezzétek, miről 
mondhatnánk még mi le, akik már oly sok mindenről lemondottunk. 
A nagy, hatalmas Németország a törvény erejével kényszeríti minden 
lakosát, hogv a hét egy napján elégedjék meg egy tál étellel: a többiről 
le kell mondania, hogy azoknak is jusson, akiknek betevő falatra 
sem telik. Úgy-e, megérzitek, hogy a töbhfogásos ebédeken túl, 
még mindnyájunknak van miről lemondani; és még akkor sem 
tudnánk minden magyarnak emberhez méltó életet biztosítani, az
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ország legégetőbb szükségleteiről gondoskodni, ha mindenről le
mondanánk. Csak egy van, amiről halott-ország gyermekei sem 
mondhatnak le, és nem is mondottak le soha : a boldogságról. Ne gon
doljátok, hogy a török hódoltság százötven esztendeje alatt a bol
dogság eltűnt a magyar földről. Boldogság nélkül ép úgy nem élhet 
az ember, mint levegő nélkül. S amikor a sors megfosztja a világi 
kincsektől és gyönyörűségektől, ráébred arra, hogy a boldogság for
rása nem is ezekben van, hanem a saját lelkében. Fiz az igazi titka 
halott-ország gyermekeinek : a boldog lemondás tudománya ! Párizs
ban, a rokkantak székesegyházában, Napoleon márványkoporsója 
fölött van egy csodálatos ablak. Aki azon néz keresztül, ragyogó 
napfényben látja a világot, akárhogy zuhog is odakünn az eső, akár
milyen szürke felhők borítják is az eget : mert az ablak üvegébe 
aranyat kevert a művész. Ilyen ablakon keresztül kell halott-ország
ban az életet nézni, ilyen mindent megaranyozó, boldogság-látó lélek 
remélheti a boldog feltámadást. Mert beteg meggyógyulhat orvos
ságoktól, de halott csak belső erejéből, a lélek által támadhat új 
életre !

III.
A feltámadás csodáját azonban meg kell előznie egy másik csodá

nak : az elváltozásnak. A Bibliában olvashattátok, hogy két héttel 
a húsvéti feltámadás előtt felment az Űr három kedves tanítványával 
a Hebron hegyére, s ott egyszerre felragyogott az arca, mint a fényes
ség, és a ruhája fehér lett, mint a hó, s jobbján és balján megjelent a 
múlt egy-egy dicsőséges alakja: Mózes és Illés. A bibliamagyarázó 
tudósok úgy értelmezik ezt a csodás jelenetet, hogy a kereszthalál 
előtt ráragyogott a Megváltóra mennyei dicsőségének fénye. Részt 
kapott az örökkévalóságból a feltámadás biztos zálogául.

Ha hiszünk Magyarország feltámadásában, nekünk is el kell 
változnunk. Tisztába kell jönnünk azzal, hogy az a Magyarország, 
amelyet Trianonban darabokra téptek, régi mivoltában nem támad 
fel soha ; a sírból kikelő nagy-Magyarország más, új Magyarország 
lesz, és más, új lelket kíván gyermekeiben, hogy feltámadása után el 
ne pusztuljon újra, örökre. Á trianoni határokon túl élő magyar 
ifjúság már részese ennek az elváltozásnak : új lélek él benne, a 
magárahagyott magyar küzdelemben megedződött lelke. Ez a 
lélek tudja, hogy engesztelhetetlen ellenség gyűrűje veszi körül; 
hivatal, tisztség, vagyon elveszett számára, még ősei földjét is ki
rángatják lába alól, s bármerre nyúljon kenyérkereső keze, a hatalom 
vasvesszeje csap le reá. Mégis élni akar, és meg is é l ! Tízszer, százszor, 
ezerszer annyit tanul, tűr, dolgozik, mint hajdanában, és diadalmas
kodik az erőszak felett, mert a munkája jobb, értékesebb, mint ellen
ségeié. E mellett rájött az egyesülésben rejlő óriási erő tudatára, s ez 
bátorságot és önbizalmat ad neki a kétségek óráiban. A szenvedés 
pokoltüzében eggyé égtek a lelkek, megtalálta a magyar a magyart, a 
város a falut: tömeg-erő áll szemben legyőzhetetlenül az elnyomókkal.
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Mi még nem jutottunk el idáig. A mi ifjúságunk retteg az élettől, 
megfut előle gyáván és becstelenül, mint őrhelyét elhagyó katona. 
Mindent mástól, kívülről vár : protekciótól, biztos jövedelmű állástól, 
ha biztos jövedelme talán az éhenhaláshoz sem elég. S ha egyetlen 
reménye nem teljesül, elveszti hitét, úgy látja, hogy nincs miért 
tovább küzdenie, sőt módja sincs a további küzdelemre.

Pedig. . . Pedig a hóvirág-természetűeknek, a bátraknak, az 
Icarusoknak mennyi lehetőséget nyújt ez az é let! Talán még többet 
és szebbet, mint hajdanában, a kényelmes beletörődés idején ; csak, 
persze, bért kíván érte ! Elsősorban m unkát; halott-ország gyerme
keinek tízszer, százszor, ezerszer annyit kell tanulniok, dolgozniok, 
tudniok, mint apáiknak : mert a világmalom gorombább köve őröl 
felettük. De azzal a képességgel is bírniok kell, hogy megítélhessék : 
mit tudnak megtanulni. Tanuljatok többet, sokkal többet, mint az 
előttetek járó nemzedék tanult, de ne a bizonyítványért: mert 
nem a bizonyítvány a fegyver az élet harcaiban, hanem a képesség. 
S ha egyik irányban nem sikerül a küzdés : ne féljetek nekivágni a 
másiknak ! „Merjetek, merjetek !“ — csilingeli a fületekbe minden- 
egy hóvirág. Ne gondoljátok, hogy az élet csak érettségi bizonyít
vánnyal, vagy egyetemi diplomával hódítható meg ! Vegyétek végre 
észre, hogy bátor ember számára ezer lehetőség kínálkozik még 
akkor is, ha a latinhoz, vagy az algebrához nem fűlik a foga. Tárva 
előtte a szabad pályák beláthatatlanul hosszú sora : a kereskedelem, 
az ipar, a pénz birodalma, mindenik megélhetést, független jómódot, 
tisztességet kínál cserébe a bátorságért, csak tedd rá éltedet: mert 
kontároknak természetesen itt sem, sehol sem terem babér. És lás
sátok be ti is az egyesülés rettentő erejét ; forduljatok munkátokkal, 
akarásotokkal a magunk árva fajtája felé, segítsetek megváltani a 
magyar faint, összeolvasztani egy szándékban és elhatározásban min
den magyar lelket, míg a halál éjtszakájában járunk.

Abban a hóvirágban, amelyik 1848 tavaszán dugta ki fejecskéjét 
a fagyos földből, minden előtte élt hóvirág titkos üzenete öltött 
testet, s ez az üzenet azóta is benne él minden hóvirágban : „Télre 
tavasz következik, halálra feltámadás !“ Mindig, változhatatlanul, 
örök és változhatatlan törvény akaratából. Ezt a testamentumot, 
Mohácsról írván, így foglalta versbe Erdély poétája :

,,Éjtszaka jön, százötvenéves éj.
S ki éjben születik majd, mit csináljon ?
Dolgozzék, imádkozzék, tűrjön, várjon,
S a sírba is reménysugárral szálljon,
Ila könnyel sózott kenyerét megette.
Mert változnak a csillagok felette.“ 1

Ha hisztek benne, ha akarjátok, felettünk is bizonnyal változni 
fognak ! Ezt üzeni vélem néktek az a régi március.

1 Reményik Sándor: M ohács u tán . ( K é t  fén v  között. Cluj-K o lo zsv ár. 
1927. 73. 1.)
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Egy-két szín ifjúságunk lelki arcából.
(Statisztikai adatok a nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium 

Bessenyei-önképzökörének olvasóterméből.)

„Az ifjúság olvasmányai“ : divatos téma. Nem egy értekezés 
jelenik meg róla, s ezekben a nagyfontosságú tanulmányokban a 
legtöbbször arról van szó, hogy milyen könyveket adjunk s miért adjuk 
őket az ifjúság kezébe. Érdekes szellemtörténeti jelenség, hogy 
korunk magyar pedagógusai mennyire felfigyeltek az olvasmány 
jelentőségére ; az irodalomtörténész szemeivel nézve ez nem egyéb, 
mint az, amit magában az irodalomban is észlelhetünk : ha volt 
kor, amelyben nem az irodalom formai részén, hanem mondani
valóján volt a hangsúly, akkor korunk okvetlenül és elsősorban az. 
Ennek oka természetesen abban a nagy forrongásban, lelki vajúdás
ban lelhető fel, amelyben a ma emberisége és talán elsősorban a 
magyarság él. Mind az olvasóközönség, mind az írástudók irányítást, 
világnézeti támogatást várnak és kapnak az irodalomtól, akár 
jobbra, akár balra kacsintgatnak, s misem természetesebb, mint az, 
hogy korunk pedagógus-nemzedéke is fölfigyel az irodalom irányító 
erejére, s azt nevelőmunkájának eszközéül igyekszik felhasználni. 
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy azelőtt nem ismerték föl azt a 
nagy fontosságot, melyet az olvasmányok pedagógiai szempontból 
jelentenek ; csupán azt állapítom meg, hogy az irodalom nevelő- 
erejének hangsúlyozása ma igen feltűnő, s ez az oka, hogy az elméleti 
pedagógia oly gyakran s oly mélyreható okfejtéssel ajánlja az olvas
mányokat a gyakorlati nevelők figyelmébe.

Természetes, hogy mint mindenben, pedagógusaink itt is magá
ból az ifjúságból indulnak ki, s elsősorban azt igyekeznek megfigyelni, 
könyvtárstatisztikák, tesztek segítségével megállapítani, hogy mi 
érdekli egyes fejlődési fokain az ifjúságot, s ezen keresztül : mi lehet 
rá nagy hatással? Mert hiszen magától értetődik, hogy valamely 
irodalmi műnek bármilyen nemes is a tendenciája, hatása elmarad, 
vagy esetleg éppen az ellenkezője lesz, mint amit várunk tőle, ha 
nem felel meg az ifjúság érdeklődési körének. S ez az érdeklődési kör 
korok szerint változik, amelyre legújabban L. Ujváry Lajos figyel
meztetett igen értékes tanulmányában : „A tízesztendős gyermek
nek méreg lehet, ami a tizenhatesztendősnek építő élmény ; a túl
fűtött képzeletűnek olaj a tűzre, ami a képzeletszegénynek csak 
elmemozdító orvosság.“ 1 Ez a tapasztalat indítja tehát L. Ujváryt 
is, másokat is arra, hogy megvizsgálják : mi érdekli tehát a gyer
meket? A vizsgálatok eredményeiből nemcsak azt állapíthatták 
meg, hogy ifjúságunk mi iránt érdeklődik, s így mit kell a kezébe 
adnunk, hanem ezek az eredmények igen éles és színes képet adtak

1 L . U jv á r y  L a jo s  : A  m ai gy erm ek  és a  k ö n y v . V a jth ó  : A  ta n ítá s  
p rob lém ái. 14. fű z. 9. 1.
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ifjúságunk lelkivilágáról, gondolkodásmódjáról is, s ez önmagában 
véve is nagyszerű pedagógiai eredmény, mely rámutat a gyakorlati 
nevelők sok tennivalójára.

L. Ujváry alapos munkát végzett, mikor tesztek alapján be
mutatta, mi iránt érdeklődik a pesti és mezőkövesdi ifjúság (orszá
gunk életviszonyaiban legszélsőségesebb két ifjúsága), azonban 
maga is beismeri, hogy a teszt-rendszer, mint minden kívülről történt 
adatgyűjtés, minden óvintézkedés ellenére is veszedelmekkel jár, s 
csak bizonyos százalékig ad megfelelő, pontos képet. Ujváry ennek 
okaira is rámutat, s azért most itt nem foglalkozom velük.

A nyíregyházi Kossuth Lajos-reálgimnázium Bessenyei-önképző- 
köre 1935 szeptemberében, tehát az 1935—36. tanévtől kezdődőleg 
olvasótermet létesített. A könyvállomány nem nagy benne, azonban 
az a tény, hogy meglehetősen változatos, kivételi katalógusa pon
tosan mutatja be a felsősök (VI—VIII. osztály) érdeklődését, annál 
is inkább, mert folyóiratok és két napilap is állanak a fiúk rendel
kezésére. Ennek a meggondolásával készítettem el az 1935-—36. 
tanév kivételi statisztikáját abból a célból, hogy egyrészt bemutassam 
ezen belső megfigyelés alapján : mi érdekli ifjúságunkat, másrészt 
pedig, hogy megkíséreljek az adatokból rámutatni az érdeklődés 
lelki rugóira, sígy felvázoljam a tanulók lelki arcának egy-két vonását.

Mielőtt a kivételi napló statisztikáját közölném, előre kell bocsá- 
tanom, hogy az ú. n. kötelező olvasmányok olvasótermünkben nem 
igen jöhetnek számításba, mert a tanulók az ifjúsági könyvtárból 
szerzik be őket. Az olvasóteremben igazán azt olvassák, ami az iskolai 
kötelességeken kívül esik, tehát: ami után érdeklődnek. Az adatok 
hitelességét ez nagyon előmozdítja, úgyszintén az a körülmény, hogy 
bevezetésükkor a tanulók egyáltalán nem számíthattak tanári vagy 
egyéb felsőbb ellenőrzésre : a könyvtárosok a tanulóifjúság soraiból 
kerültek ki, s ők adták oda a könyveket, melyeket az olvasóteremből 
nem lehet kivinni, társaik kezébe. így elháríthattuk az alakoskodás, 
szerepjátszás veszedelmét is, melybe erősebb tanári ellenőrzés mellett 
fiaink okvetlenül beleestek volna. S talán ezzel érhettük el azt is, 
hogy az olvasóterem látogatói nemcsak az ú. n. „jeles“ tanulók 
soraiból kerültek ki, így statisztikám nemcsak a szellemileg legfejlet
tebbeknek, hanem az átlag-ifjúságnak érdeklődését mutatja.

Összesen 2455 kölcsönzés történt az első évben, ami nagyon szép 
szám, ha meggondoljuk, hogy az olvasóterem működésének ez volt 
a kezdete, s hogy ifjúságunk könyvszükségletét az iskola egyéb intéz
ményei útján (ifjúsági könyvtár, természettudományi kör könyv
tára stb.) is kielégíthette. Az egyes adatokat a könnyebb áttekintés 
végett csoportosan fogom közölni. Öt ilyen csoportot állapítottam 
meg: 1. Mai magyar szépirodalom. 2. Magyar klasszikusok. 3. Kül
földiek. 4. Ismeretterjesztő könyvek. 5. Újságok, folyóiratok. Az új 
magyar szépirodalmat szándékosan választottam el a klasszikusoktól, 
mert, mint látni fogjuk, kivételi statisztikája egészen mást árul el, 
mint a klasszikus irodalomé.



204 Dr. Sziklai/ László : Egy-két szín ifjúságunk lelki arcából.

De lássuk az adatokat, beszéljenek helyettem :
A mai magyar szépirodalmat 403-szor olvasták tanulóink. írók 

szerint részletezve :
Zilahy Lajos 189 (ebből Két fogoly : 122, a többi : Valamit visz a víz, 

Ezüstszárnyú szélmalom, Süt a nap, Szépapám szerelme, Családi levelek, 
Versek) ; Harsányi Zsolt 49 (Ember küzdj. . ., Magyar Rapszódia) ; Karinthy 
Frigyes : Tanár úr kérem 38 ; Bánffy : Megszámláltattál 25 ; Pálffy : Egy mér
nök regénye, Élő magyar irodalom (antológia) 19—19 ; Mokkái : Sárga vihar 14; 
Móra : Aranykoporsó 12 ; Szenteleky : Akácok alatt (délvidéki antológia) 7 ; 
M ohácsi: Lidércke 5 ; Rákosi Viktor 3 ; Rákosi Jenő, Új Anthologia, Rródy 
Sándor : 2—2 ; Baksai, Költők és szerzők, Vadnay K., Kosáryné, Beniczkyné 
B. Lenke, Móricz Zsigmond, Szász Károly : 1—1 ;

Mint látjuk, a ,,maiak“-hoz nemcsak a ma élőket soroztam, 
hanem azokat is, akik nem tartoznak az iskolában tárgyalt írók közé, 
s így a fiúk szempontjából a mai irodalom varázsával hatnak.

Ami az adatokból levonható következtetéseket illeti : feltűnő 
és a többiekét messze túlhaladja Zilahy Lajos népszerűsége. Ha jól 
meggondoljuk, ez a népszerűség nagyon is kétes, nem Zilahynak, 
a jótollú írónak szól, hanem azoknak a serdülők számára ínycsiklan
dozó erotikus vonásoknak, melyek különösen a „K ét fogoly“-t jel
lemzik, s ez lehet az oka annak is, hogy ez a regény népszerűségében 
messze felülmúlja Zilahy többi művét. Állításomat igazolja az is, 
hogy Zilahyt olvassák átlagosan a legrövidebb ideig, egy-egy fiúra 
átlag háromszor esik a „Két fogoly“ , ami nem azt jelenti, hogy 
hamar jutnak a két kötetes, hosszú regény végére, hanem azt, hogjr 
kevesen olvassák végig ; igen sokan veszik ki, valószínűleg társai biz
tatására, egy-egy „érdekes“ jelenete kedvéért. Karinthy „Tanár úr 
kérem“-jét is sokszor csak egyszer veszik ki, ennek azonban már 
más az oka : a diákélet és diákjellem ezen mesteri rajza érdekli őket, 
de nem okoz különösebb élményt ; a kezükbe veszik, de csak könnyű 
olvasmánynak számítják, melyet a pihenés idején, két délutáni óra 
között lévő szünetre, egy elütni való félórára érdemes kézbevenni.

Alposabb, mélyebb érdeklődés mutatkozik a ma divatos életrajzi 
és történeti regények iránt; az ezek után érdeklődők között alig 
akad egy-kettő, aki egyszeri kézbevétel után letenné olvasmányát. 
Alakkai Sárga vihara, mint erdélyi mű is érdekli őket, amit nemcsak 
Bánffy olvasása bizonyít, hanem más is : ezt azonban majd csak a 
folyóiratoknál említem meg. Szenteleky Délvidéki antológiáját aránylag 
kevésszer vették elő, mégis megemlítésre méltó adat ez is, mert ha 
nem is jelent szélesebbkörü érdeklődést, egyes fiúk figyelmét okvet
lenül igazolja : vegyük csak tekintetbe, hogy novellás gyűjteményeket 
még a felnőttek sem szeretnek olvasni. Ifjúságunk érdeklődik a 
kisebbségi sorsban élők iránt : ezt máshol is lesz alkalmunk tapasztalni.

Feltűnő a líra teljes hiánya, S valóban, ifjúságunk nem szereti 
a lírát. Hogy miért, annak taglalásába majd később bocsátkozunk.

A klasszikusok kivételi adatai a következők :
Jókai 95 ; Arany 36 (ebből Toldi Szerelme 28) ; Gárdonyi 31 ; Mikszáth 24; 

Herczeg 15; Eötvös, Jósika, Ady 11—11 ; Kisfaludy Károly 7 ; Csokonai 6;
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Gyulai, Vas Gereben, Petőfi 5—5 ; Kemény, Tompa I 4 ; Berzsenyi, Gvadányi, 
Balassa, Vörösmarty, Kisfaludy Sándor, Pázmány, Kölcsey, Degré 3—3 ; 
Kuruc költészet, Gyöngyösi, Madách 2—2 ; Arany László, Berzsenyi, Kármán, 
Nagy Ignác, Kuthy Lajos, Krúdy Gyula 1—1,

Persze, Jókai a legnépszerűbb. A romantika az ifjúságé : ezt a 
szinte banálissá koptatott mondást igazolja. Minden réteg és minden 
tipus szereti; volt tanítványom, akit a VI. osztályban erőszakkal 
kellett rávennem, hogy mást is olvasson, mert annyira elragadta a 
mesemondó-mester, hogy nem is volt hajlandó egyéb könyvet a 
kezébe venni, még magyar dolgozataiban is utánozni kezdte a Jókai- 
stílust. Mikszáth, Gárdonyi, Herczeg is népszerű : ezt állapította meg' 
Üjváry is. Itt ugyan jóval Jókai alá kerültek, ez talán azzal okolható 
meg, hogy bőven megtalálhatók az ifjúsági könyvtárban is. Jókainak 
viszont sok olyan regénye van, mely nem kötelező olvasmány, s csak 
itt van meg. A többi adatot nem tartom megbízhatónak, nem lehet 
megállapítani, melyik klasszikus került igazi érdeklődésből a fiúk 
kezébe, s melyiket vette elő valamelyik hetedikes vagy nyolcadikos 
a másnapi magyar óra előtt, hogy olvasmányi hiányait az utolsó 
pillanatban igyekezzék pótolni. Különösen akkor merülhet föl a 
gyanú, ha Kármán, Kuthy Lajos, Nagy Ignác stb. egyszeri kivételére 
gondolunk.

Egyedül talán Araiig Jánosnál és Ady Endrénél kell megállanunk 
egy percre. Mint mondtam, a líra nem népszerű, különösen akkor 
tűnik ez föl, ha meggondoljuk, hogy Petőfi, akit igazán ismertté 
tesz az iskola is, a szülői ház is, mindössze ötször volt a kezükben, 
viszont lehet az is, hogy ez éppen Petőfi nagy ismertségével magya
rázható. Egyedül Adyt olvasták többen. Az Ady-probléma, melyen 
a magyar társadalom és irodalmi élet régen túljutott, ha sok vita 
és véres harc árán is, az ifjúságnál még mindig helyet kap, s tapasz
talatom szerint, amennyire rajonganak érte, épp annyian átkozzák 
a korai kamaszévekben, de csak azért, hogy később annál jobban 
vallják magukat „hívők“-nek. Aranynál a Toldi Szerelme a „főolvas
mány“ , s annak ellenére, hogy a hatodikosok az osztályban olvasták, 
a szaktanár vezetésével, mégis ezt vették elő a szabad-olvasás alkal
makor is, ha egyik-másik csak egyszer is : azért, hogy a neki legked
vesebbet újra elolvassa. A romantika az ifjúságé.

S igazolja ezt a „külföldiek“ statisztikája is :
Wells : Az id ő gép  37 ; Dumas : H áro m  te stő r  33 ; Gogoly 16 ; Amerikai 

dekameron 13 ; Francia dekameron 12 ; Német dekameron, Anatole France, 
Balzac 9— 9 ; Romain Rolland, Csehov 8— 8 ; Tolsztoj 7 ; Zola 6 ; Strindberg, 
Thakeray, Dosztojevszkij, Le Bon 3— 3 ; L. Sinclair, Macaulay, Maupassant 
2—2 ; G. Sand, Chesterton, Angol dekameron 1—1.

Ha egy pillanatra eltekintünk Wells-től, Dumus-pére vezet"; 
ime, ismét a romantika vezető szerepe. Különben, hogy a Három, 
testőr, persze a hozzáférhetőségnek megfelelő arányban, van olyan 
népszerű, mint Jókai, arról máshol, az olvasmányi és osztályfőnöki
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órákon is volt alkalmam meggyőződni. Vidor Hugo pedig csak azért 
nem szerepel ezen a listán, mert a könyvtárban nincs meg.

Feltűnő, hogy az oroszok és /randák sokkal népszerűbbek, mint 
a németek. Ez magyarázható egyrészt azzal, hogy mai sznob társa
dalmunk is inkább tartja „illendőnek“ a tőlünk távol esők olvasását 
és propagálását, de magyarázható a film hatásával is, amely kétség
telenné válik akkor, ha megfigyeljük, hogy a Hűn és bimhödés nyíregy
házi mozibemutatója után az egyik fiú három „ülésre“ azonnal 
„elolvasta“ (inkább : felfalta) a regényt, —- Tolsztoj pedig akkor 
kezd a kivételi könyvben szerepelni, mikor Greta Garbo játssza 
Karenina Annát a város mindkét mozgószínházában. Érdekes az is, 
hogy a franciák mennyire népszerűbbek mint a németek, akik csak 
az egy „Német dekameron“ -nal szerepelnek. Szinte érthetetlennek 
látszik fiaink ezen idegenkedése a német irodalommal szemben, ha 
meggondoljuk, hogy kultúránk mai állapotában eléggé át van szőve 
német elemekkel. S mégis, a fiúk mint tantárgyat is jobban szeretik 
a franciát a németnél, a német könyvek magyar fordítása pedig ott 
porosodik az olvasóterem könyvespolcán. ..

És Wells? A „fantasztikumot“ keresik benne. Ugyanaz a kamasz
lelkiállapot ez, mint amelyik az őstörténetről vitatkozik, esküszik 
a majomelméletre, vagy pedig két-háromszor is elolvassa a Jövő 
század regényét, s elhatározza, hogy ő is ír majd hasonlót a — huszon
egyedik századról. A kamasz keresi önmagát, s közben a legelvontabb 
kérdéseken rágódik, hogy majd tizennyolc-tizenkilenc éves korában 
meg egyébbel se törődjék, mint a legvaskosabb realitásokkal.

Az ú. n. „ismeretterjesztő“ könyvek kivételi statisztikája nem 
nyújt teljes képet az ifjúság érdeklődéséről, mert a természettudo
mányi könyvek legjelentékenyebb része a „Természettudományi kör“ 
külön könyvtárában van ; az önképzőkör olvasótermében alig van 
belőlük egy-kettő, azok is inkább általános érdekűek : életrajzok, stb. 
Éppen ezért az alább következő adatokból nem szabad azt a követ
keztetést levonnunk, mintha az ifjúságnak nem volna természet- 
tudományi érdeklődése ; más helyen ezerszer tapasztaltam és tapasz
talta más is, hogy a kamaszkor mennyire érdeklődik minden iránt, 
ami éppen a tudományok ezen ágához tartozik. Az olvasóteremnek 
e miatt a hiánya miatt ezzel a kérdéssel most nem foglalkozom. Ezek 
után pedig lássuk az adatokat :

A 332 használt ismeretterjesztő könyv közül:
P intér  magyar irodalomtörténete 153 ; R évai n agy  lexikona  66 ; Illy é s  

G yula : Oroszország 30 ; F a r k a s  G yula : Magyar irodalomtörténet 21 ; B a b its  
M ih á ly  : Az európai irodalomtört. 13 ; K a rrie rek  12 ; Brehm  : Állatok világa 9 ; 
Szekfű  : A mai Széchényi, Cholnoky : Hazánk és népünk 5—5 ; Gerevich : 
Magyar történeti képek 4 ; H u szár  : Felelős-e Magyarország. . . 3 ; Sch öp flin  
A la d á r  : Írók. . ., Cinquecento festészete és szobrászata , H íres zenészek, E d iso n , 
H íre s feltalálók  2—2 ; H olbein : Üj világ, br. Podm aniczky  : Az alföldi vadászok 
tanyája 1—1.

Pintér irodalomtörténetének nagy népszerűsége nem tisztán a 
spontán érdeklődés eredménye. Csaknem kizárólag hetedikesek és
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nyolcadikosok használják, mintegy iskolai tanulmányaik kiegészí
téséül, hatodikos kezén igen ritkán fordul meg, s személyesen meg
győződtem róla, hogy csak akkor, ha a poétikai tanulmányokkal, 
önképzőköri dolgozattal, vagy más iskolai munkával kapcsolatban 
adat után néztek. így bátran mondhatjuk, hogy ez a sokszor használt 
kézikönyv szinte a tankönyv szerepét játssza ; mindenesetre örven
detes jelenség, hogy sokszor és sokat forgatják, mégpedig közepes 
előmenetelő tanulók is.

Hogy az irodalmi érdeklődés mégsem veszett ki teljesen a tanuló- 
ifjúságból, illetőleg, hogy mégis vannak olyanok, akiket a szellemi 
fejlődés, az irodalom problémái is érdekelnek, azt Farkas Gyula és 
Babits Mihály könyvének aránylagos népszerűsége bizonyítja. Ter
mészetes, hogy ez csak egyesek, s már inkább magasabb szellemi 
fokon lévők részéről tapasztalható, viszont szerves függvénye annak 
a történeti érdeklődésnek, melyet már a szépirodalomról szóló részben 
említettem, smelyet akivételi statisztika egyéb adatai is bizonyítanak.

Figyelemreméltó, hogy a Lexikon elég gyakran kerül elő a köny
vespolcról. Előfordul, hogy csak egy-egy adatot keresnek meg benne. : 
dolgozathoz, önképzőköri felolvasáshoz, az iskolai leckék kiegészí
téséhez. De ismerek olyan fiúkat is — főleg a hatodikosok közül, 
azt hiszem, ha ötödikeseket lett volna alkalmam megfigyelni, közülük 
még inkább —, akik egész délutánokat eltöltenek a lexikonok bön- 
gészéséével ; a legheterogénebb cikkeket olvassák el benne. A kamasz
kor érdekes ellentmondása : mennyire vonzódik a fantasztikumokhoz 
(amint erre H. G. Wells Időgép-jének népszerűségével kapcsolatban 
rámutattam), annyira érdeklődik a tényszerűségek iránt. Az egyik 
pl. azzal szórakozott, hogy kiírta a Lexikonból Európa összes 10,000 
lakosnál népesebb városát, szép ABC-sorrendben, országok szerint, 
csoportosítva. Persze, a C-betűnél tovább nem jutott, ráunt, s aztán 
újra más adatok után kutatott. Talán a gyüjtőszenvedély is ugyan
ennek a tények után vágyó, adatokat böngésző lelkiállapotnak a 
következménye.

Illyés Gyula Oroszországának a népszerűségénél kell még megáll- 
nunk, mielőtt továbbmennénk. Egyesek, akik nem ismerik ezt az 
éppen higgadtságával és tárgyilagosságával kitűnő könyvet, talán 
megbotránkoznak rajta. Mit keres a szovjetrendszer ismertetése ifjú
ságunk kezén? S különösen ez a könyv, mely a kommunista Orosz
országot igen sok helyen rokonszenves színben tünteti föl?

A mai tanulóifjúság erősen érdeklődik a ma problémái iránt : 
a szociális kérdés, s az e körül dúló világnézeti harc jobban foglalkoz
tatják, mintsem azt egy kívülálló elképzelné. Erről igen sokszor 
meggyőződtem a tanulókkal folytatott eszmecseréim kapcsán, no, 
meg a felsős irodalmi órákon is, amikor kérdéseik mindig egy közép
pont körül forogtak : „Mit mond ez és ez az író, mű, vagy korszak 
a mának? Milyen megoldást ad a mai nagy kérdésekre, milyen tanul
ságot vonhatunk le belőle?“ A történelemtől is magyarázatot várnak, 
s meg vagyok győződve róla, hogy az az öt fiú, aki Szekjü : „ Mai
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Széchenyi“ -]ét, ha csak egy-két ülésre is, előszedte, ugyanezzel a 
gondolattal fogott a különben tanulóifjúságunk szempontjából igen 
föntos és nagyjelentőségű könyv böngészéséhez. Természetes, hogy 
á1 kommunizmus, mely rettegésben tartja ma már nemcsak egész 
Európát, hanem az egész világot, épp olyan problémája, mint a 
magyar életnek akármelyik speciális jelenkori kérdése — teszem 
azt, éppen a kisebbségi kérdés. Elhibázott dolog volna ezt az érdek
lődést szónoklatokkal, sőt, a serdülő számára üresnek, szóbeszédnek 
tetsző okfejtéssel elintézni. Mint mondtam, a fiatalságot a tények 
erősen foglalkoztatják, s ha Illyés Gyula tárgyilagosan, az elfogulatlan 
szemlélő ridegnek tetsző, valójában mégis mesteri tollával be is 
mutatja a szovjetrendszer egyes előnyeit, egy-egy fejezete, mint 
pl. : a „Vallás“ című éppen higgadtságával, a tények egyszerű, mégis 
megrázó regisztrálásával döntően befolyásolja ifjúságunk nézeteit. 
„Milyen lehet a kommunista állam?“ — kérdezi önmagától az élet 
után igenis érdeklődő 16—18 éves ifjú, mikor sajtóban, otthon, 
barátaitól oly sokat hallja szidni és — valljuk meg őszintén: dicsőteni 
is -—, ez a könyv egyaránt kielégíti a fantasztikumok, idegen világok 
felé hajló fantáziáját sa tényszerűségekhez ragaszkodását ; de egy-egy 
sóra, fejezete ki is ábrándítja a „különös“ világból. Éppen ezért, 
bevallom, olvasótermünk ez irányban elsősorban szorul fejlesztésre.

A mai élet iránt való érdeklődést bizonyítja a hírlapok és folyó
iratok kivételi statisztikája :

Berliner Illustrierter Zeitung 400  ; Budapesti Hírlap 337  ; Prágai Magyar 
Hírlap 194 ; Nyugat 53 ; Erdélyi Helikon 41 ; Szabolcsi Szemle 37 ; Magyar 
Szemle 34 ; Ifjú évek 27 ; Gazette de Hongrie 9 ; Válasz 8 ; Láthatár 7 ; Antenna 
(rád ió m ű sor) 5 ; Kincses Kalendárium 3  ; Diárium 2 ; Koszorú, Napkelet, 
F'öldtani Értesítő, Blatt für Bücherfreunde 1— 1.

Mielőtt statisztikám e részének magyarázatába bocsátkoznám, 
előre kell bocsátanom, hogy itt a számok egészen mást jelentenek, 
mint az olvasott könyveknél. Egy-egy könyvet huzamosabban olvas 
egy-egy fiú, tehát a könyvekről szóló adatok korántsem jelentik 
azt a széleskörű érdeklődést, mint amit a folyóiratokról szólók. 
Ha ezt meggondoljuk, akkor a képeslap és a két napilap különben 
is nagy népszerűsége aránytalanul megnövekszik. Lehet, hogy akad
nak, akik kifogásolják majd : minek napilapot az ifjúság kezébe adni? 
Az újság ezer és ezer olyan dologról, eseményről tárgyal, amely nem 
hat jótékonyan az ifjúságra. Bemutatja az élet szennyét ; első lapjain 
pedig állandóan azokról a politikai és világnézeti harcokról ír, melyek 
feltárják korunk beteg, vajúdó jellegét, azt a sok bűnt, megaláz
tatást, amelyben az egész emberiségnek, de elsősorban nemzetünk
nek^ így minden egyes tagjának is napról-napra része van. Jóté
konyan hat-e ez ifjúságunk lelkületére? Ezekre az aggodalmasko
dásokra azonnal megadhatjuk a feleletet, ha az Illyés Gyula könyvéről 
mondottak alapján meggondoljuk, hogy a mai serdülőt talán ezerszer 
jobban érdeklik környezetének, jelenkorának problémái, mint az 
előző korok ifjúságát. „Mi van a nagyvilágban, kinek a javára dől el
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a harc, mi lesz azzal a társadalommal, amelynek máris tagja vagyok, 
s amelynek keretében majd harcolnom kell?“ — ha nem is ilyen 
pontos megfogalmazásban, mégis, csaknem kivétel nélkül mindeni- 
kükben felvetődik ez a kérdés. S ha nem a szülői ház, vagy az iskola 
adja meg rá a feleletet, akkor a fiú saját maga keresi a mai élet igazi 
képét, ott, ahol, és úgy, ahogy tudja. Nem jobb-e, ha az iskola adja 
kezébe azt a napilapot, melyet éppen nemzeti és világnézeti szem
pontból a legjobbnak talál, s így nemcsak a szépirodalomnak nevel 
olvasóközönséget, hanem elősegíti az új, öntudatos újságolvasó
társadalom kialakulását is — mintha ezen a téren szabadjára engedi 
a gyermeket?

A Prágai Magyar Hírlap olvasottságának külön jelentősége van. 
Népszerűsége látszólag jóval kisebb, csaknem felényi mint a Buda
pesti Hírlapé, mégis, ha meggondoljuk, hogy a hazai napilap el
olvasása után még 194-szer elővették a kisebbségi sorsban élő magyar
ság eme harcos, szinte hősi munkát végző sajtóorgánumát is, akkor 
meg kell állapítanunk, hogy a jelen nagy kérdései iránt annyira 
érdeklődő fiatalságunk arra is felfigyelt: hogyan élnek kisebbségi 
sorsban élő testvérei? Egyik-másik rendszeresen olvassa ezt a lapot, 
sőt : annyira fontosnak tartják a kisebbségi magyar élet vizsgálatát, 
hogy az 1936—37. iskolai év elején, mikor önképzőkörünket reform
nak vetettük alá, s működését szakosztályokra osztottuk fel, az 
ifjúságnak egyöntetű és határozott kívánsága volt, hogy alakítsuk 
meg a kisebbségi szakosztályt is, ahol a felvidéki, erdélyi gimnazis
tákkal folytatott levelezésről, a Prágai Magyar Hírlap, Erdélyi Helikon 
stb. megfelelő cikkeiről számolnak be, s beszélik meg : hogyan élnek 
odaát. Nagyon ügyesen foglalta össze az egyik hatodikos a Prágai 
Magyar Hírlapnak éppen azon cikkeit, melyekben a kisebbségi magyar 
életről, szenvedésekről, a magyarságért folytatott küzdelméről van szó. 
Természetes, hogy ebben az érdeklődésben igen nagy része van a 
tanár figyelemkeltő, irányító munkájának is, de az kétségtelen, hogy 
a lelki alap : a mai magyar sorskérdések, a magyar élet problémái 
felé fordulás az ifjúságnak igen nagy élménye. A tanárnak csak a 
helyes utal kell megmutatnia: s az ifjú lélek épp olyan érdeklődéssel 
veti magát a nemzeti és erkölcsi szempontból hasznos olvasmányra 
ezen a téren is, mint ahogy irányítás nélkül haszontalan elméletek, 
kommunizmus stb. kátyújába fullad.

S ezt bizonyítja az is, hogy a folyóiratok is elég népszerűek. 
Persze, olvasottságuk a napilapokénak és képeslapénak messze 
mögötte marad, nehezebb, „irodalmibb“ olvasmányok is, és nem 
vetítik úgy az életet a fiúk elé, mint a napilapok, de hogy érdeklődnek 
irántuk, az kétségtelen.

Körülbelül ennyi következtetést tudtam levonni azokból az 
adatokból, melyeket az olvasóterem kivételi könyvéből kaptam. 
Mikor a dolog végére értem, töprengeni kezdtem : reális-e az a kép, 
amelyet e fejtegetések nyújtanak? Bizonyítani kellene ! S ez a bizo
nyítás nagyon nehéz : a számok beszélnek ugyan, de matematikai

2
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pontossággal ebben a kérdésben nem lehet megcsinálni a „művelet 
próbáját“ . Mégis, kísérletképpen, megszavaztattam a három felső 
osztályt: mit rendeljünk meg az olvasóterem számára? Melyik az a 
könyv vagy folyóirat, amely szerintük — hiányzik belőle? S mint 
látni fogjuk, a „szavazás“ 2 eredménye teljesen eddigi állításaimat 
bizonyítja a mellett, hogy egy-két új vonást is elárult ifjúságunk 
lelki arcából.

Nézzük most már a „szavazás“ eredményét osztályonként :
VI. osztály :

1. Klasszikusok. J ó k a i : A lőcsei fehérasszony 3, Szeretve mind a vér
padig 2, Kárpáthy Zoltán 1, Fekete gyémántok 1, Gazdag szegények 1, 8 Jók a i; Herczeg : A híd, 1, A fogyó hold 1, 2 Herczeg ; V örösm arty : Két szom
szédvár 1 ; T asso  : Megszabadított Jeruzsálem 1 ; Eötvös : Karthauzi 1 ; 
G árdonyi : Az én falum 1 ; A dy  versei 1.

2. Mai magyar irodalom : H a rsá n y i : Mathias rex 7 ; Szólalj, szólalj 
virrasztó 1 ; Ecce homo 1 ; Üstökös 1 ; Magyar rapszódia 1, G ulácsy : Nagy 
Lajos király 8 ; H ercz eg : Pro libertate 4 ; S u rá n y i : Egyedül vagyunk 1, 
24 életrajzi regény; N y író : Uz Bence 2, Én népem 2, Isten igájában 2; T a m á si:  
Ábelek 1, 7 erdélyi író ; Földes J. : Halászó macska utcája 2 ; K örm endi : 
Budapesti kaland 1 ; M ó ra : Tulipános láda 1 ; Z ilah y  : A fegyverek vissza
néznek 1.

3. idegenek : D osztojevszkij : Bűn és bűnhődés 3 ; Turgenyev : Apák és 
fiúk 1 ; Tolsztoj : Feltámadás 1, Karenin Anna 1, 6 orosz ; H u go : Notre Dame-i 
toronyőr 2, Nyomorultak 1 ; D u m as : Monte Christo 1, 4 romantikus (francia !); 
W righ t: Prága nincs többé 6 ; H . G. W ells : Láthatatlan ember 4 ; B run o Brehm  
Kétfejű sas lehull 1.

4. Tudományos : B a k ta i : India 1 ; H óm an-Szekfü  : Magyar történet 1 ; 
P in tér  irodalomtörténete 1 ; V ilág irodalm i lexikon  1 ; R évai kis lexikona 1 ; 
Fizikai v. kémiai értekezések 1 ; Özöngáz 1 ; Világ csodái 1.

5. Egyéb : P lu h á r  : A berlini olimpia 3 ; Tóth T iham ér : Jellemes férfi 1, 
A művelt ifjú 1. Két cserkész az olimpiászon 1.6. Folyóiratok : T ükör 2 ; A ngol illu sztrált hetilap  1 ; B ú v á r  1 ; U j M a g a 
zin  1 ; Szín h áz i élet 1 ; D élibáb  1 ; M a g y a r  Cserkész 1 ; N y u g a t és Kelet 1.

VII. osztály3:
1. Klasszikusok: Jó k a i  17; Herczeg 14; G árdonyi 12; M ikszáth  12; 

Széchenyi, P ető fi, A ran y , K em ény, Jó s ik a ,  B essen yei 1— 1.
2. Mai magyar idodalom : Erdély iek  (közös cím alatt) 12 ; K o s K áro ly  12 ; 

M a k k a i 10 ; N y író  10 ; Szánthó György 8 ; B á n f jy  6 ; K u n cz 4 ; 62 erdélyi ; 
Gulácsy  12 ; H a rsá n y i Z s. 6, 18 életrajzi ; Z ilah y  12 ; M óricz Z s. 8 ; v. Som ogy- 
vári G yula  3 ; Csathó K .,  K a s s á k  L., F ö ld i M ., B ab its M ih ály , B árso n y  István , 
Illyés Gy., K oszto lán y i D ., R av asz  L á sz ló , Z sig ray  Ju l iá n n á ,  M óra Ferenc, 
M oln ár F eren c  1— 1.

3. Külföld: D u m as-p 're  7 ; H ugo  10; R ou sseau  (Emil) 1 ; M usset 1 ; 
R ostand  1, 20 romantikus francia ; B a u d e la ire  1 ; Z ola  1, 22 francia ; Tolsztoj 
1 ; D osztojevszkij 1 ; Turgenyev  1, 3 orosz ; Goethe 2 ; Sch iller  1 ; F in k  : Éhes 
vagyok 3 ; Tornas M an n  : Jákób 3 ; Ohnet : Vasgyáros 1 ; M a y  K áro ly  1 ; 
Shakespeare  1 ; W. Scott (Ivanhoe) 3 ; W ilde 1 ; Wells 4 ; Sh aw  1 ; Ibsen  1 ; 
L agerlö f 2 ; Sutom  Asch, Feuchtw angler, R achm anova, L .  S in c la ir , Wright : 
Prága nincs többé 1—1.

2 Név nélkül szavaztak. Hirtelen törtem reájuk ezzel a kérdéssel, hogy 
ne külső befolyásra írjanak fel valamit a cédulára. Átlagosan 3—3 könyvet írt 
föl egy-*egy tanuló.

3 Dr. Belohorszky Ferenc kartársam szíves közlése.
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4. Tudományos: S tan lay , Brehm , Vadászati könyvek, Matematikai 
művek, Technikai mű, Filozófia 1—1.

5. Napdap, folyóirat : Ú j M a g y a rsá g  9 ; P esti H ír la p  7 ; M a g y a r  H ír la p ,  
P e sti N a p ló , Függetlenség, Ú jság , Nem zet Szav a , M a g y arság , Nem zeti Ú jsá g  
2—2 ; E s t ,  Reggel, Ú j Nemzedék, T o ln ai V ilá g la p ja  1—1 ; Nem zeti Sp o rt 7 ; 
Ú j Idők  5 ; B ú v á r  3 ; N y ugat, F o to u jság , E rd é ly i H elikon  1— 1.

VIII. osztály:
1. Klasszikus : Kem ény : Özvegy és leánya 2 ; Rajongók 1; Jó k a i  : Sziget

vári vértanuk 1, Aranyember 1 ; S z ig lig e t i: Csikós 1 ; Tóth K á lm á n  : Nők 
az alkotmányban 1 ; A dy  versei 1.

2. Mai magyar irodalom : G ulácsy  : Nagy Lajos 7 ; Fekete vőlegények 3, 
Kállói kapitány 1 ; A förgeteg 1, 12 Gulácsy ; H a r s á n y i : Mathias rex 5, 
Szólalj, szólalj virrasztó 2, Ecce homo 2, Üstökös 1, 22 történeti-életrajzi 
regény ; N y íré t: Uz Bence 3, Az én népem 1, Isten igájában 1 ; Szánthó Gy. : 
Stradivari 1 ; T a m á si : Ábelek 1, 7 erdélyi ; Illyés : Puszták népe 3 ; F ö ld es : 
Halászó macska utcája: Szerb A . : Hétköznapok és csodák, K oszto lán y i 
B a b ie s , M écs L ász ló  1— 1.

3. Idegenek : Wright : Prága nincs többé 8 ; R ach m anova : 3 ; D u m as : 
Monte Christo, W. S c o tt : Ivanhoe 1—1.

4. Tudományos : R évai kis lexikona 4 ; F á i k : Liszt-breviárium 2 ; 
E m il L u d w ig  : A Nílus, Légvédelmi könyv, Pályaválasztási útmutató, P lu h ár :  
Olimpiai kalauz 1—1.

5. Újság, folyóirat : Nem zeti S p o rt  11 ; Ú j Idők 2 ; Amerikai magyarok 
újságja, Irodalmi-kritikai szemle, Ú j M a g y a rsá g  1—-1.6. Szendy : „Ki a gyilkos?“ 1.

Azt hiszem, nem fogja az olvasót megzavarni, ha megmondom : 
sok olyan könyv szerepel a szavazatok között, amelyek a folyóirat- 
teremben már megvannak. Ez még azt se bizonyítja, hogy az, aki 
erre szavazott, nem látogatta egyszer se az olvasótermet. Egyszerűen : 
nem vette észre a sok könyv között, nem talált rá kedves művére.

Mielőtt levonnánk a végső következtetéseket, meg kell egyet 
s mást állapítanunk :

Kétségtelen, hogy e szavazatok között sok olyan könyv szerepel, 
amelyet a fiúk már elolvastak, s vagy azért szeretnék őket az olvasó
terem könyvespolcán látni, mert szeretnék újra és újra elolvasni, 
vagy pedig azért, hogy társaik is elolvashassák azt, amit ők jónak és 
értékesnek tartottak. De a mi szempontunkból nem fontos : olvas
ták-e, vagy nem azokat a könyveket, folyóiratokat, amelyekre 
szavaztak, vagy pedig csak szeretnék őket olvasni. Érdeklődésükre 
voltunk kíváncsiak, s az elért eredmény nagyjában fedi mindazt, 
amit a katalógus tanulmányozása alkalmával elmondtam.

Persze, itt már akad egy-két kevésbbé őszinte megnyilatkozás 
is. Nem valószínű pl., hogy az a fiú, aki Tasso : Megszabadított Jeru- 
zsálem-jére szavazott (nb. : más könyveim nem is volt a céduláján), 
őszintén nyilatkozott volna. Általában véve mégis eléggé reálisnak 
tarthatjuk az eredményt az őszinteség szempontjából, ha meggon
doljuk, hogy a VI-ban az Üj Magazinra, Színházi Életre, Délibábra, 
a VIII-ban pedig a „K i a gyilkos“  c. ponyvatermékre is esett sza
vazat. Az őszinteség mellett annak a sajnálatos betegségnek az 
önkénytelenül is megnyilatkozó tünete ez, melyet minden pedagógus

2*
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ismer, ha növendékeinek olvasmányaival foglalkozott. Sajnos, a 
szennyirodalomról való leszoktatás irodalmi nevelésünk legsúlyosabb 
kérdése ; könyvkiadóink főleg mindent eltipró reklámjukkal, mely 
ezerszeresen csábítóbb eszközökkel dolgozik (film, prospektus, plakát, 
stb.) mint mi, csak a maguk érdekeit tekintik, s nem állnak mellénk a 
nemzet jövő szellemiségének kialakításában.

Hogy a reklám szerepe milyen nagy, arra már céloztam akkor, 
mikor fentebb a film hatását említettem az olvasmányok kiválasz
tásánál. De nagyszerűen kiviláglik ez a „szavazati“ statisztikából 
is : a komoly, nevelőhatású, vagy legalább is annak látszó könyvek 
közül (pl. életrajzi regények : Prága nincs többé, stb.) is azok kaptak 
több szavazatot, amelyeket a mindent kihasználó üzlet nyújt az 
olvasóközönségnek a lehető leghatásosabb és legtetszetősebb esz
közökkel. Mintha a reklámnak, mely — talán mondanom sem kell — 
irodalmi szempontból igen kétes értékű könyvterjesztő-eszköz, a 
hatása nemcsak ifjúságunk lelki világára volna jellemző ; jellemző 
ez, sajnos, az egész magyar olvasóközönségre. Ebből a szempontból 
nagyon elmaradott a magyar intelligencia.

S mielőtt a végső következtetéseket levonnám, s ezzel cikkem 
végére is érnék, azt is meg kell jegyeznem, hogy a három osztály 
érdeklődési körében feltűnő különbségek vannak. Nagy vonásokban, 
persze, megegyeznek, de ha jobban megfigyeljük, azonnal észre
vesszük, hogy egyes osztályoknak éppúgy megvan a maguk külön 
egyénisége, mint egy-egy tanulónak. A felsőosztályosok egyéniségé
nek kialakításában igen sok tényező játszik közre : tanárok — s itt, 
persze, elsősorban a magyar tanár —-, irányítása, az intelligens és 
kevésbbé intelligens fiúk aránya, az „újonnan jöttek“ száma, a 
környezet stb., stb. Az érdeklődés — a szavazatok alapján —, mind 
a három osztályban meglehetősen széles skálájú (talán még a VIII-ban 
a legszegényesebb), de kétségtelen, hogy, ha az alapokban meg is 
egyeznek egymással, egyes könyveknél, könyvcsoportoknál feltűnő 
a különbség. Az osztály egyénisége kiütköző módon érvényre jut.

Mi érdekli az ifjúságot ? Miután ezt a kérdést hosszasan fejte
gettük, úgy is feltehetnők : „Milyen a mi ifjúságunk ?“  Persze, sok
ban egyezik minden korok és minden nemzetek ifjúságával. Szereti 
a romantika lépesmézét, el-elkalandozik a fantasztikumok világába, 
de csak azért, hogy öt perc múlva lehető legreálisabb képet kísé
reljen magának Istenről alkotni, — és a lexikonok adatait bújja. 
Gyűjti a bélyeget és az adatokat. De : vannak olyan lelki vonásai is, 
amelyek csakis "speciális helyzetéből magyarázhatók. Bolondja a 
sportnak. Falja a történeti és életrajzi regényeket, de ezt mintha 
nemcsak azért tenné, mert ez most divat, hanem azért is, mert irá
nyítást, buzdítást vár tőlük a jövő, az élete szempontjából, ahol 
— tudja — erős harc várja. Egyike-másika szereti a lélektani analí
zist (Bűn és bűnhődés !), mintha sajátmagát kutatná? S végül : 
soha, egy pillanatra sem feledkezik meg róla, hogy arra a társadalomra, 
amelynek máris tagja : nemzetére súlyos csapások nehezednek.
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A Puszták népe épp úgy érdekli, mint az erdélyi magyarság szenve
dései Nyíró, Tamási regényein s a felvidékieké a Prágai Magyar 
Hírlapon keresztül. S ez az érdeklődés kezdi felváltani a közvetlen 
Trianon utáni idők — valljuk meg — üres szólamait, frázishalmazát. 
A romantika szeretete mellett: reális ifjúságnak kell ezt a generációt 
minősítenünk. Valamennyi előző nemzedéknél reálisabbnak.

Biztató-e ez a kép ? Kialakul-e belőlük az új, erős magyar nem
zedék? Érdeklődési köreik után ítélve : feltétlenül. Csak jó irányba 
kell vezetni őket I Lelki szükségleteiket úgy kell kielégíteni, hogy 
harcos, öntudatos magyarok legyenek az életben.

(Nyíregyháza.) ür. Sziklay László.

A  református középiskolák vallásos jellegéről.
Van már jó pár éve annak, hogy egy meghitt vallásos konferen

cián, ahol szólamoktól mentes őszinte megnyilatkozások hangzottak 
el, a magyar közoktatásügy egyik protestáns vezetőférfia a következő 
kijelentést tette : a református iskolák csak abban különböznek az 
államiaktól, hogy a hitoktatót vallástanárnak nevezik. Súlyos ki
jelentés, amelynek igazságában márcsak azért sem volt jogom kétel
kedni, mert aki mondta, az már akkor 15 éve gyakorolta a legfőbb 
állami felügyeletet középiskolák felett. Ennek a súlyos kijelentésnek 
szomorú igazsága megdöbbentett, azóta is sokszor belém nyilallik a 
kérdés: hogyan hát valóban lefoszlott minden kálvinista jelleg 
iskoláinkról? Mi már csak az egyházak anyagi támogatásával eltar
tott vallásilag színtelen intézmény vagyunk, az épület homlokára 
kiírt református jelzőnek a falakon belül semmi értelme nem volna? 
Megvallom egyéni tapasztalataim hasonlóképpen szomorúak e téren, 
s hogy e kérdést felvetem, azzal nem azt célzóm, hogy idevonat- 
kozólag határozott javaslatokat adjak, inkább csak a figyelmet 
szeretném ráirányítani erre a súlyos kérdésre.

Vegyük elfogadott tételnek középiskoláink sajnálatos vallási 
elszíntelenedését. Próbáljuk keresni azokat a körülményeket, melyek 
ennek magyarázatául szolgálnak. Jó  előre le kell rögzíteni, hogyha 
elfogadjuk is az említett tételt szomorú igazságnak, abból senki 
vádat nem kovácsolhat a vallástanár ellen. Ha valaki így gondolkoz
nék, az már magában annak tanúbizonysága, hogy baj van a fel
vetett kérdés körül. Okokat keresve úgy hiszem indokolt kissé széle
sebb körben körültekintenünk. A vallási elszíntelenedés okát próbál
juk 1. a korszellemben, 2. család és növendékek lelki berendezésében, 
3. magunkban, nevelőkben keresni.

A megváltozott korszellem. A világháború borzalmas anyagi 
összeomlását lelki kataklizma kísérte. Fundamentumok dőltek össze, 
amelyek helyett még nem sikerült újat építeni, némi maliciával, 
de szomorú igazságként írja az egyik ma élő filozófüs, hogy ma már
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inkább korunk szellemtelenségéről, mint szelleméről lehet beszélni. 
„A  mai ember szemében a gépek és termelő tőke racionális kezelése 
előbbre való, mint az emberi lélek. . . Tudománya az embert a ter
mészet síkjába helyezte el, amikor azt tanította neki, hogy alig több, 
mint szerencsés körülmények közé jutott ragadozó.“ (Halasy Nagy 
József : Korunk szelleme c. m. 10. és 15. lapon.) Ezzel az idézettel 
(sokszáz helyett csak ennyivel) akartam azt a tételt bebizonyítani, 
hogy a mai kor szelleme olyan, melynek homlokterébe az anyagias
ság elve jutott. Sajnos, hiába állítjuk, hogy a középiskola falai olyan 
bástyák, melyeken az élet, a külvilág szennyes hullámai megtörnek, 
mégis — ismerjük be — ez a korszellem megüli az iskolai személyek 
mindkét táborát : tanítókat és tanítványokat egyaránt.

Ha valóban ilyen a korszellem, akkor nincs mit csodálkoznunk 
azon, hogy a családok lelkiéletének válságáról is beszélhetünk. Sző
kébb magyar viszonyaink között a kenyérért folytatott küzdelem 
megtörte a családok pátriárkális légkörét. Hányszor kell a családban 
a tanulónak olyan események szemlélőjének — ha nem cselekvőjé
nek — lenni, melyek már egészen kicsi korában kegyetlen kézzel 
törlik le lelkének hímporát. A felborult családi élet hányszor rombolja 
egészen fiatalon össze a hitet és a vallásos kedélyt az ifjakban. Külö
nösen az internátusokban foglalkozó tanárok állapíthatják meg' 
minduntalan azt a tényt, hogy elvált szülők gyermekei között mennyi
vel nagyobb százalékban vannak minden fegyelmi esetnek részesei. 
De nemcsak az összeomlott családi élet romjain hall a gyermek 
egyik vagy másik részről egyház-, vallásellenes hangokat, hanem 
az egyébként rendes körülmények között élő családokban is. Hány
szor támasztja alá a szülő tekintélye az olyan balhiedelmet, hogy nem 
érdemes jónak, igaznak, becsületesnek lenni, mert ezek nem vezet
nek a boldogulás felé. Ne fogjunk azonban minden rosszat a családra, 
hiszen az említett körülmények még inkább csak elszaporodó, de nem 
általános tünetek. Valljuk be őszintén, hogy nyitottszemű nagyobb 
diákjaink előtt is tisztán áll az életben való boldogulásnak mai útja, 
módja, mely nem teszi őket különösen fogékonnyá lelki dolgok irá
nyában. És ha mégannyira is igy áll a helyzet, igazi nevelő nem mond
hat mást, mint Arany János, a pedagógus — ezúttal a mindenkori 
tanár mindenkori legkedvesebb tanítványának — fiának : álljon a 
vallás a mérlegen. . . imádkozzál édes gyermekem.

Spranger az ifjúkori lelkiéletét vizsgálva a munkásifjak vallás- 
talanságának okául a többek között azt hozza fel, hogy nincsen ser
kentő személy környezetében. Ezzel a gondolattal jutunk el az okok 
harmadik csoportjához. Meg kell néznünk, hogy bennünket, pedagó
gusokat mennyiben terhel a felelősség ebben a kérdésben. Tegyük 
szívünkre kezünket, és állapítsuk meg, hogy mennyire vagyunk mi 
serkentői növendékeinknek vallásos életük kifejlesztésében. Egy 
magunknak tett mérlegelés, azt hiszem, nem mutatna valami kedvező 
képet. Mikor én erről a kérdésről gondolkoztam, felmerült bennem 
az a kérdés, hogy vájjon ha egy református középiskolából áthelyez
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nének egy tanárt állami középiskolába -— amely hivatásánál fogva 
vallásilag színtelen — mi lenne az a plusz, amit levetkezne, itthagyna 
és nem vinne magával másik munkamezejére. Megvallom, akár
mennyit gondolkoztam, nem tudtam semmi kézzelfoghatót találni 

- hacsak azt nem, hogy elhagynánk a szubordináció iránti érzéket
lenséget, melyet az autonómia gondolata eléggé kifejlesztett ben
nünk. Lehet mentségeket, magyarázatokat találni, hogy a tanár 
serkentő szerepe miért halkult meg — de a mentség és magyarázat 
nem változtat a tényeken.

Kérdésünk első feléhez jutottam, amikor a tételként felállított 
hibának forrásait áttekintettük. Megvallom őszintén, ez volt mondani
valóm könnyebbik fele. Hibákat találni könnyű : hogy baj van a 
református iskolák hitvallásos jellegével, hogy fakul, színtelenedik, 
s hogy ezt talán a korszellem, a családi élet s maga a tanárság is 
okozza. Mindezt így felsorolva, úgy érzem, csak annyit végeztem, 
mintha a beteghez hívott orvos a pulzusról megállapítaná, hogy lázas 
a betege, s máris otthagyná. Pedig a bajok felsorolása után mered 
elébünk a nagy kérdés. . . et quid nunc? Ügy hiszem, felesleges olyan 
teendők felsorolása, melyek közvetlenül nem állanak módunkban. 
Azért a teendők felsorolásánál ragadjunk ki csak kettőt: a növendék 
és a tanár kérdését.

A növendékek vallásos nevelésének előfeltétele, megítélésem sze
rint, vallásos hajlandóságuknak az ismerete. Azok számára, akik nem 
olvasták volna a nagy német pszihologus idevonatkozó megállapí
tásait, hadd mondhassam el, hogy Spranger szerint az ifjú lélek vallá
sos fejlődésének három periódusa van. Az első korszak az ú. n. 
antropomorf vallásosság kora, amikor a gyermek a világon uralkodó 
erőket emberi természetűeknek tartja. Ilyenkor igen szuggesztibilis. 
Ha ebben a korban a vallásos hatások sűrű intenzitással érik, olyan 
eltörülhetetlen jelleget kaphatnak, melyet a későbbi viharok sem tud
nak megváltoztatni. Ezt a kort kell minden vallásos lelkületű nevelő
nek kihasználni, hogy a gyermek értelmi képességének megfelelő 
vallásos hatásokat indítson útnak. Második korszak 13—16 évig a 
nagy szakadékok kora. Az első kor „mágikus csodavárása“ megcsalja. 
Az első úrvacsorától csodát vár, ez a csoda elmarad, tépelődni kezd 
— feltámadás, szűztől születés kérdéseiben. Hit és tudás harca meg
indul. Mivel a tudományos hatások sokkal tömegesebben érik, mint 
a vallásiak, a döntés természetesen könnyű. Bizony gyakran e perió
dus szirtjei között fut zátonyra a vallásos lélek hajója. Nagyon, de 
nagyon óvatosan kell kezelni a vallási kérdéseket. Kívülről jövő kény
szer, vallásos könyvek, szentéletű emberek életrajza, sőt maga a 
biblia olvastatása is ezen periódusban nem mindig gyümölcsöző. De 
egy a növendékek által is szívesen fogadott tanár vagy egy előttük 
jó példával járó növendék hatása átvezetheti a krízis ez állapotán 
a növendékeket. E korra azt mondja Spranger : „a  vallásosság para
zsát inkább emberek szokták felgyújtani, mint könyvek“ . (Az ifjú
kor lélektana 281. 1.) Videant professores. . .  nehogy viselkedésük a



216 Dr. Pásztor Jó zse f: A református középiskolák vallásos jellegéről.

parázs örökös elhunytét jelentse. Minden tantárgy alkalmas arra, 
hogy az örökkévaló isteni erőkről bizonyságot tegyen a tanár, s a 
tanárnak meg is kell egy hitvallásos iskolában ragadni minden alkal
mat, hogy ezt tegye, természetesen az erőszakoltság látszata nélkül. 
A vallásos fejlődés harmadik, befejező korszaka a személyes állás- 
foglalás ideje : 17—18 évtől. Ez az állásfoglalás lehet közömbösség, 
de lehet az első periódushoz való visszatérés is. Nekünk, nevelőknek 
arra kell törekednünk, hogy ezt a periódust a hitújjáépítés jellemezze. 
Ha ez következik be, akkor a vallásos nevelésnek nyert ügye van, 
akkor a tanuló, a fiatal ember a bibliát új szemmel nézi. . . a vakok 
látni fognak.

Áttekintettünk az ifjúkori vallási fejlődésének Spranger által 
felállított hármas fejlődési fokozatán. A növendékek kérdését nem 
szeretném elhagyni addig, amíg e hosszmetszetnek mondható áttekin
tés mellett még egy keresztmetszetű kitekintést nem teszünk. Értem 
ezalatt azt, hogy arra is vessünk egy futópillantást, hogy milyen 
szerep jut a vallásos nevelésnek az értelem, érzelem és az akarat fej
lesztése közben. Már céloztam arra, hogy minden tárgy tanára meg
találja a módját annak, hogy értelem fejlesztése közben melyek azok 
a mozzanatok, amelyek a vallásos élet fejlesztésére kiválóan alkal
masak. Megítélésem szerint itt csak két véglettől kell tartózkodnunk : 
a teljes közömbösségtől és az erőszakoltságtól. Természetesen az 
általánosságok mellett az ú. n. világnézeti tárgyaknak : vallás, iro
dalom, történelem, megvan a maguk külön feladata is. Az értelem 
világához tartozik hitünk hőseinek, nagyjai életének nemzeti szem
pontból egész magyar közösségünkre jelentős hatásának ismerete. 
Azért ha bárhol protestáns értékekről van szó, annak tárgyilagos, de 
aláhúzott ismertetése a református pedagógiának elsőrendű feladata. 
Az érzelem világába az tartozik, hogy ébresszük fel a református 
közösség tudatát. Érezni kell, hogy mint iskola, nem holmi külön
álló, vagy éppen feltilálló valamik vagyunk az egyházban, hanem a 
református anyaszentegyház egy drága darabja, mely darab szerve
sen beleilleszkedik az egyház testébe. Azt hiszem, ezen a ponton 
nevelésünk és magatartásunk sok hiányosságot mutat. Az, hogy jó 
idő esetén templomba vezényeljük az ifjúságot, „a hívek seregébe“ , 
vajmi kevés ezen a téren. Hiszem, hogy pl. gimnáziumi kántusnak 
a közösség fejlesztése szempontjából megvolna a jó hatása : az egy
házközség örömünnepein, vagy nagyjainak temetésén ott szerepelne 
ez a kántus, s egy érzelmi közösség fejlődnék ki így. Az egyház kari
tatív munkájában nagyobb növendékeknek s tanároknak egyaránt 
ott kellene szerepelni. Érzelem fejlesztésére a magam részéről nem 
tartanám szerencsésnek, ha a kát. iskolák keresztjeinek mintájára 
nálunk Kálvin vagy Luther-képekkel díszítenénk a tantermeink 
falait. Egy, kettő kell belőlük feltétlenül, de azok is csak díszterem
ben, irodában. De a lépten-nyomon előforduló képek nem emelik a 
gyermek vallásos érzelmeit, hiszen a gyermek lelkületénél fogva 
Kálvin hosszúszakállú arcán vagy Luther kövérkés ábrázatán nem
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képes az isteni elhivatás bélyegét meglátni. Az értelem és érzelem 
síkján nevelődött vallásosság az akarati síkban már tevékenységet 
fejt ki. Rá kell szoknia a vallásos nevelés következtében a növen
déknek a cselekvő vallásosságra, legelsősorban arra, hogy merjen 
vallásos lenni. Aktivitás, akarás, cselekvés nélkül a legnagyobb fokú 
vallásosság is holmi református szerzetességnek minősülhet. Ila a 
felnőttek szórakozásaihoz okkal-móddal odaengedjük a növendé
keket, oda kell irányítanunk vallásos tevékenységeikhez is : temp- 
lombajárás, temetés, úrvacsoravétel, szeretetszövetségi munkákban 
való részvételhez. Igaz, hogy e tekintetben a kálvinista felnőtt gene
ráció úri rétege nem ad valami jó példát az ifjúságnak, de ha mi, 
nevelők nem igyekszünk ezen segíteni, vájjon ki fogja a helyzetet 
jobbá tenni.

Körülbelül ezekben lehet összefoglalni mindazt, amit az iskolák 
vallásos jellegének fokozására a növendékeken keresztül elvégez
hetünk. De nem lenne teljes az elgondolásunk, ha a kérdést fel nem 
vetnénk magunk: a tanárság irányában is. Idevonatkozólag még 
mindig Sprangertől jut eszembe egy mondat: „Nem elég, hogy az 
evangélium a világon van, angyal is kell, aki hirdesse, mert a hirde
tés több mint a tanítás, prédikálás : lélek és buzdító erő kell hozzá.“ 
(I. m. 300. 1.) Ennek a léleknek és a buzdító erőnek a megfogyatko
zásáról tegyünk mi tanárok hitvallást. Amit idevonatkozólag elmond
hatunk az megint mentség vagy magyarázkodás, de a lényegen nem 
változtat. Legsajnálatosalib mentőkörülmény, azt mondhatnánk 
alaphiba, hogy református középiskoláink számára elfelejtettek a 
múltban református tanárképzésről gondoskodni. Egyenesen meg
döbbentő igazság ez, melynek következményeiről magam helyett 
hadd beszéljen egy tanügyi vezérférfiú, aki egyházkerületünk refor
mátus középiskoláinak volt hivatalos felügyelője : . .a református
egyház kiszámíthatatlanul sokat veszít az által, hogy világnézetileg 
színtelen, szürke tanárok nevelik és tanítják a magyar református 
középosztály férfi- és nőtagjait. Véleményem szerint a magyar refor
mátus egyház lelki hanyatlásának, amely az utóbbi évtizedben tagad
hatatlanul megvan, egyik főoka éppen abban keresendő, hogy a meg
szűnt paptanárok helyeit tudományos szempontból pótoltuk ugyan a 
kizárólagosan világi képzettségű egyénekkel, de világnézetileg ferde 
szempontok alakultak ki, és ezek igen károsan alakultak hitéletünk 
fejlődésére“ . (Vitéz dr. Bessenyei L a jo s: „Református tanárkép
zés“ c. ért. Pallas Debrecina, 29. 1.) Sajnos mindez szóról-szóra alá
írható igazság. Református tanári képzettségünk nulla ! Tanáraink 
közül mindenki éli a maga divergáló vallási életét, melyben vannak 
ugyan protestáns színek is, de a közömbösségtől a pietizmusig nagy 
kilengést mutatnak. Egységes világnézeti irányítása a ma élő protes
táns tanárságnak nincs. Jóleső érzéssel kell megállapítani, hogy a 
hiányokat már általánosan érzik, sőt érezték évek óta. Kísérletek 
történtek mintegy utólagos pótlásra, melyek közül a Protestáns 
Tanügyi Szemle néhai Borsos Károly alapításában messze kiemelkedik
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minden más kísérlet mellett, folyóiratunk fokozatos nívóemelkedése 
mutatja, hogy kell, hogy szükség van ilyen utánpótlásra, mely az 
elindulásunkkor elmaradottakat hozza utánunk. Sajnos, a rendszeres 
református tanárképzés még ma sincs elintézve. Pedig csak egy adat
tal világítsam meg annak nélkülözhetetlenségét: a római katolikus 
egyház 10 piarista gimnáziumához, külön piarista tanárképzőt, 
6 bencés gimnáziumához, bencés tanárképzőt tart fenn, s mi refor
mátusok 24 református középiskolánk számára nem gondoskodunk 
református tanárképzésről. Napjainkban éppen egyházkerületünk 
fejt ki heroikus küzdelmet a református tanárképzés megteremtéséért, 
sajnos, anyagi erőforrások gyengülése következtében a megindult 
keretek mind szűkebbre szorulnak (lásd : dr. Péter Zoltán : A debre
ceni református Kollégium tanárképző internátusának első tíz
esztendeje. Pallas Debrecina 533—540. 1.) Én a gyengülő anyagi 
erőforrásokat nem is abban meríteném ki, hogy 10—15 református 
vallású növendéknek olcsó ellátást biztosítsak vele, hanem hogy a 
református vallású tanárjelöltek összessége számára hitébresztő, 
világnézeterősítő előadásokat tartatnék. Itt jutunk el a paptanár 
típus kérdéséhez is, melyet egyéb híján a hivatalos felsőség is melegen 
pártfogol. Úgy hiszem azonban, hogy a papképzés sok speciális 
ágának elsajátítása feleslegesen sok terhet ró azok vállára, akik élet
célul a felekezeti tanárságot választották. De ha ez el is marad, az itt 
felszabadult energiát alaposan lehetne gyümölcsöztetni a protestáns 
öntudat kiépítésénél. Gondolok itt arra is, hogy református tanár
képzős tanárjelölt akár külön vizsgán adjon számot hittételeinek 
ismeretéről, egyháza múltjáról, jelenlegi állásáról, nemzeti szerepé
ről és hivatásáról.

*

Végére értem fejtegetéseimnek. Szeretném ha az elmondottak
ból senki nem olvasna ki mást, mint a felelősség súlya alatt való 
rogyadozást. Felelősség Isten és a haza irányában. Méltó-e a nevelői 
hivatás betöltésére az, aki magányos perceiben e két célhoz nem méri 
minden munkásságát? Ennek az iskolai évnek az elején Ravasz 
László püspök rádiós prédikációt tartott, textusa (a CXXVII. zsolt. 
három utolsó verse) még ma is fülembe cseng, hadd iktathassam ide 
befejezésül : „íme az Úrnak öröksége a fiák, az anyaméh gyümölcse : 
jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő ifjak. 
Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenül meg ha 
ellenséggel szólnak a kapuban.“ Még egy gondolatot a prédikációból... 
az ifjak kezében van a holnap aranykulcsa... az tehát a legfontosabb 
kérdés, kinek a kezében van az ifjúság? !

Szeghalom.
Dr. Pásztor .József.
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Hittankönyveink revíziójához.
Vallástanítási kézikönyveinkről sok szó esik az utóbbi időben. 

Nemcsak vallástanári gyűléseknek visszatérő tárgya, hanem folyó
iratok hasábjain is kritika alá kerülnek. Egyik tankönyvünk sem 
modern. Isten Igéjének megvan az a tulajdonsága, hogy minden kor
hoz szól, de minden nemzedéknek a maga problémáin keresztül. 
Ilyen gyorsütemű világban, mint amilyent ma élünk, ahol olyan nagy 
távolság választja el évtizedek gondolkozását egymástól, a maga 
nemében legjobb tankönyv sem használható hosszú évtizedeken 
keresztül. Valláskönyveinknek mindig missziói jelleggel kell bírniok. 
Unalmas és száraz dolog a tankönyv, ha nem tud megéreztetni vala
mit a keresztyénség szelleméből, ha nincs meggyőző ereje. Szinte azt 
mondhatnám, hogy minden órának a tanegységében Jézus Krisztus 
személyének kell szuggesztiv erővel megjelenni a tanulók előtt, 
akkor lesz a vallástanítási kézikönyv tartalmában is, formájában is 
missziói jellegű. Soha nem erkölcsi igazságok felé kell vezetnie, hanem 
az élő Istenben való hit jelé. Természetesen könnyebb és csábítóbb 
Jézus tanításának magas erkölcsi színvonalát megrajzolni egy tan
könyv keretében, de ezzel — ha valamivel — legjobban elhomályo
síthatjuk a lényeget. Mert igaz, hogy a vallástanítás gyakorlati célja 
keresztyén erkölcsű emberek nevelése, de ez a krisztusi morál csak 
Istenben hívő emberek számára áll nyitva. Nagy hiány, hogy nincsenek 
képes kézikönyveink. A pedagógia minden más terén régen felfedezték 
már a szöveg közé nyomtatott képek elvitázhatatlan segítő erejét, 
csak hittankönyveink nélkülözik ezt a segítséget. Fali képek, sőt még 
térképek beszerzése is a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Kis 
képecskéknek a felmutatása haszontalan, körözése az osztályban 
pedig bonyodalmas. Nem is szólok arról, hogy a bibliatörténetek 
világhírű illusztrációi milyen jelentőségűek volnának a szöveg között, 
de hadd említsem meg, hogy az ókor, középkor, a reformáció művészi 
alkotásai, nagy jelenetei, jól összeállított arcképcsarnoka mennyire 
élővé, a képzelet számára hozzáférhetővé tenné az egyháztörténelem 
tényeit.

Nem új dolgok ezek, régen ott élnek minden komoly vallástanár 
jámbor óhajtásában. Szükség volna azonban, hogy minden oldalról 
megvilágosítáSt nyerjenek a jelenleg használatban levő tanköny
veinkről való vélemények. Kívánatos volna a vallástanítással fog
lalkozók közös állásfoglalásának ismerete, hogy az illetékes forum 
ennek birtokában komoly tankönyvrevízióra gondolhasson. Semmi
esetre sem lenne célravezető egy gyors és felületes változás. Életbe
vágóan fontos ügye ez az egyetemes református egyháznak, tehát 
bár gyors, de alapos meggondolásra van szükség.

*
Összes tankönyveink között mégis a legtöbb vád és kifogás az

V. osztályban ma használatos Vallástörténettel kapcsolatban hang-
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zik el. Tárgya és előadása, anyagbeosztása és szemléleti módja, 
világnézete és stílusa mérföldes távolságra van a mai 15—16 éves 
diáktól. Nem éri itt vád sem az Egyetemes Konventet, mert hiszen a 
rendelkezésére álló könyvek közül a célnak legmegfelelőbbet válasz
totta ki, de a köztiszteletben álló szerzőt sem, mert a mű megírása 
sürgős volt, számára újszerű. A legjobbat adta, amit adhatott. Nem 
is negatív, kritikai, hanem pozitív, célkitűző irányban kívánom ezt a 
kérdést most tárgyalni.

*
A vallástanítás egységes tantervbeosztásában az V. osztály 

azt a helyet foglalja el, amit alsóbb fokon az I. és II. osztály : mun
kája alapvetés, előkészület a magasabb osztályokra, amikor a keresz- 
tyénség történelmi és tanbeli kibontakozása kerül majd megtárgya
lásra. Ennek az V. osztályos tananyagnak a feladata tehát az lenne, 
hogy magasabb színvonalon, mint az első két osztályban, Izrael 
vallásának és Jézus vallásának történetét és pedig belső történetét 
adja, hátterül használva fel az ókori népek vallásalakjainak és az 
újszövetségi kortörténetnek megismertetését.

Már most ebben a feladatban három törekvés, célkitűzés ismer
hető fel.

1. Az új testamentumi kortörténet, azaz a zsidó vallás akkori 
állapota, az „idők teljességének“ megérkezése, az újszövetségi kor 
vallásos szokásainak, életének leírása stb.

2. Jézus vallása, a keresztyénség dinamikus belső erejének szem
léltetése. Nemcsak az, hogy mi a tartalma ennek az evangéliumnak, 
hanem hogyan töri össze és hódítja meg az embert, népet és kort.

3. Az ókori vallásalakok megismertetése, vagyis kifejtése annak, 
hogy amikor a „világosság a sötétségbe jött“ , milyen volt a sötétség, 
és hogyan találkozott egymással az Ige és a pogányság. Ez a gondolat 
testetöltve azt jelenti, hogy szemlét kell tartani azok felett a vallás
alakok felett is, amelyekkel Jézus vallása találkozik.

Összefogva az V. osztály tananyagának feladatát, ehhez a végső 
tételhez érkezünk el : fel kell mutatni, hogy Isten Igéje a maga 
dinamikus erejének birtokában hogyan találkozott azzal a korral, 
azzal a vallással és azzal az emberrel, amelyikhez legelőször adresz- 
szálva volt.

Meggyőződésem, hogy ebben az osztályban az ilyen módon 
kitűzött feladatot egyházunk mai állapotának megfelelően ki kell 
szélesíteni, ha csak nem akarunk egy végtelenül fontos ismeretanya
got és nevelési lehetőséget figyelmen kívül hagyni. A feladat kibőví
tése körülbelül így hangzana : ebben az osztályban fel kell mutatni, 
hogy Isten Igéje a maga dinamikus erejének birtokában hogyan 
találkozott azzal a korral, azzal a vallással és azzal az emberrel, ame
lyikhez bármikor az egyház látható keretén kívül adresszálva volt. Ez 
természetesen a keresztyénség nagy alapvetésének, az újtestamen- 
tumi kortörténetnek a keresztyén világmisszió történetébe való bele- 
ömlése és folytatása lenén, háttérül ott állhatna mindig azoknak a
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vallásalakoknak rövid megismertetése, amelyekkel két évezredes 
hódító útján Jézus vallása, az evangélium találkozott, fgy vonulhatna 
he a keresztyén misszió ismerete, a legmodernebb és eddig teljesen 
nélkülözött tananyag, a középiskolai vallásos nevelés rendszerébe.

Amikor 1911-ben az Egyetemes Konvent megállapította a közép
iskolai vallástanítás anyagát és beosztását, egész természetesen nem 
is gondolhatott arra, hogy abban a missziók történetének helyet 
adjon. Hol volt akkor még a mi magyar protestáns keresztyénségünk 
a külmisszió iránti érdeklődéstől. Ma azonban, amikor egyházunk leg- 
felelősebb tényezői megállapították, hogy a külmisszió az egyház 
veleszületett lényege és nélkülözhetetlen életformája, még súlyosabb 
bontások árán is helyet kellene szorítani számára vallásos nevelésünk
ben. De mivel ennek az osztálynak a tankönyve úgyis a legsürgősebb 
és legalaposabb revízióra szorul, és minden nagyobb nehézség és meg
rázkódtatás nélkül kiszélesíthető a számára előírt követelmény, meg
kell ragadnunk az alkalmat, hogy helyet szorítsunk tantervűnk
ben ennek a mostohagyermeknek.

Több szempontból lenne ez fontos.
Kívánatos egyszerűen tartalmi szempontból. Már önmagában 

véve érezhető hiány az, hogy nyolc esztendőn keresztül tanterv- 
szerűleg sohasem kerül szembe a középiskolás diák a keresztyénség 
két első misszionáriusával : Péterrel és Pállal. Mivel a misszió tartal
milag hozzátartozik a látható keresztyén egyház történelméhez 

helyet kell adnunk számára. Ki vállalná egy olyan egyháztörté
nelem tanítását, amelyből hiányzik a pápaság fejlődésének irány
vonala? Vagy mit szólnánk egy olyan anatómiához, amelyik mindent 
elmond, csak az idegpályák munkájáról nem vesz tudomást ? Csonka 
az a vallástanítási anyag, amelyik kizárja a keresztyénség lényegé
nek, lendületének, hősiességének és életformájának olyan óriási le
nyűgöző területét, mint amilyen a misszióismeret. Ha azt akarjuk 
— márpedig azt akarjuk —, hogy a kötelező vallástanítás keretén 
belül az egész keresztyénség összefüggő, tervszerű, vázlatos bár, de 
a maga változatosságában teljes és kerek hossz- és keresztmetszetét 
nyerje a középiskolás diák, akkor nem szabad megcsonkítani ezt a 
képet a keresztyén misszió kifelejtésével. Ezért vélem végtelenül 
fontosnak azt, már tartalmi szempontból is, hogy a világmissziók 
története a vallástanítási tantervűnkben helyet kaphasson.

Nélkülözhetetlennek látom a keresztyén missziók ismereté t 
egyháztörténeti alapvető jelentőségénél fogva is. Mert mit értünk ez 
alatt a gyűjtő-fogalom alatt, hogy „egyháztörténelem“ ? Ha azt a 
választ adjuk rá, hogy egyháztörténelem az az óriási hangosfilm, 
amely megjeleníti előttünk az egyház életét külső és belső eseményeit, 
eszményeit és kudarcait, a tagjai hitét és megalkuvásait, amelyben 
magasságok és mélységek, eredmények és elbukások, hatalmi törek
vések és mártíromságok adnak egymásnak találkozót, akkor való
jában nem mondottunk mást, minthogy az egyháztörténet összefog
lalása annak, amit az Isten kijelentésére évezredeken át felelt az
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ember. Ez a felelet pedig a világ legfantasztikusabb görbéje. K ét 
úton követhetem ezt a szeszélyesen kanyargó vonalat. Vagy úgy, 
ahogy az egyháztörténeti kézikönyvek ma teszik, vagy úgy, hogy 
nyomába szegődöm a keresztyén missziónak az első századtól a mai 
napig. Ez az utóbbi vonal is folytonos. Igaz, néhol igen elvékonyodik, 
mert alig vannak missziói törekvések a vérszegény keresztyén egyház
ban, másutt megvastagodik és elhatalmasodó missziói lelkületről 
beszél — de mindenkor híven tükrözi az egyház belső képét, azaz 
megmondja, hogy milyen választ adott az egyház Isten evangéliu
mára. Ha tehát valaki — jelen esetben egy V. gimnázista — végig
halad a keresztyénség alapvetésétől a missziók történelméü, végig
haladt az egyháztörténet belső felén, és még mielőtt a történelem 
külső eseményeit megismerné, óriás léptekkel a misszió világánál 
már bejárta az egyháztörténet ormait és szakadékait. Ismerőssé vált 
a keresztyénség hódításával vagy esésével. Így jut egyháztörténeti 
alapvető fontosságra a keresztyén misszió ismertetése.

Nem kisfontosságú ennek az anyagnak a tanterv keretébe való 
beillesztése a jövendő református egyházunk érdekében sem. Amint a 
megváltozott idők mutatják, magyar református egyházunk kezd 
nyomába lépni a többi missziói egyháznak. Felfedeztük, hogy itt van 
a szomszédos mohamedán terület, amelyik történelmi, faji, fekvési 
viszonyok és kapcsolatok folytán hozzánk esik legközelebb, és Isten 
kizárólag a magyarságra helyezte a köztük való missziói munkát. 
Ez a feladat bármilyen szépen alakul is ma, mégis csak a következő 
generáció kezén fog végkép kibontakozni. Már pedig megbocsát
hatatlan tévedés az, ha az egyház a jövendőjét, ezután megvalósí
tandó eszményeit, a felnőtteken keresztül akarja diadalra vinni. 
Hogy sok jámbor szándék mindig csak szándék maradt, és hogy sok 
potenciális energia nem alakult át aktivitássá, az arra vezethető 
vissza, hogy annak megvalósítása érdekében nem használtatott fel a 
nevelés, mint a jövendő leghatalmasabb emberi tényezője. Minden 
külső oka megvolna arra a missziói tevékenységnek, hogy az egyház 
és közelebbről a gyülekezetek elvitázhatatlan és szerves része legyen, 
de még nem vált azzá, mert hiányzott a fiatal kortól ránevelő ten
dencia. Azt mondhatnék : nem nőttek bele az emberek abba, hogy 
az egyház funkcióihoz, a keresztyénség lényegéhez hozzátartozik az 
eruptivitás, a hódítás, a misszió. A jövendő magyar református 
gyülekezetek lelki arcát most festegeti a valláspedagógia, és ha mai 
munkánkban nem jut hely a külmisszió megismertetésének és meg
szerettetésének, emberi számítás szerint ez a vonás nem is lesz rajta 
azon az arcon. A jövendőt gazdagítjuk egy régi keresztyén életfor
mával, ha a ma vallásos nevelésébe beleszőjjük a misszió múltjának 
és jelenének feltárását.

Talán mindezeknél fontosabb az a formális vallásos nevelési 
szempont, amely elsősorban jogosulttá, sőt kívánatossá teszi ezt a 
tantervi tágítást, illetve megszorítást. Itt kerülne szembe a diák 
valósággal, igazán és különlegesen „a keresztyénség“ történelmével.
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Nem tudom, elgondolkozott-e már valaki azon, hogy az egyház
történelemben is mennyi negatívummal kiizködik a pozitívumra 
vágyó ember. A legragyogóbb tollal megírt egyháztörténelem is nél
külözi, mert természetszerűleg nélkülöznie is kell, azt a derűs levegőt, 
amelyet ezzel jellemezhetünk : az Isten evangéliumának hódító útja. 
Nem az események, világtörténelmi nagy jelenetek, komor egymásra- 
torlódása eredményezi ezt, hanem az egyháztörténelem belső tar
talma. Az egyháztörténelem emberekből alkotott institúciónak a 
históriája, tehát nem a keresztyénség története, hanem annak csak 
egy része. A keresztyénség itt e földön emberi szemekkel látható 
históriájának másik része — tegyük hozzá elbűvölőbb része — a 
misszió története. Ha pedig az egyháztörténet nemcsak tartalmi, 
hanem formális értéke is elvitázhatatlanul nagy a valláspedagógiá
ban, bár rajta keresztül lépten-nyomon az emberi hitetlenségnek és a 
hit elerőtlenedésének a negatívumaival is szembe kell nézni a diák
nak, mennyivel inkább vallhatjuk a misszió-történet formális nevelői 
értékét akkor, amikor itt a pozitív elemek uralkodnak. Ez az a tárgy
kör, amelyben a keresztyénség legnyilvánvalóbb hódító erejével 
találjuk szemben magunkat. Ma, amikor kezd megnyílni végre előt
tünk, magyarok előtt is egy munkás és sok áldást ígérő külmissziói 
jövendő, miért ne adjunk alkalmat diákságunknak, hogy a keresz
tyén hitnek ezzel a pozitív erejével, a bizonyságtevés gyakorlatával 
megismerkedhessék.

Hozzá kell tennem végül, hogy éppen az V. osztály a legalkal
masabb a külmisszió tárgyalására, mert ez a kor a diákélet hőskora. 
A 15—16 éves ember a legfogékonyabb az eszményi hősiesség iránt. 
A kalandos vállalkozások ideje ez, amikor a lelkükhöz legközelebb 
lopódzik minden hős. Már pedig a missziók történetét éppen ez a 
kettő jellemzi : kalandosság és hősiesség. Tapasztaltam már, hogy 
fiúk között a III. osztály egyháztörténelmi arcképei közül legmeg- 
ragadóbban Livingstone Dávid életét lehet értékesíteni. Nemcsak 
azért, mert az ő életét adja legrészletesebben a kézikönyv, hanem 
azért is, mert az ő történetében egyesül legjobban ez a két elem : a 
kalandosság és a hősiesség. A kézikönyv többi paragrafusát meg
tanulják, de Livingstonenak hatása alá kerülnek. Miért ne kíséreljük 
meg egy nagyon jól megszerkesztett missziói történettel lekötni ennek 
a kornak a fantáziáját — talán még a kalandor regényektől is el 
tudjuk vonni őket.

Összefoglalva mondanivalóimat két dologra szeretném felhívni 
a figyelmet. Egyfelől arra, hogy a vallástörténet mai formájának és 
tartalmának tanításából lassan kinőttünk, egész esztendőben azzal 
küszködik a vallástanár, hogy vigyen ebbe a holt anyagba egy kis 
életet, vagy mivel pótolgassa. Másfelől kezdünk hozzászokni ahhoz az 
örvendetes tényhez, hogy magyar református egyházunk is belépett 
a misszionáló egyházak sorába. Azt hiszem, nem lenne már idő
szerűtlen, elsietett lépés ennek a két ténynek a valláspedagógiai 
következményeit levonni.

Budapest. Draskóczy István.
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AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET ezévi n u 
des közgyűlését Szarvason tartja május 17-én, pünkösd hétfőjén. 
Előző este a philologiai és természettudományi szakosztály ülésezik, 
a közgyűlés napjának délutánján pedig Szarvas kulturális neveze
tességeinek megtekintése következik. Áz elnökség már most kéri a 
tagokat, hogy a szíves meghívás folytán Szarvasra összehívott köz
gyűlésre minél számosabban utazzanak le.

M E G JE G Y Z É S E K

I)r. Molnár István. A „Prot. Tanügyi Szemle“ 1936 okt.-nov. számában 
olvastuk, hogy a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr dr. Molnár István 
hajdúböszörményi református gimnáziumi tanárt nyugdíjazta, és a megnyílt 
iskolai év elején díszgyűlés keretében búcsúzott el tőle az igazgatótanács 
és a tanári kar. Megjegyzi a hír írója, hogy vele a tanári kar ritka egyénisége 
vált meg az intézettől, ki egész életét az emberi szellem kutatásával és át
élésével töltötte el. Molnár István a tanárvilág egyik legértékesebb alakja 
bámulatos sokoldalú, széleskörű tudással ; amit írt, azt pedig nemcsak a stílus 
elegánciája és eredeti szépsége, hanem mélység és alaposság jellemzi. A tudo
mányos világ egyik legkiválóbb egyénisége, és ismeretlenül él ott Böszörmény
ben, lie vigasztalódjunk : ki ismeri nálunk a legmélyebb magyar gondolkozót, 
á legnagyobb filozófusunkat : Bőhm Károlyt, pedig nevének ott kellene ra
gyogni Európa legnagyobb egyéniségének neve mellett? Kötelességünk meg
emlékezni róla, s felhívni reá a tudományos s íróvilág figyelmét, erre a reklám 
nélkül és minden törtetés nélkül csendben dolgozó gondolkozóra, ki csak 
egy szórakozást ismer : a szakadatlan, fáradhatatlan szellemi munkát.

Szakja földrajz-természetrajz, doktori oklevelének főtárgya az antropoló
gia és ennek neves művelője, Török Aurél volt egyik legkedvesebb tanára. 
Neki ajánlotta Shelley ,,Cenci“ -jének fordítását. 1899-ben lett a felsőlövői 
evang. tanintézetben tanár, s egy évig maradt itten. E sorok írója Felsőlövőn 
volt tanítványa. Az egyetemről jőve, nagy tudásának igyekszik részesévé 
tenni az ifjúságot. Állattant tanított oly lelkesen, hogy tanítványai közül 
mindenkit magával ragadott. Jó magam neki köszönhetem tudományos 
gondolkozásom irányát, s ma is a legnagyobb hálával gondolok reá. Hatása 
alatt tanulmányoztam át még ez évben Schmarda ,,Zoologie“ -ját, Siegmund 
,,Physiologie“ -ját, Topinard ,,Antropologiá“ -iát, Darwin, Haeckel műveit stb. 
A szellem, amelyben tanítványait nevelte, nem volt a rideg materiálizmus, 
hanem mindig rámutatott azokra a mélységekre, amelyekre Du Boys Rey- 
mond azt mondta : ignorabimus. Hogy a többi tanítványaira is mennyire 
hatott, azt mutatja, hogy utódja : Móra Ferenc (ki végre különösen az „Ének 
a búzamezőkről“ és az „Aranykoporsó“ c. regényével ki tudta vívni elismerte
tését) csodálkozott azon, hogy ezek a fiúk mennyit tudnak az állattanból. 
Molnár a személyiség pedagógiájának volt megtestesítője. Hatását az is bizo
nyítja, hogy mikor egyszer nekünk a hipnotizmus, a somnambulizmus s hasonló 
lélektani tüneményekről hirdetett egy külön előadást, ott volt Felsőlövő 
felső osztályainak egész ifjúsága.

Az általános nivelláló szellem a pedagógiát is kikezdte. Magyarország, 
hála Istennek, megőrizte a lélek legnagyobb kincsét : a szellem szabadságát. 
A pedagógia újabb irányai nem kedvezők a személyiség elvére. Balany i 
György, a piarista girnn. igazgatója a tanár egyéniségéről tartott előadásában 
utalt Rohan herceg munkájára, melyben az európai kultúra hanyatlásának 
főokát a személyiség eszméjének kikapcsolásában látja. Pedig a "pedagógiá
ban a tanár személyisége a legfontosabb tényező, és hatás csak úgy érhető el,, 
ha a tanár a lelkét adja tanítványainak, nem a tankönyvet ; többet, mint
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ahii a tankönyvben van. S a tudás nevelőleg is hat. Magasabb szempont, 
tágabb látkör köti le a növendékeket. A logikai és esztétikai lelkiismeret 
ébresztése, s ezt akarja a tudomány és a művészet, Windelband szavai szerint 
a leghatékonyabb eszköz egyúttal az etikai lelkiismeret, a kötelességérzet 
nemesítésére. Magam azon tanáromra gondolok a legnagyobb szeretettel, 
s azoknak köszönhetek legtöbbet, kik így fogták fel hivatásukat. Ilyen volt 
Beyer János Kőszegen, kiről Schneller emlékezett meg „Pedagógiai Dol
gozataiban“ s a „Teológiai Szaklap“ 1905. évfolyamában ; e sorok íróját 
79 éves korában tanította. Ilyen volt Felsőlövőn Ebenspanger János, 
á legkiválóbb pedagógus, akit ismertem. S ilyen volt Molnár István, 
aki felkeltette érdeklődésemet a filozófia és a biológia iránt, amelyek mai 
napig legkedvesebb stúdiumaim maradtak. Molnár pedagógiai dolgozatokat is 
tett közzé. Így a hajdúböszörményi gimn. Értesítőjében jelent meg : „A kép
zelet nevelése a középiskolában“ és „A kedély nevelése“ . Közöljünk az előbbi
ből néhány részletet : „Ifjaink tudása kielégítő, de nagyon kevés bennük 
az invenció. Ügy, hogy a tudomány és szárazság nagyon synonym fogalmak... 
Pedig a tudomány gyönyör ; a tudás gyönyöre felette áll minden más gyönyör
nek a világon... Ne csak paragrafusokat tanítsunk, hanem a tudományt 
magát. És ezt hogyan? Az első feladat mindig az : összefüggő történetekben... 
Mi lesz a szalonnával, ha azt megesszük? Micsoda folyamatok után lesz az 
vér? Mondjuk el a megevett hús, tojás, kenyér, zöldség Odysseiáját. Vezessük 
le a vasércek biográfiáját a bányától a gépig, a kardig, a kályháig... Íme 
a könnycsepp foltja ! Miből lesz? Hol vannak gyökerei a minerális világ mélyén. 
Minden tárgynak megvan a maga Odysseiája, fogalomnak, ragnak, gondolat
nak, ásványnak, mozgásnak, emberi intézménynek. Egy porszemben benne 
van az egész természettudomány, egy ragban, egy képzőben az egész nyelv
tan és pszichológia. Ha így magyarázzuk : levezetünk, magukat a dolgokat 
szemléltetjük, azokat állítjuk oda a tanuló szemei elé mintegy perspektívá
ban. . . A gyermek lelkét éhessé tenni: ez a tanítás legfőbb célja és bevégzett- 
sége. A megértés : látás, tehát képzelet. Perspektíva, ha azt mondom : a vers 
kidolgozott anyag ; valami műtermék ; verselés által a vas acéllá lesz. Egy 
hosszú gondolkozást fogtam össze rövidre, egy csattanó és világos képbe.“

É sorok írója hosszú ideig levélbeli összeköttetésben is volt mesterével, 
kinek levelei valóságos tanulmányok, s mindegyik megérdemelné a nyomda- 
festéket. A természettudományokon és a bölcseletén kívül az irodalmat is 
tanulmányozza dr. Molnár István. Schelley, Baudelaire, Balzac, Hugo Viktor, 
Andrejeff, Lermostov stb. külföldi írók tanulmányozására is mesterem indí
tott engem. Ő szerkesztette a „Hajdúböszörmény és Vidéke“ c. lapot is. Nem 
hiszem, hogy volt még egy második vidéki lap, amely annyi irodalmat hozott 
és annyi fordítást is idegen írókból. Tanulmányok jelentek meg Molnár István
tól az „Urániában“ is és a „Debreceni Szemlében“ , a Csokonai Körben pedig 
több felolvasással szerepelt. S legelőbb kellett volna már megemlítenem 
könyveit : „Az összehasonlító mythologia lélektana“ , „Nietzsche“ , „Andre
jeff“ Shelley „Cenei“ -je stb. Mindegyik gyönyörű nyelvvel megírva és mély
ségekkel telve.

Midőn e sorainkat befejezzük, arra kérjük dr. Molnár Istvánt, ha e soro
kat olvasná, fogadja azokat változatlan szeretetünk, tiszteletünk és meleg 
üdvözletünk kifejezéséül azzal a lelkünk mélyéből jövő kívánsággal, hogy 
nyugdíjas éveit az emberi élet legvégső határáig a legjobb egészségben és 
szellemi frisseségében élvezhesse.

Sopron. Tállyai (Koller) István.
„Más a magvető és más az arató.“

Előttem nem közömbös, ki hirdeti az Igét. Elismerem, az Ige örökéletű 
erőforrás és az a fontos, vájjon a lélek szomjúhozza és befogadja-e az Igét; 
de a gyarló ember előtt még sem lehet közömbös, vájjon az igehirdetőben 
megvannak-e azok a gondolatébresztő, lelket átmelegítő és akaratra indító 
hatások, amelyek szívét-lelkét közelebb hozzák Istenéhez, avagy nincsenek-e 
meg?

3
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Amiként én belső indítékok, kikívánkozó lelki feszültség nélkül sohasem 
nyúlok tollhoz, és kellő lendület és lelkierő nélkül egv értelmes gondolatot, 
egy igaz érzést sem tudok papírra vetni, úgv — megvallom — elcsépelt gondo
latok értelmemet megragadni, érzelmi közhelyek lelkemet átmelegíteni és 
magasabb régiókba röpíteni nem tudják.

Megvallom, ezúttal is egy egyházi beszéd meghallgatása hangolt engem 
e sorok írására.

Az illető szónok bizonyára maga is ráismer e sorokban beszédének alap
hangjára és ráeszmél beszédének gondolatébresztő és akaratraindító hatására, 
amikor szónoki erővel azt fejtegette, mily mélységes életrendszer nyilvánul 
az Ige ama szavaiban : „Más a magvető és más az arató.“

Örülök, hogy a szónok szavait megértettem és megszívleltem.
Boldog vagyok, hogy a Gondviselés engem a magvetők nemes osztálvá- 

lyába sorozott s megérnem engedte, hogv a lelkek ugarát megművelhessem, 
és rajta elhinthessem az eleven élet magját. Leshettem a felüdítő harmatot, 
amely megduzzasztja az elvetett magot, és várhattam az életrehívó és fel
pezsdítő verőfényt, amely kicsalja a föld ölében pihenő és a szép természetbe 
kívánkozó kis rügyet.

Akit az én hivatásom osztályosává rendelt a Mindenható, az csak szorgal
masan művelje a lelkek ugarát ; hintse szerte az élet magját, és bizakodó 
reménykedéssel várja munkájára a gazdag termést és bő aratást.

Ne akarjon mindjárt aratni. Türelemmel várja, amíg az elhintett mag életre 
serken, addig pedig óvja minden bajtól, veszedelemtől.

Nagy és szent hivatás ez. F.gész embert kíván. Benne rejlik mindaz, 
amit egy hosszú élet fáradsága, sok-sok tapasztalata, hivatottsága elérhet, 
de amit apostoli lélekkel mindenkor kész szétosztogatni.

A nevelő a kincsekkel meggyarapodott lelket munkalendületre akarja 
serkenteni, hogy benne újabb meg újabb gondolat kapjon erőre, nemes érzé
sek csirái sarjadjanak, akarata felpezsdüljön és férfias próba elé álljon, ne 
pedig elpuhuljon, elsorvadjon.

Ez a szép feladat jutott nekünk osztályrészül.
Ne csüggedjünk tehát! Rendületlenül hintsük a magot : oszlassuk az 

értelem homályosságát, ánoljuk a kedély frisseségét, szeretettel melengessük 
a nemes érzéseket és reméljük, hogv fáradozásunk nem lesz hiábavaló, becsüle
tes munkánkat siker fogja koronázni.

Sokszor nem is sejtjük, minő életerő lappang az elhintett magban ; 
minő távlatokat nvit meg szerény, becsületes munkánk !

Ki tudja, miféle csodálatos hajnal szunnyad a zsenge lélek bensejében? 
„Csak az Isten tudja, mi van írva benne... Egykor fénnyel szórja tán be 
a világot!“ (Szabolcska.)

Akkor pedig a gondjaidra bízott lélek áldani fogja a Gondviselést, hogy 
a te szerény nevelői szárnyaid alá vezérelte.

Érezned kell, hogy minő megbecsülhetetlen munka részesévé avatott 
téged a Mindenható.

Buzdító munkáddal szárnyakat bontogatsz, és jó példáddal repülni 
tanítod a gyámoltalan ifjút.

Ez pedig nem kisebb munka, mint a kiművelt és hatalmas életerőre 
serkent ember aratása : nagy vívmányok és alkotások kibontakozása, nagy 
tettek sudárba szökkenése.

Mert mindezek nem volnának lehetségesek a te szerény nevelő munkád, 
előrelendítő, buzdító hatásod nélkül !

Azok a gondolatok izmosodnak naggyá, amelyeket a te lankadatlan 
munkád élesztett ; azok az érzelmek növekednek szent lánggá, amelyeket 
te szítottál ; azok a vágyak edződnek szilárd akarattá, amelyekkel te ösztönöz
ted az ifjút nemes célok elérésére.

Ne elégedetlenkedjél tehát szerény nevelő, hanem velem együtt áldd 
a Gondviselést, hogv magvetői hivatásra érdemesített !

És amikor ezért hálát adunk a Mindenhatónak, ne feledkezzünk meg arról,
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hogy minő mélységes életrendszer nyilvánul ebben az Igében : „Más a magvető 
és más az arató.“

Magvetői tisztünket azért keresztyén hűséggel teljesítsük és ezzel a ren
dületlen hittel : „Emberé a munka, Istené az áldás!“

Győr. Barcsai Károly.
Szakfelügyelet. A tanügy minden munkása, a tanügy minden barátja 

örömmel üdvözli a közoktatásügyi kormány azon intézkedését, hogy a szak
felügyeletet a középiskolákra is kiterjeszti, mert a tanulók tanulmányi elő
menetelét, a tanárok megfelelő működését csak így lehet helyesen elbírálni.

Nem szándékom a főigazgatói intézmény lebecsülése, mert elismerem 
nagy jelentőségét, de az bizonyos, hogy a főigazgató szakfelügyeletet csupán 
a maga szaktárgyainak terén tud kifejteni. Ha nem így állana a dolog, akkor 
nem volna szükség külön szakfelügyelőkre.

I Mindent meg kell tenni, hogy a tanulók tanulmányi eredménye minden 
tantárgyból kifogástalan legyen ; ez elsősorban a tanárokon fordul meg. 
Minden lehetséges módot meg kell adni a tanárnak arra, hogy tantárgyának 
anyagát minél teljesebben átadhassa tanítványainak, s hogy velük az egész 
tanév folyamán állandó kapcsolatban maradhasson. Nem szabad a tanárt 
még rövid időre sem tanítványaitól elszakítani, mert a tanárt lehet ugyan 
helyettesíteni, de ezzel csak azt érjük el, hogy a tananyag elvégeztetik, de 
nem azt is, hogy azt az anyagot a tanulók el is sajátították. A gépből ki lehet 
venni egy fogaskereket, vagy más alkatrészt, pótolni lehet ezt egv másikkal, 
a gép nem érzi ezt meg, s a kicserélés pillanatától kezdve hibátlanul működik 
tovább. Az oktatás azonban nem gép, hanem egy összhang, egy harmónia, 
amelyet az oktató és oktatott összeszokása, összetanulása művészi magaslatra 
emelhet. A legképzettebb, a legjobb tanár sem helyettesítheti, pótolhatja 
rövid időn belül a tanulók megszokott tanárát, mert módszer, egyéniség, 
előadóképesség, átadókészség más és más, egyénenként változó, s a változott 
viszonyokhoz a tanuló máról-holnapra nem tud alkalmazkodni. Ez a tanul
mányi eredmény kárát jelenti.

Ezek az okok azok, amelyek gondolkodóba ejtenek a fölött, hogy a leg
jobb megoldás-é az, hogy működő tanárok végezzék el a szakfelügyeletet. 
A szakfelügyeletnek ugyanis csupán úgy van megfelelő eredménye, ha nem 
évenként egyszer történik és nem egy-egy óra tapasztalatán nyugszik. Ismétel
ten meg kell az iskolát látogatni, s nem elég csupán egy órát végigfigyelni 
és abból vonni le az ítéletet. Legalább minden tantárgy két egymásután 
következő óráján jelen kell lenni a szakfelügyelőnek, mert csak így tudja el
bírálni, hogy az előző órán hallottakat miként értették meg és sajátították 
el a tanulók ; csak így mondhat ítéletet nyugodtan a szakfelügyelő a jó ered
mény legfontosabb feltételéről : a tanár átadóképességéről. Egy-egy ilyen 
szakfelügyelői látogatás tehát több napot vesz igénybe, és ha vidéki iskolák 
meglátogatásáról van szó, az oda- és visszautazással együtt egy hétbe is bele
kerülhet. íme a tanár — ha szakfelügyelő, a saját munkakörétől — talán 
nem is egyszer évente — napokra el van szakítva, s ez semmiesetre sem válik 
saját tanári munkája eredményének javára.

Miként oldható meg tehát a középiskolák szakfelügyeletének a kérdés ' ?
A nyugdíjas tanárok segítségével. Ma a tanár hatvanéves korában a legtöbb 
esetben nyugdíjba megy, amikor még munkabírásának teljességében van. 
Az egyetemi tanár hetvenéves koráig végez rendszeres tanítói munkát, miért 
ne végezhetne a tanár is hetvenedik évéig tanügyi munkát, amikor az nem is 
volna napról-napra való elfoglaltság? Gazdag, hatalmas, népes országok 
megengedhetik maguknak azt a fényűzést, hogy lemondanak a nyugdíjasok 
további kihasználásáról, de a mi maroknyi, lerongyolódott nemzetünk leg
alább is tékozlást követ el, ha lemond annak a szellemi tőkének további 
kamatoztatásáról, melyet 35—40 évi szolgálat után tudományban és tapaszta
latban a nyugdíjas tanár fölhalmozott. Nekünk minden kultúreszközt műkö
désben kell tartanunk, hogy kultúrfölényünket megtarthassuk, sőt fokozhas
suk, hiszen ez az egyetlen eszköz, amellyel régi országunkat visszanyerhetjük,
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tehát nemzeti, politikai szempontok is a nyugdíjasok további foglalkoztatása 
mellett szólnak.

A működő tanár érdeke is ezt kívánja. Mennyire megnyugtató volna 
az a működő tanárra nézve, ha őt egy olyan egyén bírálná felül, aki már 
eleget tett a követelményeknek és méltónak találtatott erre a föladatra, s nem 
egy olyan egyén, aki még talán csak pályája közepén van, s aki maga is .még 
felülvizsgálat alatt áll — az ő tankerületének főigazgatója részéről. Sok félté
kenység, keserűség is elkerülhető volna, amely okvetlenül fellép a tanárság 
körében, hogy miért ő és miért nem én lettem kiszemelve szakfelügyelőnek, 
hiszen én talán idősebb is vagyok, és mindenesetre érek annyit, többet is tudok, 
mint a kiszemelt.

Ne okozzanak ezek a sorok a működő tanárok körében megütközést, 
mert hisz mindnyájan voltunk mi is működő tanárok, és azt se feledjük el, 
hogy mindnyájan nyugdíjasok leszünk egykoron.

Református tanügyi hatóságaink tudatára ébredtek a nyugdíjasok 
további használhatóságának. A dunántúli egyházkerület vezetősége a pápai 
református főgimnázium nyugalmazott igazgatóját: Faragó János c. fő
igazgatót már évekkel ezelőtt megbízta az egyházkerület középiskoláinak fel
ügyeletével. A megkezdett munkát csak folytatni kellene, s akkor református 
tanügyünk vezetői a legmegfelelőbb módon oldanák meg a szakfelügyelet 
nagyon fontos kérdését. Református tanügyünk egyik érdeme, hogy figyelme 
a nyugdíjas tanárok felé irányult, s így tanügyünk e tekintetben is előljár. 
Nyilván az állami tanügyek vezetőinek figyelme is ráirányulna a nyugdíja
sokra, és ő sem hagyná azokat kihasználatlanul, hanem további munkába 
állítaná őket, amire a legtöbb nyugdíjas bizonyára örömmel vállalkozna is.

Lehet, hogy valaki, aki e sorokat olvassa, azt gondolja — mert hisz 
magam is nyugdíjas vagyok —, hogy hazabeszélek. Igen hazabeszélek, de 
„ez“ a haza mindnyájunk hazája.

Csurgó. Dr. Héjjas Imre,
ny. református reálgimn. tanár, 

c. igazgató.

A társadalmi kérdés diákszemszögből.
Már az önképzőkörökbe is kezd behatolni a szociális kérdéssel való fog

lalkozás. Az idei ifjúsági elnökünk szabadelőadás tárgyává tette, kin kell 
először segítem a kormánynak, az állástalan diplomásokon, vagy a gazdatársa
dalmon. A köri vita előzményei még osztálybeli beszélgetésekre nyúltak vissza, 
melyek annyira kiszélesedtek, s olyan élénk mozgásba hozták a felsőbb osztá
lyok gondolkozóbb elemeit, hogy annak tisztázását jónak látták részben tár
saik plénuma, részben az én esetleg kicsit tán szintén várt véleményem alá 
bocsátani. Pro és contra elég bőven hangzottak el vélemények, melyek el
mondása során érdekes árnyalatú nézeteik keményen összecsaptak. Engem 
persze nem maga a disputa várható eredménye érdekelt, hiszen a problémát 
így beállítva országos politikai szempontból is meddőnek látom, hanem gyer
mek, illetve ifjú lélektani szempontból. Végre is, hogy egyéb műsorszámoknak 
is helyt adjak, kénytelen voltam — a terméketlen s esetleg veszedelmessé is 
válható kilengéseket elkerülendő — nem föltétlenül dicséretes hatalmi szó
val véget vetni a zajosan zuhogó szó- és érváramlatnak azzal, hogy egy agrár- 
többségű társadalomban fő a bázis szilárdsága, s a fiák elégedetlensége még 
nagyobb lesz, ha világerők támadása következtében apáik helyzete még job
ban meginog, s a nemzedékharctól szabdalt, belső bajok által kikezdett maradék 
állam teljesen tönkremegy.

Tanulságképp tehát megállapíthattam, hogy jobb és baloldali nézet- 
csirák már itt felfedezhetők. Vannak, akika bajok gyökeréig kezdenek látni, 
s vannak viszont, akik a régi hagyományos nemzeti ideológiához ragaszkodva, 
minden kritikában és minden modernebb átértékelésben önérzetsérelmet 
látnak. Magyarázó szavaimban dicsértem hazafias buzgalmukat, de utaltam 
egyszersmind arra, hogy egyre több Széchényies önismeretre van szükségünk,
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magunk, fajunk értékének s földrajzi helyzetének egyre gondosabb és sok
oldalúbb mérlegelésére, hogy nemzeti önérzetünknek kellő jog alapja is legyen. 
Világtényezők irányítják sorsunkat. Cselekvéshez szokott, lobbanékony 
lényünknek egyre inkább a sokáig húzódó, passzív szerep jut. Szépek az ököl
rázó, lelkesen irredenta szellemű, hazafias berzenkedések, de csak bizonyos 
fokig. Az erőt mutogató gyönge könnyen nevetségessé válik. A vita tengelye 
azután a mai ifjúság értéke körül forgott. Akadtak, akik az irnokságokért 
könyökölő, tenniszező, zsűrasztalok körül nvüzsgők léhaságát ostorozták, 
s voltak, akik kikeltek e téves általánosítás ellen, s védelmezik nemzedékük 
komoly értékeit s törekvéseit. Üdítő látvány volt ez az eleven lelkiismeretű, 
becsületes önkritika. Nem is rosszabb a mai generáció elődeinél, csak szeren
csétlenebb. Nagy ország helyett kis ország, nagyobb falat helyett kisebb adag 
kenyér. Egykeellenes mozgalmunk s hiányos családvédelmünk riasztó kon
traszt. Sokat remélünk a telepítéstől, de a csurgói, fizikai munkától irtózó 
sztrájkolok, s szombathelyi elégedetlenek esete kételyeket támaszt bennünk 
ennek az állástalan diplomásoknál való sikere iránt, akik egytől-egyig qualifiká- 
ciójuknak megfelelő módon (értsd hivatalban, fixes állásban) óhajtanak el
helyezkedni. Hasonló képet rajzol a diáktáborokról a Magyar Kultúra egy 
minapi cikkírója. Balogli Elemér a nem régen összeült felsőoktatási kongresz- 
szuson munkahadsereg megszervezéséről beszélt. A németeknél ez persze már 
megvan, nem nálunk találták ki, de miiven nehéz lesz netáni behozatalánál, 
a mi minden rendű és származású tanultjainknál az egész vonalon meglévő, 
általános fizikai munkaiszonyt leküzdeni. Hiszen ez elől akart menekülni 
•elsősorban, amikor kitanult! Annyi bizonvos, hogy némileg igazuk van. 
Mindent tanulni kell zsenge kortól kezdve. Minden munkanembe mennél ko
raibb kezdettel lassan bele kell gyakorlódni. 23—24 éves korban egy iskola
pad nyűtte testnek s szellemi tornához szokott agyvelőnek igen nehéz valamely 
igazsághoz, vagy az aktív földművelőmunkához átnyergelni. Ezt azok a göm- 
bölyödő pocakú urak tennék legkevésbbé szívesen, akik az ilyesmit az állá
sért lihegő fiatalságnak itt-ott ajánlgatják, vagy magukban mormolgatják. 
Megfontolandó keinénv dolog, nyujthat-e vájjon egy 10—15 holdas birtok
parcella a mai termelői árak, s azokkal összhangban nem álló ipari (főleg tex
til) szükségletek mellett, bármilyen belterjes, sajátkezű gazdálkodás szerint is 
olyan életnívót, amely egy egyetemet végzett, magasműveltségű, az életet más
nak elképzelt fiatalembert kielégít. Nem örökös keserűség forrása-e 16 eszten
dős, sok tőkét felemésztő tanulás kikötőjéül egy fölszereletlen kisgazdaság 
összes gondjait valakinek teljesen hozzákészületlenül a nyakábavenni?. . .

Hosszú gondolatsor keledez bennem életre, a mi kis vidéki önképzőkörünk 
parázs vitája során. Véget is vetek neki, bár egvállalán nem azért, mintha 
attól félnék, hogy idegen, vagy pláne tilos területre tévedtem. Hisz' kellő 
tárgyilagossággal s fiainkat féltve-óvó hazaszeretettel minden magyar sors
problémáról lehet egy nemzetjövőt munkáló, pedagógiai szaklapban szónak 
esni. Hanem inkább azért, hogy kitűzött célom keretei között maradjak, 
mely arra való rámutatás akart lenni, hogy íme, egy kis vidéki gimnázium 
tanulói között is kerülnek gondolkozó lelkek, kiket a mai idők szelleme s leg
kényesebb problematikája nem hágy érintetlenül, hanem szorosan vett 
tanulmányaik mellett próbálgatnak bekukucskálni a magyar jelenbe és 
jövőbe.

Nagykálló. Balogh István.

B E L F Ö L D I L A P SZ E M L E
„Igazság és Élet.“  A 3. évfolyamában járó „Igazság és Élet“ ezévi első 

négy száma (január—április) különös figyelmet érdemel gazdag és értékes 
tartalmával. A legkiválóbb magyar református teológusoktól talál itt nagy
szerű cikkeket és tanulmányokat az olvasó a teológia és az egyházi élet 
különböző területeiről.
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A Kálvin imáival kezdődő számok mindegyike bibliamagyarázatot közöl 
Szabó Imre (II. Kir. 6 : 8—16), Győry E. (Máté 8 : 28—33), Kiss S. (Máté 
6 : 16—18) tollából, az áprilisi szám pedig ebben a rovatban Barth Károlynak 
a nagyváradi református templomban mull év októberében elmondott gyö
nyörű prédikációját hozza teljes szöveggel. Révész I., Soós B. és Gönczy B. a 
lelkipásztori küldetéstudatról, Makkai S. az egyház válságáról és az egyházi 
közigazgatásról, Kállay K. a pentateuch mózesi szerzőségének kérdéséről 
írnak. (Utóbbi cikk Síposs I. e tárgyról irt tanulmányának alapos, részletekbe 
menő kritikai ismertetése.) A ,,A lelkész, m in t...“ sorozatban Török Imre 
(A lelkész, mint ethikus), Makkai S. és Soós B. (A lelkész, mint pedagógus) s 
Gönczy L. (A lelkész, mint liturgus) kiváló dolgozatait találjuk. Vasady B. 
három hosszú cikkben ad élvezetes beszámolói Barth K. magyarországi előadói 
körútjáról, míg Enyedy A., Dancsházy S., Szabó Z., Üjszászy K. és Horkay L. 
a gyakorlati teológia köréből vett dolgozataikkal (a vallás- és énektanításról, 
a falu szerepéről stb.) gazdagítják és teszik változatossá az egyes számok 
anyagát. Minden szám végén egyházi beszédvázlatok — a húsvéti (3.) számban 
legátuspredikáció is — és vasárnapi iskolai vezérfonál Darányi L., illetve 
Nagy B. és Soós B., mint állandó rovatvezetők tollából. Végül a 4. szám utolsó 
lapjain külön füzetnek beillő terjedelemben bel- és külföldi könyvismertetés.

Dr. Farkas Ignác.
Országos tanügyi folyóirat indult meg a kir. Tanfelügyelők Országos 

Egyesülete kiadásában „Iskola és élet“ címmel. Az új folyóirat első számának 
vezető cikkét dr. Kemenes Illés tankerületi kir. főigazgató írta a tanügyigaz
gatás új szervezetéről, amely a magyar oktatásügy új fejezetét kezdi meg. 
Dr. Radák Olga, dr. Zibolen Endre, dr. Csapody Vera és mások cikksorozata 
arra a kérdésre felel, hogy miképpen lehet az iskolafelügyelet a tanítói és 
tanári munka erőforrása. Németh Imre országgyűlési képviselő a faj és nemzet 
fogalmainak viszonyát vizsgálja a magyarság szempontjából. A pedagógia, 
a tudományok s az irodalom és művészet időszerű kérdéseit komoly elmélye
déssel tárgyaló, illusztrált folyóirat a tanügyi közigazgatás és az iskolafel
ügyelet szellemi műhelyébe szélesebb olvasórétegeknek nyújt betekintést. 
Az évnegyedes folyóiratot Angyal János szerkeszti. Évi előfizetési ára 4 pengő.

H A Z A I IR O D A L O M
A Családi Iskola negyedszázados munkája. (Nemesné Müller M árta: 

A családi iskola életkeretei, nevelő és oktató munkája. 37 képpel és számos ábrá
val. Bp., Studium Rt. Bp. 1—433.)

Huszonöt év munkájáról számol be ez az érdekes könyv. Nemcsak azért 
jelentős, mert írója teremtő szellem, de azért is, mert ennek a negyedszázad
nak feltárása nemcsak a „haladó pedagógiának“ jellemző folyamatát mutatja 
be, de a „konzervatív nevelésügy“ ellenkezését is a még érettnek nem hitt 
reformok ellen.

Elvi értelemben a pedagógia mindig egyet akar : megmenteni a múlt 
felismert és kipróbált értékeit és ezekre felépíteni a jövőt. A konzervatív és 
haladó pedagógia differenciáit az a mérték dönti el : a múltat hangsúlyozza-e 
jobban vagy a jövőt? A régi pedagógia óvatos, az új bátor, s nem riad vissza 
a kísérletektől sem.

Nemesné — 25 évi tapasztalat alapján — az új rendszerű pedagógia 
képét mutatja meg, s egyben meg akarja az olvasóval értetni, milyen meggondo
lásokra támaszkodva hagyta el a régebben járhatóvá taposott utakat.

Nemcsak az új iskoláról, de az új iskolarendszer egészéről akar számot 
adni úgy, amint azt Amélie Hamaide tette a La methode Décroly-ban, dr. Maria 
Montessori a The Advanced Montessori method-ban és Peter Petersen a Die 
Praxis der Schulen nach der Jena Plan-ban 1934-ben.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Nemesné akár az elmélet meg
állapításában, akár a gyakorlati kivitelben teljesen a külföldi mintákat kö
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vette volna. Magának a haladó pedagógiának szellemével jött volna ellenkezés
zésbe, ha egyszerűen csak utána csinálja, amit másoktól látott. A haladó 
pedagógia egyik alapfeltétele éppen a milieu-ből való kiindulás, s miután a gyer
mek egyéniségének is a környezet a meghatározója, ebből következik, hogy 
a haladó pedagógiának mindig a helyi viszonyokból kell kiindulni.

Nemesné munkája és könyve már azért is különbőz k a külföldi minták
tól, mert azok kisebb megkötöttséggel dolgozhatnak. Nemesné a magyar 
népiskolai tanterv erősen megszabott keretén belül, tehát bizonyos mértékben 
a statusquo fenntartásával akarta újításait megvalósítani. E statusquo-n 
belül akarja megmutatni az új iskola rendszerét, és mintegy minta gyanánt 
odaállítani annak gazdag lehetőségeit.

Ezzi 1 a korlátozó adottsággal (állami tanmenet) szemben volt és van 
a Családi Iskolának egy jelszabadító adottsága is : a gyermekek szüleinek jobb 
helyzete, s ennek megfelelően a tanulók otthon szerzett nagyobb intelligen
ciája. Ez mégsem rontja Nemesné munkájának hitelét. Ő a haladó pedagógia 
álláspontján egészen nyugodtan mondhatja, hogy nincs olyan rendszer, mely
ben a tanító 30—35 gyermeknél többet tudna kellően vezetni, mert több tanuló 
mellett nem jöhet létre az az egyéni lelki viszony, mely nélkül az elemi iskola 
nevelői kötelességét nem teljesítheti. Ha a néptanító — ezt hiszi Nemesné — 
megismerkedik a Családi Iskola szellemével és módszeres eljárásával, ép oly 
színes életet tudna fakasztani a városi proletárság, a kisvárosi, tanyai és falusi 
gyermek életében ; mert a Családi Iskola oly életforma, mely közelebb áll 
a gyermek lényéhez, mint a régi. Ez igaz — elméletben, mert a lelki élet törvé
nyei ugyanazok minden gyermekre nézve, de problematikus a gyakorlatban, 
mert az iskola nevelői testületé nem tud olyan könnyen alkalmazkodni a 
proletárszülők életnívójához, mint a jobbmódúakéhoz.

A magyar tanítósághoz intézett progranimjában Nemesné nem beszél 
befejezettségről, lezártságról, várja az ellenmondást, a kritikát, és nem vindi
kálja magának az új nevelés tulajdonjogát. Valójában ez a vallomás jelenti 
az új nevelésnek a régivel szemben álló biztos kritériumát. A régi nevelés 
régen megállapított dogmák korlátái között akarta a gyermeket nevelni, 
az új nevelés nem régi megállapításokból indul ki, de az élő gyermekből, a gyer
mek lelkének adottságaiból s a környezetadta lehetőségekből, tehát nem tud 
és nem akar előre eredményeket bejósolni. Csak a munka természetes folya
matát akarja megállapítani, és az élettel való közvetlen kölcsönhatást. Nemes
né nem foglalkozik az új nevelés elméletével, egyszerűen tudomásul veszi, 
hogy a lélektan legújabb eredményei igazolták az ő intuícióit. Egészen még
sem tudja az elméletet elkerülni, mikor ki akarja jelölni az ő iskolája helyét 
a többi új iskolák közt. Ügy gondolja, hogy az övét ugyanaz teszi jogossá, 
mint a többit : az iskola az európai civilizáció területén átalakulóban van, s 
ebből arra a következtetésekre jut, hogy a X I X .  század iskolarendszere befejezte 
rendeltetését, s ezzel szemben megállapítja, hogy a X X . század iskolája viszont 
még nem érte el az iskola falait.

Nyilvánvaló, hogy az alaptétel az okozatból indul ki az ok helyett. 
A civilizáció van átalakulóban, s ennek következménye, hogy a civilizációt 
építő vagy fenntartó iskola is átalakulóban van. De az intuíció mégis helyes, 
és az is bizonyos, hogy a régi iskolarendszer már nem felel meg, s ezért van szük
ség már évtizedek óta új kísérletekre, és az is tény, hogy a vajúdó újkor átfogó 
szelleme parancsolja életre egymástól függetlenül az új iskolákat. És az is 
bizonyos, hogy ez az átfogó szellem — ha kisebb mértékkel is — a régi iskolá
kat is befolyásolja. Arra a kérdésre, hogy melyek az új iskola alapelvei ? — 
Adolphe Ferriire-nek, az új iskola-mozgalomnak nagy teoretikusának szavai
val felel Nemesné :

„A cselekvő iskola elsősorban és általában a lélektan alkalmazása a neve
lésben. Ennek az alkalmazott tudománynak, vagy ha úgy tetszik, művészetnek 
szülői egyrészt a társadalomtudomány, másrészt a fejlődés lélektana, mely az 
élőlények fejlődését tanulmányozza. A cselekvő iskola a fejlődéstannal egy- 
értelműleg a gyermeket mint egészet tekinti, amelynek minden része vissza
hat az egészre, és viszont minden, ami az egyéniséget érinti, visszahat az egyes
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alkotó részeire. A cselekvő iskola céljául tűzi ki az egyéniség hasznos alkotó
erőinek megőrzését és fejlesztését, hogy önálló és felelősségteljes egyént formál
jon belőle. Minden, amit kívülről tanítunk, a belső energiákkal való kapcsolat 
nélkül, megzavarja a fejlődés egyensúlyát, tehát káros. Minden, ami serkenti 
az alkotó erőket, hasznos és jó. A cselekvő iskola a gyermekből indul ki, és 
olyannak veszi, amilyen, azt a szellemi táplálékot adja neki, amire szüksége 
van, hogy gazdagítsa és elmélyítse meglévő szellemi képességeit, és összhangba 
hozza velük azokat, amelyeket megszerez.“ „A cselekvő iskola ápolja a gyer
mek sajátos tevékenységét személyes és cselekvésteljes cselekvésvágyát, 
s ezzel fokozatosan kifejleszti készségét a határozott és kitartó erőfeszítésre. 
A kívülről rákényszerített erőszak anarchia formájában bosszulja meg magát. 
A cselekvő iskolába lépő új növendék kezdeti anarchiája föltétele az autonóm 
nevelésnek, amely arra törekszik, hogy fejlessze az öntudatos erőkifejtésre 
való készséget.“ „Ezek szerint a cselekvő iskola csatlakozik a modem tudo
mányokhoz, és olyan öntudatos és harmonikus egyéneket nevel, akik a szemé
lyes önzésen túl a szolidaritás velük érzett szükségénél fogva tevékeny és alkotó 
munkásai lesznek az igazságnak és világbékének.“

Ebből indulva ki Nemesné az új tanító elsősorban jellemző vonásának 
a felelősségteljességet tartja. Ennek feltétele pedig, hogy őszinte lelki viszonyba 
kerüljön a gyermekkel. A régi, katonás iskolaszervezet mellett ez nehezen sike
rül : „A lelki viszony szükségessége tehát robbantja az autoritativ szervezetet. 
A tanító következőleg lazítja a felülről tartott gyeplőt. De jaj neki, ha nem 
fokozza egyben az alulról jövő fékezőerőt az önfegyelmet.“ Ezt a nagyobb 
fegyelmet pedig a nagyobb szabadság és az önkormányzati törekvések megterem
tésével próbálja biztosítni az új nevelés.

A több felelősségérzetet, több önállóságot, s a több szabadságból eredő ön
fegyelmet és önkormányzati törekvést a haladó pedagógiától várja Nemesné, 
s mindezt nem világnézeti alapon, de reális világkép kialakítása iitján akarja 
elérni. Az adott kereteket alapul véve új tartalmat akar mégis munkájának adni : 
„Nekünk, mint annyira sújtott nép tanítóságának útirányunk határozottan 
megszabott: mégpedig mint köztudomású, valláserkölcsi nemzeti irányban. 
S épp ezért talán ezt a kérdést, mint önként értetődőt, nem is kellene felszínre 
hoznom, ha nem látnék a magunk számára ezeken a kereteken belül is külön
legesen megoldandó feladatokat. . . A tanítást valláserkölcsi nemzeti eszmékkel 
átitatni, ez az, aminek módjára a legtöbb pedagógiai munka, könyv és cikk, 
de élőszóban tartott mintatanítás és előadás is tanítja a néptanítót. Nekem 
épp ezt a részt nem kell különösen kifejtenem — elég ha állandó jelenlétét 
éreztetem. De igenis feladatom, mint reformiskolavezetőnek az, hogy tanulóim
nak oly erkölcsi bázist adjak, hogy az így kapott eszmék ne váljanak bennük puffogó 
frázisokká és üres dogmákká, hanem hogy valóban tettre és lemondásra erőt adó 
hitté váljanak.“

Megoldhatók-e a feladatok az előre adott kereteken belül? Nemesné 
25 év tapasztalataira és a fejlődésbe vetett hitére támaszkodva hiszi, hogy igen.

Nemesné az új iskolatípusok több csoportját mutatja be : 1. vannak olya
nok, melyekben a tananyag, tanmenet nincs előre megszabava (projekt rend
szer, hamburgi iskolaközösség); 2. adott keretekben, korhoz szabott eljárások
kal dolgozó iskolák (Budapesti Üj iskola, Montessori, Decroly) ; 3. adott tan
menettel, szabad tárgyválasztással dolgozó iskolák. Ebbe a csoportba tarto
zik Nemesné Családi Iskolája is. Az itthoni modern pedagógusok figyelmét 
és a külföld nagy pedagógusainak érdeklődését egyformán felkeltette. Jövője 
van, mert a tudományra, fejlődésre, élő életre felfigyelve végzi munkáját.

Érdekes az a fejezet, mely a Családi Iskola eszmei kialakulását vázolja. 
Szubjektív vallomás objektív értékű tanulságokkal. Szorgalmas gyermekkor : 
sok tudásanyag tervtelen összehalmozásával. Tizennyolc éves, mikor az evolú
ció világánál rendeződnek benne az eddig felhalmozott tudatelemek. Ekkor két 
egymást kiegészítő gondolat villan meg benne: nem lehetne-e mindjárt 
úgy tanítani, hogy a tanulási anyagot az érdeklődés ereje tartsa össze, s nem 
kellene-e a tananyagot úgy közölni, hogy ezt a végső világképpé rendeződést 
előkészítsük, megkönnyítsük?“ A gyermeki érdeklődés vonzó problémája
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marad : kutat, adatokat gyűjt, megrajzolja a lelki fejlődés útját. Külföldre 
kerül, és tíz évet künn tölt, főleg Belgiumban. Ennek az országnak egyenletes 
jóléte, lakóinak rendkívüli szabadsága s az e mellett is fennálló rend méltán 
meglepik ; azt hiszi, hogy a szociális felelősségérzetet, mely nálunk „fokozott 
mértékben hiányzik“ a népnevelés eszközeivel lehetne pótolni. Egyelőre 
Brüsszelben nyit elemi iskolát. Két évi boldog kötetlen kísérletezés után 
kiüt a világháború és hazakerül. Itthon üldözi a kérdés : lehet-e erősen meg
kötőn tanmenet mellett szabad  m unkát fo ly ta tn i’ Üj bort a régi tömlőbe? Azt 
hiszi, hogy igen. Megindul a Családi Iskola.

Tanm enetének  vezető gondolata, hogy harmonikus világkép felépítését 
alapozza meg. A tananyagot az  élet egysége határozza meg : a gyermek min
dennapi életét, egy otthont teremtő családnak az élete, szülőhely, főváros, 
a szülőföld stb. A megszabott keret nincs ellentétben a  szabad  vá la sz tássa l, 
amennyiben a gyermek maga is részt vesz a tanmenet felépítésében. S a gyer
mekekkel együtt megbeszélt tantervek mindig tovább és tovább vezetnek 
{pl. kikötő, óceánjáró hajó, felfedezések stb. Leading on project). A kiindulási 
pont sohasem előre adott, s az impulzus adásnak ez a módja, hogy a gyermek 
is részt vesz benne, nagyon felfokozza kíváncsiságát. A gyermekek pl. részt 
vesznek a házépítés tervében, s így időről-időre részt vesznek a tanmenet 
felépítésében is. Egy-egy tanítási egység lezajlása után a gyermekek maguk 
jelentkeznek új munkára, új tervekre : felszerelni a gazdaságot, szerszámokat 
készíteni. A szülőváros tanulása idején a tanulók térképeket böngésznek, 
kirándulnak egy-egy szép helyre, s itt tanulják meg, hogy a város nem volt 
mindig ilyen, értesülnek a táj kialakulásáról, szél és víz hatásáról, a geológiai 
és történeti alakulások megbeszélése után ők maguk keresik meg könyveik
ben a vezérfonalat.

Az ilyen munka előnyei, hogy az önművelésre alkalmasak lesznek, a tan u l
tak  lényeges részeit felismerik, a fejlődést m egértik, játszva dolgozva mindig 
ú jr a  s  ú jr a  felfedezve tan u lnak , s ha világnézetet nem is, de világképet a lak ítan ak  
k i m aguknak. A tanítási egységek a nép élelmezése, házépítés stb. alkalmat 
adnak mérésre, számításra, mesemondásra, fogalmazásra, közösen vagy egyen
kénti fogalmazásra. Más tanítási egységek pl. a húnok-szlávok-magyarok — 
alkalmat adnak a pásztor-nomádok életének, lakásviszonyaik megismerésére, 
s arra is, hogy a szerzett fogalomkört rajzzal, ösztönös rajzzal, tervezéssel, 
szövegmagyarázattal tegyék biztossá. Az egészségtan tanulásánál is önként 
adódó alkalmakból indulnak ki, pl. az anya betegségéből, s így jutnak az 
egészség megtartásának kérdéséig. A főtárgy anyagának nem mesterkélt 
és mégis tervszerű kiegészítése adja meg az életszerűség keretét.

A könyv II. része az ismeretszerzés vezérelveit ismerteti s azok alkalma
zását, magát a munka megszervezését, a munka milieu megteremtését, a kollek
tív dolgozást, a munka játékos begyakorlását, az iskolai közösség életformáját, 
a művészi és ügyességfejlesztő oktatást stb. A munka nevelő értékét különö
sen emeli az évvégi munkakiállítás, melyen a tanulók maguk állítják ki saját 
munkájukat, s ők kalauzolják az érdeklődő látogatókat. A munkacsoportok 
címei (az ember élelmezése, a búza útja a kenyérig, a bolgárkertészet min
den, ami egy fűszerüzletben van — az ember küzdelme a vadállatok ellen, 
a betegség elleni küzdelem), m indezek együttvéve az élő és fejlődő életet reprezen
tá lják .

Az „erkölcsi emberré“ nevelést szolgálja a Szeretet Egyesület, melyet 
önkormányzat útján a gyermekek maguk alakítanak meg. Jól érzi Nemesné, 
hogy itt sok a pótolni való. A családi nevelés hatása szétesőben, a társadalom 
nevelő hatása illuzórius, vájjon pótolhatja ezt az iskola? Erkölcsi tartalmú 
olvasmányok készentartásáról is beszél ugyan, de jól tudja, hogy ez nem elég. 
Azt is tudja, hogy a moralizálás sem elég, ha nem tudja megteremteni a jó 
légkört, a lelki közösséget, a szolidáris szellemet, melyben az egyén tudatosan 
dolgozik a közösségért. Hogy a kollektív munka milyen egyéni örömöket 
teremt, és mily egyéni képességek fejlesztésére ad indítást az a tudat, hogy 
a közösségnek használnak, arra sok jó példát sorol el Nemesné. A gyermeki 
„törvényhozás“ , „bíráskodás“ példái is épületesek, és egy jobb világot vetíte-
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nek elénk. A gyermeki önkormányzat tanulságaként mondja az író : „Ha az. 
előbb mondottak szerint fogadjuk, hogy az erkölcsi elméletek egyetlen szilárd 
alapja a gyakorlatba oltott erkölcsi habitus lehet, kétségtelen, hogy azt az 
időt, amikor a legelméletibb hajlandóságú egyén is élete leggyakorlatibb kor
szakát éli, nem szalaszthatjuk el.“ És fájdalom, az iskola mégis elszalasztja 
ezt a jó alkalmat, a munkateljesítményt nem a lelket felfrissítő tényezőkkel, 
hanem az osztályzat sablonjával akarja fokozni, holott a rossz osztályzat 
olyan lavinát indít el, melyet lehetetlen megállítni. ,

Nemesné visszagondolva arra a nehéz viszonyok közt is termékeny 
negyedszázadra, ami iskoláját kialakította, természetesen felteszi az elkerülhe
tetlen kérdést : k i lehel-e m indenütt a lak ítan i az ilyen iskolát / Ő igenlően 
felel, s lélektanilag igaza van, mert az ösztönökből meríteni és az élettel kap
csolatot teremteni — miért volna lehetetlen ez? És a mai gyakorlat mégis egye
bet mond. Az indukciónak azt a következtés és diadalmas keresztülvitelét, 
melyet a Családi Iskola s az új iskolák általában keresztül tudnak vinni, 
nem engedi a n agy  létszám . Már Platon megálmodta azt az időt, melyben a filo
zófusok lesznek a királyok, és a királyok filozófusok lesznek, de egyelőre 
még mi is csak az álomban vagyunk. A lélektani törvények világosan meg
mondják, hogy egy tanító 30—40 gyermekkel nem tud lelki kontaktusba 
kerülni, de ez a felismerés mégsem változtat azon a tényen, hogy nyolcvan, 
száz, sőt több tanulós osztályok is vannak. Ami Nemesnére igaz, az érvényes 
a többi nevelőre is, hogy csak  az adott kereteken belül lehet dolgozni. S mások 
az adott gazdasági keretek az átlag elemi iskolában, és mások a Családi Iskolá
ban. Az előbbiben egy napról-napra jobban elszegényedő társadalom gyermekei 
tanulnak, Nemesné iskolájában viszont mindig az aránylag* legtehetősebb 
gyermekek. Ezek a gyermekek már hazulról is több harmóniát visznek maguk
kal, mint az átlagiskolák gyermekei. És így a Családi Iskola, mint a többi 
új iskola is — legalább is magyar vonatkozásban — megmarad bizonyos mér
tékben luxusintézménynek, ami azonban semmit nem von le a végzett munka 
értékéből. Az új nevelő lélektani alapon dolgozik, és nem várhat gyorsan 
látható szociális eredményeket. De ha lassan is, megérlel egy jobb nemzedéket, 
mely közelebb hozza azt az ideális kort, melyben minden magyar gyermek 
jó kedvvel, erejét teljesen kifejtve, önmagát és környezetét teljesen kielégítve, 
játékos rendszerrel, de mégis komoly munkával végezheti iskolai pályáját.

A Családi Iskola komoly útm utatást jelent ezen távoli cél felé, és ezt értékelni 
kell. D r. K em ény Gábor.

Dr. Somogyi József főiskolai tanár és egyetemi magántanár : Tehetség és 
eugenika, a tehetség biológiai, pszichológiai és szociológiai vizsgálata. Buda
pest, 1934. Eggenberger-féle könyvkereskedés (Rényi Károly). 416 oldal.

Pauler Ákos emlékének ajánlotta szerző korszerű könyvét, amely rend
kívül értékes tartalmánál fogva németül is megjelent, hogy külföldön is 
tanúságot tegyen a magyar tudományos irodalom magas színvonaláról. 
Tartalma rendkívül sokoldalú, mert nemcsak, hogy a tehetség és átöröklés 
problémáit tárgyalja, hanem korunk legfontosabb kérdései és áramlatai 
jutnak szóhoz, kritikai tárgyaláshoz ezen értékes és az érdeklődést állandóan 
lekötő munkában, amely továbbá nemcsak idegen gondolatok tolmácsolója, 
hanem a szerző saját vizsgálatainak eredményét is foglalja magában. Már a 
bevezetés szembeállítja egymással korunk két nagy problémáját : a kollek
tivizmust és az individualizmust, valamint az internacionalizmust, a faji 
liberálizmust a szélsőséges nacionalizmussal, továbbá az eddig sohasem ismert 
feszültségig fokozódott faj-elkülönülődéssel. Arra a kérdésre óhajt a könyv 
feleletet adni : a tehetségek valóban a természettől adott különbségek-e, 
avagy az egyéni akarat, társadalmi helyzet és környezethatás szüli-e e különb
ségeket? Ezért a könyv első része a tehetség biológiáját tárgyalja, mindenek
előtt a modern átörökléstant, különösen a lelki átöröklést és kutatási mód
szereit. A tanulmányozásra legalkalmasabbak a lelki degeneráltak és a lelki 
tehetségek, a lángelmék. E kettőről szól a könyv következő két érdekfeszítő 
fejezete, majd a középtehetségűeket vizsgálja. Bár az iskolai bizonyítvány a 
tehetség nem hű tükre, a jobb bizonyítvány átlag jobb tehetséget jelent, de
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helyettesítheti a tehetséget a szorgalom. Kötelességérzet is. A tanulók zöme 
végig egyforma bizonyítványt szerez. E vizsgálatokat a szülőkre is kiterjeszti. 
Majd az ikrekre. A könyv e része több érdekes problémát érint, így a rokon
házasságok kérdését, az akaratszabadságot és átöröklést, tehetség és testalkat 
összefüggését stb. Azt mondja : Ha külső hatással nem lehet tökéletesíteni 
az átöröklési anyagot, akkor az emberek, emberfajok, néposztályok között 
el nem tüntethető különbségek vannak, ami megingatja a szélsőséges demo
krácia tanát. ,,Agyvelő és intelligencia“ címen tárgyalja az agyvelő szellemét 
a szellemi nyilvánulásokban, további fejezetek szólnak a fr nológiáról, a 
intelligens arckifejezésről, a tehetség és hormonhatás közti összefüggésről, 
„Metafizikai megalapozás“ c. a lélek lényegéről, a testalkattípusokról, a kétféle 
(schizoid és cikloid) kedélytípus és altípusairól. A melegszívű piki ikus Schubert 
zenéje — mondja a szerző — más világot jellemez, mint az atléta testalkatú 
Wagner, vagy a finom, zárkózott, asztén iás Liszt alkotásai. Az aszté niás 
schizothym államférfiak jellemvonása szívósság, hidegség. Idetartoznak az 
ideálb ták is, pl. Apponyi; a fanatikus utópisták is, mi1 t Hitler. Nagyon 
érdekes fejezet szól a tehetség és a faj közti összefüggésről, miután előbb tisz
tázza a faj, állampolgárság, nép, nemzet, nemzetiség fogalmát. Itt tárgyalja 
a modern fajelméletet, az európai fajokat és a magyarság faji jellegét, amely 
már a honfoglaláskor sem volt egységes. Kitűnő fejezet szól a faji szichológia 
módszereiről. A legtöbb kiválóság a fajilag vegyes területekről származik. 
A könyv második része : a tehetség pszichológiája. E rész több fejezetből áll. 
Érdekes, amit a szerző a hivatástudatról mond. Ez is a lélek gyakran irracioná
lis, megfejthetetlen mozzanata. Szó van e részben a tehetségek fokozatairól, 
a lángész és őrület kérdéséről, a női lélekről és tehetségről. A lelkileg teljesen 
egészséges embert is a kiegyensúlyozottság jellemzi. A forradalmi mozgal
mak irányítói leginkább fanatikus rajongók, leginkább pszichopaták. Külön 
fejezet szól a tehetség megállapításáról, a tehetségvizsgálatokról, azok értéké
ről, a tesztekről és a jó teszt feltételeiről, a tesztrendszerről s a módszeres 
tehetségbecslésről. E téren matematikai exaktságról nem lehet szó. A könyv 
harmadik korszerű része : a tehetség szociológiája. Szintén több fejezettel. 
Érdekes, amit a társadalmi aszcendizmusról szól. Mindenki magasabb tár
sadalmi osztályba törekszik, így az értékesebb átöröklési anyag s a magasabb 
társadalmi osztály szoros kapcsolatba kerülnek. A könyv ”e része behatóan 
tárgyalja a tehetség és faj közti összefüggést. Kitér a magyar fajra is. E kis 
nemzet a tudományok és művészetek terén annyi tehetséget tud felmutatni, 
amennyivel a hasonlóan kicsiny népek közt nem sok dicsekedhet. Egészen 
különös a zsidó nép helyzete, amelyről szerző szintén szól. Behatóan szól az 
északi gondolatról, az árja elméletről s ennek tarthatatlanságáról. A régi 
germánok kultúrája az egykori görög és római népétől nagyon távol esett. 
„Individualizmus is kollektivizmus“  c. alatt kifejti, hogy itt is a középút a 
helyes : az új rendiségen felépülő társadalom. Érdekes, amit Somogyi a 
tehetség pusztulásáról, Nyugateurópa alkonyáról, a kultúrnépek pusztu
lásáról mond, míg azután a tehetség védelmére tér rá, az eugenikára. Elő
fordul a házasság, a sterilizálás kérdése s sok érdekes probléma. Tiszta faj 
nincs, s vájjon jogos-e a nem északi Pasteurök, Kochok, Semmelweissck 
szaporodásának elébe helyeznünk egy északfajú zsákhordóét? Ezen össze
függésben tárgyalja a szerző a német fajpolitikai mozgalom hazai mását, a 
turáni mozgalmat. Végre áttér a szerző, aki a Polgári Iskolai Tanárképző 
Főiskola filozófia professzora, az iskolaügyre, a mai tisztviselőtúlprodukcióra 
és a nehéz elhelyezkedés kérdésére. Nehéz a kétféle érettségi-adás kérdése, most 
szerintünk igazságos döntés ily módon lehetetlen, bár elismerjük a kérdés 
súlyos voltát. Ha valakinek csak egy tudományághoz van hajlama, nem 
lenne szabad az illetőt a felsőbb tudományok hallgatásában megakadályozni. 
Ajánljuk e tartalmas könyv tanulmányozását.

Sopron. Tálluai Istuázu_
Dorosmay János : Kis mesék nagyoknak. I. A reformáció művelődési 

hatásaként nagy arányokban meginduló és műfajokban gazdagodó irodal
munk a tanítómesét is mihamar bemutatja, bárha nem eredeti darabokban is,
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hanem két buzgó írómunkás fordításai révén. A kezdeményezés tehát elég 
korán történt. Ezért nagy okának kell lennie, hogy a XIX. században európai 
színvonalra emelkedett irodalmunkban, míg a XX. századéban csak kevés 
meseiróval találkozunk.

Dorosmay János könyvének bírálata kapcsán szükségesnek tartjuk, 
hogy ezekre az okokra kitérjünk, s a tanítómesének megérdemelt nagyobb 
megbecsülést igyekezzünk szerezni.

A tanítómese nehéz műfaj, bár látszatra kiki meseírónak gondolhatná 
magát, olyan egyszerűnek tűnik fel a fák, meg állatok beszéde.

Tessék megpróbálni !
A tanítómesében az erkölcsi és művészi elemek egyensúlyjátéka finom 

rezdülésekkel méri le az író tehetségét. Egyetlen szó fölösleges lehet, egyetlen 
szórendi hiba felboríthatja a mese cicoma nélküli épületét. A repülőgép 
biztonsága, sima leszállásának centiméterekre menő kiszámítottsága ott feszül 
a pilóta idegeiben. Ilyen lelki feszültségben születik meg a mese tanító célza
tának és művészi értékének összhangja. Az íróra nézve mégis hálátlan műfaj 
a tanítómese, mert igénytelen rövidségével, sokszor jó helyen tapogatózó 
célzatával vagy nem kelt figyelmet, vagy éppen bosszúságot okoz. Az olvasó- 
közönség nagyobb része meg mulattatást vár tőle, pedig a tanítómese, akár 
a tragédia, az ember lelkiismeretének az ajtaján kopogtat ; amaz nagy ará
nyaival, véres árnyaival m egráz, emez hol humorával, hol dévajságával, hol 
keserű ízével csak jiggelm eztet, de legmélyebb értelmében mindig komolyan. 
A dráma is, a tanítómese is mindennapi életünk állomásain vezet bennünket 
keresztül, pontosan megmutatván azt a távolságot, amennyire gyarlóságokban 
vergődő életünk az annyira hirdetett jószándékoktól és a mindig óhajtott 
eszményi, igaz  világtól van.

A meseíró : bölcs és művész.
A bölcseség is, a művészi tehetség is ritka adomány, még ritkább a kettő 

együtt.
A meseírás tehát nagy dolog, de nem kis feladat a tanítómese helyes olva

sása sem. Ez is egyik oka annak, hogy a tanítómese kellően nem méltányolt 
műfaj.

Deák Ferencet idézzük, hogy só nélkül az eledelek élvezhetetlenek, 
de az elsózott étel még rosszabb. így vagyunk a bölcseséggel is.

Mennyi életsó, mennyi bölcseség van Péczely, Fáy, Bartóky, nagy mese
íróink fabuláiban 1 De bármilyen szomjas lélekkel forgatjuk is könyveiket, 
apránként, késheggyel együk belőlük az életsót. Gyakran kóstolgassuk nagy 
meseíróink ízes eledelét, de mindig csak keveset vegyünk belőlük, különben 
hamar hamis utakra tévedünk ítéletünkkel, hogy : meséik egyformák, ismét
lődnek témák és gondolatok, szürkék és unalmasok, szellem és csattanó 
nélkül valók.

II. Felületes olvasással könnyen esünk ebbe a hibába D orosm ay J á n o s  
meséivel is, aki pedig méltó folytatója nagy meseíróink kevés tagot számláló 
sorának.

Dorosmay János művészi formája a rövid, kevésbeszédű mese ; mind
azonáltal, vagy éppen ezért világos, kerekded a legtöbb meséje. Sokszor 
az az érzésünk, hogy egy szemernyivel több líra, vagy epika nem ártana. 
De ez csak szubjektív érzésünk, mert ha újból visszatérünk a kiválasztott 
meséhez (pl. M a d á r ije sz tő k ;  A Szem öldök/a meg a  K ü sz ö b ;  P a lo ták  stb.), 
jónak találjuk a megírt formában. Sőt hosszabblélekzetű meséi, pl. a T ücskök  
és H an gy ák , N apraforgó k  nem hatnak azzal a befejezettséggel, mint az epi
grammái tömörséggel biró rövid fabulái, pedig Dorosmaynak van tehetsége 
a fínomvonalú bájra is : A virágok  k irályn őt választan ak . Dorosmay meséi
nek szerkezetében gyakran alkalmazott forma, hogy a tanulságot nem mondja 
meg a végén, de nem is szükséges, mert a mese epikai tartalma és bennrejlő 
tanítása, immanens logikuma párhuzamosan, egybeötvözötten jelenik meg. 
Kétségkívül nehéz, de művészi forma. (A z  ü stö k ö s; R an gre jtők , S z a m a ra k  
a  létrán, Az ú j Igásló , A z igazi költő stb.)

Hasonló figyelmet érdemel a mesék tartalma és tárgyköre is.
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Dorosmay János sem leckéztető fölényeskedéssel, sem pedig hangos 
műfelháborodással nem oktatja ki az olvasót ; kesernyés hangulattal sem tölti 
meg a könyvét, inkább belső megindultsággal vizsgálja az emberi élet folyá
sát, annak fonákságait, hibáit és tévedéseit. Néha azonban kilép a csendes 
szemlélődésből, s fabulái között találunk olyanokat is (A  Divatos Holló, 
Hazafisúg, Az Egyesület, Hernyó és Lepke, A Varjak slb.), melyeknek időszerű
sége az író bátor kiállására vall. Ezekben a mesékben sok a kortörténet. Sőt 
azt lehet mondani, hogy a legtöbb meséjének mélyen rejtett értelme a jelen 
korra vonatkozik ; s ez így helyes, mert a meseíró akkor tölti be hivatását, 
ha nemcsak általánosan ismert igazságokat újít fel, hanem bemutatja a ma 
emberének, társadalmának stb. arcképét is.

A kortörténeti értékkel biró meséken kívül nagy számmal megtaláljuk 
a kötetben a minden idők fabuláját is, közöttük sok szép mesét : Magány, 
Királyoknak sem könnyű, A bölcs Vakondok, Elismerés és Halál, Felfújt nagy
ságok, Ürgék, A bögyös Galambok, Ideálisták, Az öreg Hecsület és Fiai stb.

Bármilyen finom szavakkal mondják is szemünkbe az igazságot, annak 
íze mégis keserű. Jól tudja ezt meseírónk is, azért az élesre állított helyzetek
nél humorral siet elibénk, azután legyőz bennünket. Nem keresett, nem ki
izzadt humor ez, hanem a fabuláknak fentismertetett szerkezetében, architek
túrájában rejlő Dorosmay-sajátosság. (Méhek és Hangyák, Majmok, A Szama
rak bölcsesége, Bűnbak, Jércék és Tyúkok stb.)

Az ifjúság is megtalálja a maga meséit a kötetben : Diplomavárás, Hangya 
a toronyban, Fák, Csigák, Az uj Korsó stb.

Csodálatos nevelő hatása van a művészien megírt mesének. Nagyobb 
helyet kaphatnának a tanítómesék az iskolák olvasókönyveiben. Talán 
íabulaírénktól is kitelnék egy ifjúsági kötet.

Dorosmay Jánosnak előkelő helyet szántunk meseirodalmunkban, akár 
nagyoknak, akár kicsinyeknek ír. Hadd gyarapodjék fabulaírásunk. Csak 
arra vigyázzon, hogy szűkszavúsága sohse okozzon homályosságot, tömörsége 
ne csontosodjék formulává, a stílus egyszerűsége ne forduljon szürkeségre, 
a magyar zamatot ne cserélje fel sohse aszfaltról szedett kifejezéssel (Ideális
iákból : „Nem bírom“ már ezt a sok szennyet), a szellemességért jó ízlését 
ne bocsássa áruba, bármilyen csábító és mulattatásra késztető is az alkalom 
(A  Medve audienciája). Mindezeket nem megrovásként mondjuk, mert nin
csen arra okunk, csak jelezni akarjuk, hogy Dorosmay Jánosra a magyar 
meseirodalomban nagy feladat vár, és azt be is fogja tölteni.

Azonban már is készséggel és örömmel elismerjük Dorosmay János 
fabulaírói tehetségét, művészetét ; helyeseljük az utat is, melyen halad. 
Tömör stílusa, eredeti szerkezete, nemes felfogása, jóízű humora, tiszta látása, 
világos ítélete hiánytalan egységbe összefonódva új meseformát, gazdagodást 
jelent irodalmunkban. Dorosmay János avatott meseíró.

Szívesen megemlítjük a magyar La Fontaine Társaság erkölcsi és anyagi 
támogatását is, mellyel a magyar fabulairodalomnak egy tehetséges művelő
jét vidéki elszigeteltségéből kiemelte és könyvét kiadta.

Sopron. Csanády Sándor.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍR EK
Egy jubileum alkalmából. A magyarországi evangélikus egyház majdnem 

minden gimnáziumával kapcsolatban létesített internátust, hogy azoknak az 
ifjaknak is módot nyújtson az iskoláiban való tanulásra, akik azoktól távol 
laknak. Csekély díjakért, nagy kedvezmények nyújtásával szegény szülők 
gyermekei számára is biztosítják ezek az internátusok a meleg lakást és a 
mindennapi kenyeret. Ezeknek az internátusoknak a hivatása tehát az, hogy 
a velük kapcsolatos gimnáziumok neveltjeinek otthont nyújtsanak. Neveléssel 
nem foglalkoznak. A növendékek testi szükségleteit elégítik ki, egészségük
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felett őrködnek. Programmjuk ezen túl inkább csak negatívumokból áll. 
Az internátusok vezetésével megbízott igen kis számú (rendszerint egy eforus 
és egy vagy két felügyelő tanár) tanszemélyzet munkája abban merül ki, 
hogy megvédi a növendékek lelki, erkölcsi tisztaságát, épségét. Óvják őket 
minden kívülről jövő olyan behatástól, ami ezt veszélyeztetné, és nyesegetik 
azokat az esetleges helytelen kinövéseket, amelyeket neveltjeiken tapasztal
nak. A pozitív értelemben vett nevelést — az iskola munkája mellett — a 
növendékek maguk végzik. Minden zárt közösségben tapasztalható ilyen 
önnevelő tevékenység, és ha az a közösség lelkileg egészséges, és érez maga 
fölött bizonyos korlátozó ellenőrzést, igen elfogadható eredményt ér is el.

Vannak azonban szülők, akik ezzel nem elégszenek meg. Megvan az anyagi 
lehetőségük arra, hogy áldozzanak gyermekeik nevelésére, viszont elvárják, 
hogy gyermekeik nevelésben részesüljenek. Ilyen szülők keresik a nevelőinté
zeteket. A múltban úgyszólván csak az egészen előkelő körök részéről nyil
vánult meg ilyen érdeklődés és a katolikus egyház, különösen a szerzetesrendi 
iskolák, hamar ki is használták ezt az érdeklődést. Számtalan protestáns család 
is ezekbe a kát. nevelőintézetekbe adta gyermekét, mert evangélikus fiúnevelő
intézet nem volt. A háború óta egyre nőtt az érdeklődés a nevelőintézetek 
iránt. Ennek több oka van. A háborúból hazakerült apák nem éreztek maguk
ban elég idegenergiát ahhoz, hogy munkájuk elvégzése után gyermekeik neve
lésével foglalkozzanak. A háború óta megszaporodott válások miatt egyre 
több kiilönváltan élő szülő látja leghelyesebb megoldásnak gyermeke számára 
az intézeti nevelést. És végül egyre nő napjainkban azoknak a házaspároknak 
a száma, ahol mind a két fél kereső ember, és egész nap munkában van. Az ilyen 
szülők szívesebben tudják gyermeküket intézetben, mint kéteserkölcsű 
nevelőnők vagy kétesegzisztenciájú és nem mindig kielégítő felelősségérzetű 
„házitanítók“ felügyelete alatt. Tehát ma már a polgári középosztály sem 
idegenkedik a nevelőintézetektől, sőt keresi azokat.

Korunknak ezt a mind hangosabban jelentkező érdeklődő szavát hallotta 
meg a bányakerület nagynevű püspöke, Raffay Sándor dr. Tíz évvel ezelőtt 
ő hívta életre a budapesti evang. gimnáziummal kapcsolatos Evangélikus Inter- 
nátust. A nagyközönség, de talán még a pedagógus körök sem tudják, hogy e 
szerény cím sokkal többet jelent, mint egyházunknak többi hasonló nevű 
intézménye. Ez az internátus nemcsak internátus, hanem nevelőintézet. 
Ennek az intézetnek más a célja, mint a többi evangélikus internátusnak. 
Ebben az internátusbán egész külön tantestület (1 eforus, 2 nevelőtanár, 
4 tanulmányi felügyelő, zenetanárok és nyelvtanárok) munkálkodik azon, 
hogy az itt lakó növendékekből olyan szellemi elitnemzedéket neveljen, amely 
hivatva lesz egykor arra, hogy egyházunk és hazánk életében vezető szerepet 
töltsön be.

Ez az intézet most érkezett el első jubileumához : most fejezi be tizedik 
tanévét. Tíz esztendő nem sok egy intézet életében, különösen olyan nagy- 
multú iskolák árnyékában, mint egyházunk iskolái, melyek nagyrészt elhagyták 
már az első centennáriumot is. Mégis az első  tíz év után érdemes talán meg
állni, mert ha másra nem is, arra feljogosít, hogy leszögezzük : Igazolta alapí
tóját és bebizonyította életképességét.

Budapest. L a k i  T ibor.
MafJy ar emléktábla Kufsteinben. A budapesti evangélikus leánygimnázium 

két tanára, Jeszen szky  Ilo n a  és dr. Z elenka M arg it nyáron Kufsteinban jártak, 
s szomorúan látták, hogy az ott szenvedett magyaroknak semmi emlékük 
nincs, s csupán Rózsa Sándorról tudnak. Jeszenszky Ilona lelkében íogamzott 
meg a gondolat, hogy az ott börtönben kínlódott Teleki Blanka és Leövey 
Klára emlékére táblát emeltet. Az ügyben Kufsteinban írt levélre Wagner 
Károly múzeumi igazgató felelt, s ő vetette fel a gondolatot, hogy minden 
magyarról emlékezzék meg mozgalmunk. A leánygimnázium SZEMBE-egye- 
sülete, hazafias szíve megmozdult, s kezébe vette a két tanár vezetésével az 
ügy intézését, a tanári kar lelkesen karolta ezt fel. A kufsteini városi hatóság
tól, tiroli biztonságigazgatótól az engedélyt az iskola a tábla felállítására és 
a magyar leleplezési ünnepélyre megkapta, húsvétkor pedig dr. Bánkúti
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Dezső igazgató személyes kufsteini tárgyalásai annyira megérlelték az ügyet, 
hogy az emléktábla leleplezése július 10-én megtörténhetik. Ugyanazon a 
napon, mikor a cellák előterében a magyar és német szövegű tábla leleplezése 
megtörténik, a Hősök Orgonáján magyar művész, Kapi-Králik Jenő játszik, 
a kimenő iskc'ás leányok a tiroli ifjúsággal együttes magyar-tiroii estet 
rendeznek. Az iskola reméli, hogy nagyobbszámú növendéket tud kivinni, s 
hogy szülők és más hazafias magyarok is csatlakoznak hozzá, s így a kufsteini 
ünnepély igazán magyar megmozdulás lesz, mely hozzájárul majd ahhoz, 
hogy a baráti Tirolban jobban megismerjenek bennünket, s többet tud
janak trianoni csonkítottságunkról, mint mostan.

Az ünnepség előfutáraként május 3-án a Deák-téri díszteremben a rádió 
által is közvetített kufstein-ünnepet rendez az iskola a kufsteini foglyok 
hozzátartozóinak jelenlétében. Itt D. Raffay Sándor püspök megnyitó szavai, 
az igazgató beszámolója az ügyről, dr. Sikabonyi Antal küliigymin. főkönyv- 
táros, kufsteini hős unokájának előadása és Basilides Mária, az Operaház 
örökös tagja énekszámai hangzanak el, a növendékek Jeszenszkyné T. Irén 
„Két búcsú“j3. kufsteini jelenetét adják elő, továbbá Kapi-Králik Jenő „Magyar 
visszhangját“ ének- és zenekarral, és szavalattal működnek közre. Ez az estély 
bizonnyal még inkább fel fogja hívni a figyelmet erre a szép, önzetlen munkára.

A debreceni református Kollégium gimnáziumának olaszországi tanulmány
útja. A debreceni református Kollégium gimnáziuma a húsvéti vakációban 
sikerült tanulmányi kirándulást rendezett Olaszországba 32 résztvevővel. 
A tanulmányút vezetője dr. Kun Sándor igazgató volt, segítőtársai Kornya 
Sándor és dr. Ember Ernő tanárok. Kísérő tanárok voltak még : dr. Frick 
József, dr. Salánki József és Gacsályi Géza. A szervezési munka hét évre 
nyúlik vissza, amikor a mostani VII. osztályosoknak az I. osztályban főnöke 
volt az igazgató, és megígérte nekik, hogy hetedikes korukban elviszi őket 
Olaszországba, ha a közbeeső idő alatt 260 pengőt össze tudnak gyűjteni. 
Az akkori lelkes megajánlásnak eredményeképen sikerült 11 hetedikesnek a 
kívánt összeget megtakarítani. Csatlakozott hozzájuk a felső osztályokból 
még 8 tanuló és egy református tanárképzőintézeti egyetemi hallgató, to
vábbá 12 kísérő tanár, tanárné és szülő. A tanulmányút pontosan 3 hetet 
vett igénybe. Március 17-én indultunk el Debrecenből, s április 7-én érkez
tünk vissza. Az útirány a következő volt : Debrecen—Budapest—Bécs—- 
Velence—Milano—Genova—Pisa—Róma—Nápoly—Pompeji—Capri—Róma 
Firenze—Trieszt—Budapest—Debrecen. Rövidség okáért az alábbiakban csak 
felsoroljuk azokat a látnivalókat, melyeket a különböző városokban meg
szemléltünk.

Első állomásunk Bécs volt, ahol autocar-ral körsétát tettünk a városban, 
kimentünk Schönbrunnba, a Kahlenbergre és a Práterbe. Másnap este felejt
hetetlen út után, a Semmeringen, Stájerországon és Karinthián át megérkez
tünk Velencébe. A lagúnák városában, melyet magyarok sűrűn látogatnak, két 
napot töltöttünk, s a Szent Márk-teret és templomot, a Canal Grande palota
sorát, a Doge-palotát, Szépművészeti Múzeumot, a Frari-, S. Giovanni e 
Paolo, S. Maria della Salute és S. Zaccaria-templomokat tekintettük meg, 
továbbá egy üvegfúvó műhelyt, s kirándulást tettünk a Lidóra. A termékeny 
Pó-síkságon keresztül megtett út után érkeztünk a legélénkebb forgalmú 
olasz városba, Milánóba. Itteni másfél napunkat a Dóm, Galleria, Scala- 
színház, királyi palota, Brera-képtár, Ambrosiana-könyvtár és múzeum, 
Sforza-kastély megtekintése töltötte ki. Láttuk a világhírű temetőt, gyönyör
ködtünk a Dóm tetejéről nyíló kilátásban, s felfrissítettük magunkat Európa 
egyik legmodernebb fedett uszodájában. Genova különösen gyönyörű fekvé
sével, délvidéki jellegű vegetációjával és gazdagságával ragadott el bennün
ket. Egynapi tartózkodásunk alatt a Palazzo Rosso képtárát, a gyönyörű 
fekvésű és művészi emlékekben csodálatosan gazdag temetőt, Dómot és 
D’Annunziata-templomot tekintettük meg, sétáltunk a hatalmas forgalmú 
kikötőben, és villamossal körsétát tettünk a város felső peremén. Innen 
Rómába a tengerpart mentén vezető útunkon csak néhány órára állottunk 
meg Pisdban, de ez is elég volt a Dóm, keresztelő kápolna és a világhírű ferde
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torony megnézésére. R ó m ára  öt napot szántunk, s ezalatt végigtekintettük az 
antik, a pápai és a fasiszta Róma nevezetességeit. A Forum Romanummal 
kezdtük, s azután végigcsodáltuk a császári fi rumok, a Colosseum, a Pala
tínus beszédes emlékeit. Láttuk a capitoliumi, a csodálatosan gazdag vati
káni múzeumokat a Rafael-szobákkal, a Borgia-lakosztállyal és a Sixtusi 
kápolnával együtt, a Borghese és a nemzeti múzeumot. A templomok megszem
lélését a világ legnagyobb templomával, a Szent Péter bazilikával kezdtük, 
s folytattuk a Szent Pál bazilikával, és a minden bazilikák ősével, a lateráni 
Szent János-bazilikával. Láttuk a Pantheont, a S. Maria Sopra Minervát, a 
S. Pietro in Vincoli, S. Maria in Aracoeli és a Gesu’-templomokat, a Venezia-, 
(királyi)-, Falconieri (Collegium Hungaricum)-, Farnese- és Cancelleria-palo- 
tákat, Róma legszebb tereit (Piazza S. Pietro, Venezia, Navona, Farnese, 
Essedra), voltunk a katakombákban, sétáltunk a Via dell’Imperon, a Corson, 
a Via Appia Antican, a Gianicolon. Kirándulást tettünk Ostiába, Róma mind
inkább fellendülő tengeri fürdőjébe, s lenyűgözve állottunk az Unita Italia 
megszületését hirdető Viktor Emmánuel-emlék s a fasizmus diadalmas Vezé
rének nevét viselő Foro Mussolini márványcsodái előtt. N á p o ly  és a nápolyi 
öböl, hol 3 napot töltöttünk, természeti szépségeivel tett ránk feledhetetlen 
hatást. Itt a Nemzeti Múzeumot s a magyar vonatkozású, emlékekben gazdag 
Dómot tekintettük meg, majd kirándulást tettünk Pompejibe, mely eleven 
régiségtanként tárult fel a klasszikus ókor emlékei iránt fogékony diákjaink 
előtt, míg a Solfatara vulkánhoz tett kirándulásunk a természet erőinek 
hatalmát szemléltette, Caprin pedig a déli tengerpart gyönyörű tavaszát 
élveztük. A „virágok városát“ Firenzét két és félnapig tanulmányoztuk a 
következő programm szerint : Dóm, keresztelő kápolna, harangtorony, Or S, 
Michele, Dante háza, Városháza, Loggia dei Lanzi, Uffizi- és Pitti-paloták 
képtárai, Boboli-kert, S. Croce-templom, Piazzale Michelangiolo, S. Lorenzo- 
templom, Medici-kápolnák, Szépművészeti Múzeum, Szent Márk Múzeum, 
Utolsó állomásunk a régi osztrák kikötőváros, Trieszt volt, ahol sétát tettünk, 
s megtekintettük a régi császári nyaralót, Miramarét.

Minden baj és zökkenő nélkül, az előre elkészített programm sikeres végre
hajtása után hatalmas lelki és szellemi gazdagodással érkeztünk vissza április 
7-én Debrecenbe. A gondos előkészítés, külföldi konzulátusaink szíves támo
gatása s az olaszok tettekben is megnyilvánuló őszinte barátsága folytán ez a 
hatalmas háromhetes tanulmányút a diákok részére mindössze 235, a felnőt
tek részére pedig 275 pengőbe került személyenként. A gimnázium Diákbál- 
alapjából 910 pengő segélyben részesült 8 szegénysorsú kiváló előmenetelő 
tanuló. K . S .

Az Egyetemes Konvent még az elmúlt évben elhatározta a középiskolák 
ifjúsága számára konfirmációi káté kiadását, amely gimnáziumaink és polgári 
iskoláink IV. osztályában egyszersmind vallástani tankönyvül is szolgálna. 
E káté, illetőleg tankönyv rövid időn belül elhagyja a sajtót, a pályadíj
nyertes mű szerzője dr. Patay Pál budapesti református lelkész.

Folyamatban van a középiskola V. osztálya számára is vallástani tan
könyv kiadása. Egyetemes Konventünk e tankönyv megírására dr. Czeglédy 
Sándorceglédíreformátus lelkészt kérte fel. E tankönyv is megjelenik szept 1-re.

Mindkét tankönyvet Debrecen sz. kir. város és a tiszántúli református
egyházkerület könyvnyomda-vállalata nyomatja és hozza forgalomba.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület Elnöksége felhívja az evangélikus 
közép- és középfokú iskolák tanárait, hogy főiskolás gyermekeik nevelteté
sére neveltetési segély irán t kérvényeiket jú n iu s  20-ig n y ú jtsák  be az ügyvivő 
alelnöknél. Az iskola igazgatójának aláírásával ellátott ív összes adatai 
pontosan kitöltendők. Segélyt nem nyerhet olyan tanár, ki az egyesülettel- 
szemben hátralékban van, vagy kinek iskolája nem fizette be az esedékes 
díjakat. Tanári, vagy lelkészi pályára készülő tanárgyermekek előnyben 
részesülnek, úgyszintén azok is, kik a L ther-Otthon, vagy Teológus-Otthon 
lakói kívánnak lenni. Nagyon kérjük, hogy a határidőt pontosan tartsák meg 
tagtársaink, mert az ügy elintézése után beérkező folyamodványokat nem 
vehetjük tekintetbe.



Három kellemes két a legmodernebb magyar egyetemen. A magyar idegen 
forgalom terén egyre nagyobb szerepet játszik a debreceni Nyári Egyetem, mely 
az idén második évtizedébe lép. A Nyári Egyetem ma Európa egyik legnépesebb 
szünidei tanfolyama. Tavaly 22 nemzet fiai közül 735 hallgatója volt. Az idén 
a hallgatóság száma ismét növekedni fog, a XI. tanfolyamot augusztus 1—18. 
rendezik a debreceni Tisza István Tudományegyetemen, a legmodernebb 
magyar egyetemen. A XI. tanfolyam programmján a legkiválóbb magyar és 
külföldi tudósok szerepelnek a modern, magyar és idegen szépirodalmak, 
történet, filozófia, pedagógia és természettudományok aktuális problémáit 
felölelő angol, francia, lengyel, magyar, német- és olasznyelvű előadásokkal. 
A nyelvleckék az előbb felsorolt nyelveken az eredményes nyelvtanulást és 
gyakorlást teszi lehetővé. Az előadások időpontját úgy választották meg, 
hogy a hallgatóság a városi strand, és gyógyfürdő nyújtotta üdülési és sporto
lási alkalmat kihasználhassa. A programmot ezenkívül hangversenyek, magyar 
és idegen táncok bemutatására rendezett ünnepségek, szemléltető filmelő
adások teszik változatossá. Kirándulásokat rendez a Nyári Egyetem az ország 
minden részébe (Hortobágy, Tokaj, Eger, Lillafüred, Mezőkövesd, Szeged, 
Esztergom, Balaton), végül a hallgatóság egy hetet tölthet Budapesten a 
Szent István-heti ünnepségeken a legkedvezőbb feltételek mellett. A részt
vevők vasút-vízumkedvezményben részesülhetnek, és olcsó villamos és strand
bérletet válthatnak. A részvételre vonatkozólag mindennemű felvilágosítást 
készséggel nyújt a Nyári Egyetem titkársága (Debrecen 10.).

Városi nyomda, Debrecen. 1937—960.
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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 fo r m á t u s  r é s z r ő l :  v itéz  d r .  B e s s e n y e i  L a jo s ,  d r .  K u n  S á n d o r ,  
d r . P a p p  F e r e n c ,  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 ik u s  r é s z r ő l : d r .  D o m a n o v s z k y  S á n d o r , d r .  B á n k ú t i  D e z ső ,  
d r . I I .  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 ln a i  V i lm o s .

M E G J E L E N I K  é v e n k én t 1 0  fü z e tb e n .

E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  e gé sz  é v re  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 E T  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 le  k ü lö n  e lő 
f iz e té s  n é lk ü l, a z  e g y e sü le t i  t a g d í j  fe jé b e n  já r .

K É Z I R A T O K  r e fo r m á tu s  r é sz r ő l  a  fe le lő s  sze rk e sztő h ö z  ( D e b re c e n , 
R e fo r m á t u s  g im n á z i u m ) ,  e v a n g é l ik u s  ré sz rő l a  fő sz e rk e sz tő 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 ld e n d ő k .

K I A D Ó H I V A T A L :  D e b re c e n , R e f o r m á t u s  g im n á z iu m , a h o v á  a z  e lő 
f iz e té s i  d í j a k  é s  r e k la m á c ió k  k ü ld e n d ő k ;  a  t a n á r i  é s  fe n n ta r tó -  
te stü le ti já r u lé k o k  a z o n b a n  e g y e n e st  a  ta n á r e g y e sü le t i  p é n z t á r a k b a  
ir á n y ít a n d ó k .

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  k ö z li t a g ja i v a l ,  h o g y  
a z  egy etem es k ö z g y ű lé s  h a t á r o z a t a  értelm ében  m in d e n  ta n u ló  u t á n  
szed e tt 1  P  6 0  f i l l é r  a  N e v e lé s i  A l a p  ja v á r a  a z  e g y e te m e s  p é n z t á r b a  
k ü ld e n d ő  ( B u d a p e s t , I V . ,  D e á k - t é r  4 . ) ,  a  4 0  f i l l é r  t a n u ló já r u lé k  
p e d ig  a  T a n ü g y i  S z e m le  j a v á r a  a z  egy esü le t p é n z tá r o sá h o z , K i l c z e r  
G y u lá h o z  ( B u d a p e s t ,  V I I . ,  V i lm a  k ir á ly n ő - ú t  1 9 . ) .  U g y a n c s a k  
a  p é n z tá r o s  c ím é re  k ü ld e n d ő  m in d e n  év decem b er 3 1 - ig  4  P  é v i  
t a g s á g i  d í j .

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  p o s ta t a k a r é k p é n z t á r i  c se k k 
s z á m lá já n a k  s z á m a  :  4 2 ,6 2 5 ,  c ím e  :  P r o t e s t á n s  T a n ü g y i  S z e m le ,  
D eb recen .

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

Pályázati hirdetmény.

A  d ebrecen i r e fo r m á tu s  K o l lé g iu m  igazgatótanácsának elnöksége 
pályázatot hirdet a gimnáziumban hat helyettes tanári állásra: 
egy vallástanári, két magyar-latin, egy magyar-német, egy mate
matika-fizika szakcsoportú és egy testnevelő tanári tanszékre. 
A kinevezendő helyettes tanárok javadalma a nem állami tan
személyzet részére megállapított javadalommal azonos. A tiszán
túli református egyházkerület elnökségéhez címzett és szabály
szerűen felszerelt folyamodványok 1937. június 12-én délig a refor
mátus gimnázium igazgatóságának címére (Debrecen) küldendők 
be. Az állásokat szeptember 1-én kell elfoglalni.



MEGHÍVÓ.
AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET 

1937 augusztus hó 24—25-én, kedden és szerdán, tartja

XXXI. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
Sárospatakon,

ahova az egvesület tagjait ezennel meghívjuk. Részletes programra 
a következő:
Augusztus 24-én, kedden:

Hivatalos fogadtatás déli 12 óra 8 perckor a MÁV-állomáson.1 órakor ebéd a főiskolai tápintézetben.
3 órakor választmányi gyűlés az Imateremben. Egyik tárgya e gyűlésnek 

az óravázlatok kérdése, melyre vonatkozólag a központi igazgatóság felfogását 
vitéz dr. Bessenyei Lajos fejtette ki a Prot. Tanügyi Szemle 1937 június havi 
számában megjelent cikkében. Hozzászólásra lehet jelentkezni előre a fő
jegyzőnél.

5 órakor az összes szakosztályok részére az Imateremben filmbemutatással 
kapcsolatos előadást tart dr. Szondy György debreceni gyakorlógimnáziumi 
tanár „A filmoktatás jelentősége és lehetősége a református középiskolákban“ 
címmel.6 órától 8 óráig szakosztályi ülések a gimnáziumban :

a) Vallástanárok szakosztálya : Imaterem.
b) Nyelv- és történettudományi szakosztály : Természetrajzi előadó

terem, gimn, szárny II. emelet 128.
c) Mennyiségtani és természettudományi szakosztály : Fizikai előadó

terem, gimn. szárny II. emelet 134.
d) Tanítóképzőintézeti szakosztály : Főépületi tanácsterem.
e) Polgári iskolai szakosztály : Gimn. szárny I. emelet 111.
f) _ Testnevelési szakosztály : Gimn. szárny í. emelet 103. 

j49 órakor ismerkedési vacsora.
*

Augusztus 25-én, szerdán: •
8 órától 9 óráig szertárak, könyvtárak, internátusok megtekintése.
9 órakor istenitisztelet a városi templomban, imádkozik Farkas István 

püspök.
10 órakor közgyűlés az Imateremben :1. Elnöki megnyitó.2. Üdvözlések.

3. Előadások : a) Dr. Péter Zoltán debreceni gimn. tanár : A „magyar
oktatói rend egységes megszervezése.“

b) Dr. Gulyás József sárospataki gimn. tanár, c. igazgató : „A sze
lekció kérdése.“

c) Szabó Gyula sárospataki gimn. tanár, angol-internátusi igaz
gató : „A sárospataki református gimnázium angol tagozata 
és angol-internátusa.“

4. Főjegyzői jelentés.
5. Pénztárosi jelentés.6. Szakosztályok előterjesztései.1 órakor közebéd a főiskolai tápintézetben.

V24 órakor Sárospatak nevezetességeinek és iskoláinak megtekintése. 
Akik ezen a napon el akarnak utazni, azok 17 óra 8 perckor, vagy 20 óra 

40 perckor utazhatnak.



Augusztus 26-án, csütörtökön:
Kirándulás Széphalomra Kazinczy sírjához és mauzóleumához. Indulás 

reggel (5 óra 56 perckor kisvonaton, visszaérkezés Sátoraljaújhelybe 11 órára. 
Ebéd a sátoraljaújhelyi MáV-pályaudvaron, 11 óra 40 perckor hazautazás. 
E kirándulás költségét, amely a pályaudvari ebéddel együtt kb. 3 pengőbe 
kerül, minden résztvevő maga viseli. A kirándulás csak úgy szervezhető meg, 
ha elegendő a jelentkezők száma, éppen azért erre kifejezetten jelentkezni 
kell. A kirándulásra táskáját mindenki magával viszi Sátoraljaújhelybe, ahol 
azt letétbe helyezzük.

Tudnivalók. A közgyűlésen résztvenni szándékozók július hó 10-ig jelent
kezzenek írásban a sárospataki református gimnázium igazgatóságánál, későbbi 
jelentkezőket a rendezőség nem tud elszállásolni. Névszerint fel kell sorolni 
a jelentkezőket (feleséget, esetleg családtagokat). A szállás- és étkezés-igény 
feltétlenül bejelentendő, valamint kifejezetten az is, hogy a széphalmi kirán
duláson részL vesz-e a jelentkező. Az is közlendő, hogy az illető mikor érkezik, 
mikor utazik el, melyik utolsó étkezést óhajtja igénybe venni. Minden jelent
kezés csak személyenként 2 P jelentkezési díjnak július 10-ig való befizetése 
mellett érvényes. Ebben a kirándulás kivételével az elszállásolás és étkezés 
költségei benne vannak. Az elszállásolás férfiak részére internátusokban 
történik. A hölgyeket magánházaknál szállásolja el a rendezőség, és lehetőség 
szerint a férfihozzátartozókat is oda osztja be.

Felkérjük az intézetek igazgatóit, tanárait és egyesületünk 
egyes tagjait, hogy közgyűlésünkön minél számosabban vegyenek 
részt.

AZ ELNÖKSÉG.

Városi nyomda, Debrecen, 1937-1105.
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Az evangélikus tanár kötelességei.*
M in d n y á ju n k  legfőbb tö rek vése  a z , h ogy  e v a n g é lik u s  k ö z é p isk o 

l á i n k  a  le g jo b b a k  legy en ek . Felvethetnék a kérdést: ugyan mi teheti 
őket elsővé, vagy legalább is jóhírűvé? Felszerelésük, épületeik alig. 
De nem is ez az iskola lényege. Kétségtelen, hogy belső  é r té k ü k k e l  
k e ll  v o n zó  erő t g y a k o ro ln io k  a  t á r s a d a lo m r a .  Az iskola belső értéke 
pedig a tanító-nevelőmunkától függ. Ezért vigyáznia kell minden 
evangélikus iskola tanárának, hogy ideálisan felfogott munkacéllal 
adja a legjobbat.

Az iskola elsősorban tanít és a nevelésre kevés gondot fordít, — 
legalább ez ellene a vád. Különösen ez a helyzet állhat elő a nagy 
intézetekben, hol a tanár alig tudja a tanulók nagy tömegét áttekin
teni. S mégsem szabad belenyugodni abba, hogy nem tud amúgy 
sem minden tanulót megismerni, tehát nem is igyekszik erre. Érdek
lődnie kell a tanárnak növendékei iránt : ne csak tanulásuk érdekelje, 
hanem igyekezzék családi, otthoni körülményeikkel is megismerkedni: 
akkor tud majd velük egyénileg megfelelő módon foglalkozni.

Véleményem szerint lényegtelen az, hogy iskoláinkban a tan
anyagot kiválóan végzik el a tanárok, hiszen más iskolák tanárai 
is nagyrészt így cselekszenek. M á s  k e ll , a m i  i s k o lá in k a t ,  a z  e v a n g é l ik u s  
i s k o lá k a t  m á s  isk o lá k tó l, a z  á l l a m ia k t ó l  é s  m á s  je lek eze tiek tő l m e g k ü lö n 
b ö zte sse . Hol van iskoláinkban az, ami evangélikus, s hol találjuk 
meg azt, ami őket más iskoláktól megkülönbözteti? A mostani uni
formizálásra törekvő világban méltán vetődhetik fel ez a kérdés !

T u d o m , h ogy  t a n í tá s á b a n  m in d e n  k a r t á r s a m  m e g r a g a d  m in d e n  
a lk a lm a t  a r r a ,  h ogy  e v a n g é lik u s  é r té k e in k re  r á m u ta s s o n , s  m in d ig  
k ie m e li  a z  e v a n g é lik u s  v o n a tk o z á so k a t . Mennyi alkalom kínálkozik 
erre ! Tanulhatunk ebből a szempontból a katolikus Pintér Jenőtől, 
ki hatalmas irodalomtörténetében minden író vallási körülményeiről 
is pontosan tájékoztat; nem egy helyen részletesen tárgyalja, mi 
késztette az illetőt vallásváltoztatásra : igazságosan ítéli meg egy 
Mikes, Bessenyei, Balassa hitehagyását. E g y e te m e n  szerzett t u d á s u n k a t  
i s k o la i  é s  e v a n g é lik u s  e g y h á z i sz e m p o n tb ó l kell k ie g é s z í t e n ü n k ; ezt a 
célt kívánja szolgálni Prőhle Károlvnak az egyetemes egyház által 
elfogadott indítványa, mely a tanárok evangélikus szellemű tovább
képzésére irányul. Mily önérzetet ad a Magyarországon törpe kisebb
ségben élő evangélikusoknak az a tudat, hogy egy Goethe, Schiller,

* Elnöki megnyitó az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1937. évi 
május 17-én Szarvason tartott rendes évi közgyűlésén.
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Wagner, Shakespeare is protestáns volt, hogy Milton is az, Bach 
és Kant is evangélikusok ; sőt, hogy a legnagyobb természettudósok : 
mint Newton, Kepler, avagy Linné is mind vallásos evangélikusok 
voltak stb. Mindjárt nem fogja restelni a gyermek azt, hogy kisebb
ségi egyházhoz tartozik, ha minden alkalommal kiemelik tanárai, 
mennyi millió hitsorsosunk él a világon, s mennyi értékes evangélikus 
egyéniség vitte előbbre a tudományt és művelődést a történelem 
folyamán. Ezt ne csak a vallástanártól hallja, kit elfogultnak hihet, 
hanem az evangélikus iskola minden tanárától. Mert ez nem fele
kezeti elfogultság s nem a mások értékeinek tagadása, csupán a 
magunk megbecsülése.

De még mindez, amit elmondottam, csak a tanítási anyaggal való 
hatásgyakorlás. Még mindig előttünk a kérdés: hogyan neveljük 
evangélikus szellemben ? Igen nehéz erre felelni, s nagyon jól tudom, 
hogy én ezt a kérdést nem fogom megoldani. De gondolkozni rajta, 
állandóan napirenden tartani igen szükséges.

Azt hiszem, mindnyájan emlékszünk arra, hogy egy éve fiatal 
diákok kommunista szervezkedését leplezte le a budapesti rend
őrség. Minden ilyen alkalommal aggódva veszem kezembe a lapokat: 
nincsenek-e nekünk, evangélikus iskoláknak, tanulóink közöttük. 
Mert ugyan ki, vagy mi biztosíthat minket arról, hogy a mi sok 
tanulóink között nem akad-e ilyen gondolkozású? Hát számon 
tudjuk-e tartani tanulóinkat ebből a szempontból? Ismerjük-e 
növendékeink lelkét? Hiszen a tanítási órákon kívül alig érint
kezhetünk velük; az órákon kívül az iskolában is, szabad idejük
ben a szülői otthonban, vagy másutt folytathatnak ők olyan meg
beszéléseket, melyek lelkűket megmételyezik. Isten óvott minket 
s iskoláinkat attól, hogy tanulóink közt hasonló szervezkedés nem 
történt. De épp ezért nekünk magunknak, az evangélikus iskoláknak, 
mint nevelő tényezőknek, kell a növendékek lelkét megfogniok, kell 
elsősorban is a vallásos nevelés révén olyan gondolkozásra bírniok, 
hogy ilyen fertőző megmozdulással szemben ellenállóképesek legyenek.

S itt látom a magam és igazgatótársaim kötelességét. A Szolgálati 
Szabályzat 52. §-a ezt mondja : „Az igazgató kötelessége a tanárok
nak nemcsak szorosan vett iskolai működését, hanem általában 
összes tevékenységüket és maguktartását az iskola érdekeinek 
szempontjából figyelemmel kísérni s a tapasztalt fogyatkozások 
megszüntetése iránt alkalmas módon intézkedni.“

Kétségtelen, hogy a nevelés első és legfontosabb eszköze a jó példa
adás. A tanár legyen szorgalmával példaadója a növendéknek. 
A rossz diák számára megszűnt az iskola, mihelyt tanítás nincs. 
Ne legyen ilyen a tanár. Ne legyen olyan, mint a kőműves, ki a 
munkaidő végén lecsapja habarcsos kanalát, s a már felvett habar
csot is visszaönti, mert letelt a munkaideje. Nekünk, magyar 
evangélikus tanároknak arra kell törekednünk, hogy önként is 
vállalt többletmunkával igyekezzünk hazánkat, s benne egyházunkat, 
iskoláinkat építeni. Csak többletmunkával teremtődnek nagy tettek t
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Gondoljuk azonban azt is meg, hogy mikor evangélikus iskolához 
pályáztunk, szerettük azt hangoztatni, hogy vallásunkhoz való hűségünk 
vonzott ide. Mikor már benn vagyunk végleges állásunkban, erkölcsi 
kötelességünk, hogy még több erőt és lelkesedést szenteljünk építő 
munkánknak. Ne legyen, mert nem lehet igaza annak a tekintélynek, 
ki annak idején azzal az indokolással nem akart véglegesen alkal
mazott tanárokat intézetében, hogy ha nem véglegesítik őket, akkor 
jobban fognak iparkodni. Szomorú lenne ez, ha így lenne.

Nézzük azonban meg, mit kívánt egyházunk az iskoláiban alkal
mazott tanároktól. A Szolgálati Szabályzat (melynek intézkedéseit 
evangélikus szempontból aláhúzottan veszi át az új zsinati törvény), 
többek közt ezt mondja (20. §) : „Az egyház minden tanártól el
várja, hogy magán és társadalmi életében, a vallásosság és egy- 
háziasság ápolásában, az istentiszteleten és a vallásos cselekmények
ben való részvételben, az egyházi munkában és egyházi tisztségek 
vállalásában nemes példaadással járjon elöl; erkölcsileg feddhetetlen 
életet éljen ; hivatalában lankadatlan buzgóságol tanúsítson ; pedagógiai 
és didaktikai kérdésekben azokat az utasításokat kövesse, melyeket 
egyházi és iskolai felettes hatóságaitól és azok útján az államtól 
kap ; az iskolában, az egyházi élet és önkormányzat terén egyház- 
szeretetének és hűségének bizonyságát szolgáltassa; a magyar hazához 
híven ragaszkodjék; tanítványait egyházias és hazafias szellemben 
nevelje és oktassa; tanártársaival a kartársi összetartozás érzetét ápolja, 
feljebbvalóival és az igazgatóval szemben tiszteletet tanúsítson.“

Ebből ki akarom emelni ezeket a pontokat: „ magán- és társadalmi 
életében“ is olyan legyen a tanár, mint iskolai munkájában. Vagyis ne 
hangoztasson magánkörben, társaságban más elveket, mint amelyek 
hirdetésére az egyház elhívta és alkalmazta. Különben is ezt ren
deli a Szolgálati Szabályzat 32. §-a : „A tanárnak tudományos egyéni 
nézeteit és meggyőződését tanító és nevelő munkájában alá kell 
rendelnie az iskola közös céljának és őrizkednie kell attól, hogy a közös 
céllal ellenkező tanokat, irányokat terjesszen tanítványai körében.“ 
A fent olvasott kötelezettségek teljesítése teszi lehetővé, hogy növen
dékeink munkáját nyugodt lélekkel elbírálhassuk : ha magunk jó 
példával járunk elöl, követelhetünk növendékeinktől is kötelesség- 
teljesítést. Hogy vonhat kérdőre arcfestésért, ajakpirosításért tanárnő 
tanítványt, ha maga is kendőzi magát nemcsak társaságban, hanem 
még az iskolába jőve is? Hogy igazoltathat tanár növendéket az 
ünnepélyekről, kirándulásokról, vagy templomlátogatásról való le
maradás miatt, ha maga is szívesen mulasztja ezeket? Kérdések 
ezek, melyekre feleljen mindenki lelkiismerete szerint. Az egyházi 
munkában való részvétel is benne van a fenti kötelezettségek között: 
férfi és nő egyaránt találhat olyan egyházi munkát, melyhez tehet
sége van, hivatalos kötelességei mellett ezeket vállalnia is kell. 
Mert bizonyos, hogy iskolánkat nézik más szemmel, ha tanárait meg
ismerik. Azokat, kik kartársaink közül társas életet élnek, szívesen 
megismernék egyházunk tagjai, és gyermekeiket is már előre biza

í *
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lommal készítenék elő arra, hogy a mai iskoláink tanulói legyenek. 
Ha azonban a tanárok külön osztályt alkotva különülnek e l : mint 
idegen helyre jönnek a szülők, s nem lehet az a lelki közösség, mely 
a gyermekek nevelésében olyan fontos.

De azt is mondja a Szolgálati Szabályzat 16. §-ában : ,,A taní
táson k ívü l... egyéb iskolai teendőket teljesíteni, és az iskolai 
melléktisztségeket is elvállalni és ilyen módon az ifj. tanítását és 
nevelését előmozdítani kötelesek.“ Nem lehet eléggé hangsúlyozni 
az együttes, a közös munka szükségességét. Egy jó tanár még nem jó 
iskola, egy buzgó tanár még nem buzgó tanári kar. Mindenkinek 
hivatása magaslatán kell állania.

„A kartársi összetartozás érzetét ápolja“ — mondja a Szolgá
lati Szabályzat 20. §-a. Időnként tehát iskolán kívül is össze kell 
a tanári karnak jönnie, mert akkor sokszor egészen más oldaláról 
ismerheti meg egymást. Igen szomorú, hogy ezt a legtöbb tanári 
karban sokan nem tudják felfogni, pedig ez fontos a tanári köz
szellem kialakulására. Az evangélikus tanárság egymáshoz közelebb 
hozását célozza tanáregyesületünk s annak éppen a szakkartársak össze
hozását célzó szakosztályai. S itt szomorúan kell tapasztalnunk évek 
óta, hogy egyes testületek, iskolák állandóan hiányoznak össze
jöveteleinkről. Ila ennek a távolmaradásnak anyagi oka van, akkor 
is meg lehet és kell orvoslását találn i: elvégre minden iskola veze
tőjének van annyira szabad keze, hogy rendelkezésére befolyhatnak 
összegek, melyeket előrelátólag ilyen tanári célra kell tartalékolni, 
vagy van olyan befolyása, hogy az iskolafenntartónál erre támogatást 
kieszközöljön. Ez még a jobbik eset. De mikor a gyűlések időpontját 
kifogásolják : egynek a húsvéti szünet első napja nem megfelelő 
(ez nem gondolja meg, hogy nem evangélikus iskolákban nincs két 
heti szünet húsvétkor, lehet ebből egy napot közös célra áldozni!); 
más a pünkösdi közgyűlést kifogásolja stb. Szeretnénk azonban 
olyan vezetőséget találni, mely mindenkinek megfelelő időpontot 
kiokoskodjék! Mikor lesz egyetemes tanári közszellem, mely egész 
rendünket tekintélyesebbé és megbecsültebbé tehetné, ha a mi szűk körünk
ben sem tudjuk az evangélikus tanárság összetartását létrehozni? 1

De nekünk, igazgatóknak komoly elkötelezést is jelent a Szolgá
lati Szabályzat 39. §-a, mely így szó l: ,,A középiskola élén az igaz
gató áll, aki az intézet szellemi és erkölcsi érdekeinek őre, s a tanári 
testület élén és azzal egyetértésben arra törekszik, hogy az intézet 
feladatának a hazafias és evangélikus szellemű nevelésnek és a tudo
mányos oktatásnak minél tökéletesebben megfeleljen“ és a 46. § : 
„A  vezetés sikerének legfőbb feltételei erkölcsi tényezők: elsősorban 
a kölcsönös bizalom és szeretet az igazgató és a testület között; az együtt
működésből származó egyetértő gondolkozás és az egymáshoz illesz
kedés.“ Az igazgatót a mi iskoláinkban a testület bizalma jelöli, sah at 
évenként való újraválasztás ennek a bizalomnak megléteiét mindig 
ismét igazolja ; a tanárok összhangzatos együttműködése kialakulhat, 
hiszen a mi iskoláink tanárai egész életre vannak összekapcsolva ;
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de ki is kell ennek alakulnia, mert különben lehetetlen az eredményes 
munka.

Még egy nagy parancs hangzik a Szolgálati Szabályzatból 
felénk, igazgatók felé (46. §) : „ Kötelessége teljesítését minden tanártól 
következetesen meg kell követelnie.“ Természetesen tág fogalom, mi a 
tanárnak a kötelessége a papíron felsorolhatóakon kívül: mert bizo
nyos, hogy az adja meg munkájának lelkét. Ezt nem az igazgató 
követeli tőle, hanem saját lelkiismerete.

A mi iskoláink tanárait nem féltem, midőn ilyen gondolatokat 
felvetek. De meggondolandónak tartom a következőket: minden 
ténykedésünkön meg kell érezhetőnek lennie annak, hogy evangélikus 
iskolák tanárai vagyunk. Ha nincs is az evangélikus tanárokon barát
ruha, vagy apácaköntös : az egyházias gondolkozás mezét kell fel- 
öltenie. Ha nem is hord nyíltan Luther Rózsát (de mért nem teszi?), 
akkor is láthatatlanul hordott Luther-rózsájához híven egyháza hű 
tagjaként kell élnie. Nem jelent ez harcot, vagy támadást más 
felekezetek ellen. De egyházunk nem félembert vár tanáraitól, hanem 
egészet. Aki olvasta Hitler „Mein Kampf“ című önvallomását, olvas
hatta, hogy szerinte a legnagyobb bűn a „Halbheit“ (félember): 
ez tette tönkre — úgymond — Németországot; hozzátehetjük, ez 
gyengíti és teszi tönkre hazánkat s benne egyházunkat is. Nem új 
gondolat az, melyet Hitler most fejez ki : hiszen már Ibsen Peer Gyntjé- 
ben a vége felé megjelenő kísérteties gomböntő is a félembereket 
akarja újraönteni.

Nekünk, evangélikus tanároknak egy irányban egész embereknek 
kell lennünk: s ez egyházunk iránt való magatartásunk. Mindenki 
tudja elvégre, miért kívánkozott evangélikus iskolába tanárnak !

Az iskola mindenkor veteményes kertje volt az egyháznak. Templom 
mellé építették, hogy annak előcsarnoka legyen. Hit és tudás az a két 
pillér, melyre életünk iájának hidját legbiztosabban építhetjük: egy 
is meginog, a másikat is magával rántja, s egész épületünk megsemmisül.

Úgy érzem, mindig jobb, ha magunk elmélkedünk ezeken, s 
gondolkozunk a magunk újjáalakulásán. Mert azt akarjuk, hogy ne 
csak jó, hanem a lehető legjobb állapotok legyenek iskoláinkban. Ezt 
óhajtjuk mindnyájan. S ezzel a hő óhajtással nyitom meg az OETE 
1937. évi rendes közgyűlését.

Dr. Bánkiíti Dezső.

Óravázlatok.
Közismert tény, hogy a VKM a 7000—1935. ein. sz. r.-nek 

a 9. §-ával minden tanító számára elrendelte a tanítási vázlatok 
kötelező készítését és azok ellenőrzését, míg a 3500—1936. ein. sz. 
rendeletének a 23. §-ával kimondotta, hogy „minden egyes tanár 
— tekintet nélkül az iskola jellegére és fokozatára — óráinak eredmé
nyes megtartására írásban rendszeresen előkészüljön“ (1. pont), és
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,,az iskolalátogató különös gonddal tartozik ellenőrizni, hogy — kivé
tel nélkül •— minden tanár nevelői és oktatói munkájának pontos, 
helyes és öntudatos elvégzése érdekében rendszeresen előkészül-e 
óráira és készít-e óravázlatot“ (2. pont). Azt is tudjuk, hogy ez az 
intézkedés sem a tanítóság, sem a tanárság körében nem váltott ki 
osztatlan örömet, sőt még helyeslést sem. Tavaly, értem ezalatt a 
múlt, 1935—36. isk. évet, tankerületemben több úgynevezett tanítói 
pedagógiai szemináriumon vettem részt, amelyeken mindig ott 
szerepelt a tárgysorozatban az óravázlatok kötelező készítése is, és 
bizony nem egy-két keserű kifakadás hangzott el a tanítók szájából 
az intézkedés ellen ; őszintén mondhatom azonban azt is, hogy az 
ellenérvelés mindenütt megtörtént vagy az ezen kérdést tárgyaló 
előadó részéről, vagy az illetékes tanfelügyelőtől, vagy gyakran 
tőlem is, és mindig az volt a biztos benyomásom, hogy a túlnyomó 
többsége a jelenlevőknek ezen felvilágosítás után helyeselte a VKM 
ezen intézkedését. Az idén viszont a tanárság köréből támadták 
írásban és szóban az óravázlatok készítését, és ez a kirohanás, bár 
tömegerőre nézve messze alatta maradt a tanítóság tavalyi kifogásoló 
számának és mennyiségének, de szakszerűség szempontjából — leg
alább látszat szerint •— és minőség tekintetében annál súlyosabbnak 
mutatkozott, különösen kezdetben. Ma már úgy látjuk, hogy a harci 
zaj elült. Az a törpe minoritás, mely a tanárság körében a békét- 
lenkedők szerepét játszotta, valószínűleg belátta, hogy haszon
talanul és alaptalanul is verekedik, és a szélmalom-harc kétesértékű 
dicsősége kerülgeti csupán, elhallgatott tehát, és maga is készíti 
rendesen óráról-órára a maga vázlatait. A tömegvonzás nemcsak 
az anyagi világban érvényesül, hanem a szellemiek terén is. A tanár
ság túlnyomó többsége ugyanis kezdettől fogva helyeselte az óra
vázlatok készítését, ellenvetés nélkül csinálta is azokat, és a többség 
ezen magatartása — úgy látszik — lassan-lassan elnémított minden 
okvetetlenkedést, sőt talán végleg meg is törte az ellenzék harci 
kedvét. A tanárság igazi felfogását talán az a tény mutatja legjobban, 
hogy a VKM ezen rendelkezése előtt is már tankerületem majdnem 
mindenik középiskolájában voltak olyan tanárok, leginkább a 
fiatalabb nemzedékből, akik rendszeresen csináltak óravázlatokat; 
egy intézetnél pedig, a nyíregyházi ág. ev. leánygimnáziumnál tavalyi 
hivatalos látogatásom alkalmával minden egyes tanár kivétel nélkül 
készítette rendszeresen az óravázlatokat, mégpedig minden tan
tárgyból, énekből, rajzból, kézimunkából stb. egyaránt. Úgyhogy 
szerintem a tanárság erre az intézkedésre megérett, és az nála különö
sebb meglepetést nem okozott.

Mégis eleinte, különösen a tanév első hónapjaiban, jelentek meg 
itt is, ott is ellentétes cikkek, hangzottak el támadó nyilatkozatok. 
Azokkal, amelyek a politikai napilapokban láttak napvilágot, a 
magam részéről nem tartom helyesnek foglalkozni. Ezek a cikkek 
ugyanis kivonták magukat a szakkörök tárgyilagos bírálata alól, 
amikor a laikus tömeghez mentek hangulatkeltő írásaikkal. Mert a
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nagyközönség, még a társadalmunk magasabb rétegeit is értem 
ezen megjelölés alatt, nem lehet bíró egy Ilyen teljesen szakkérdésben. 
Amint nem avatkozhatik bele a bíróság, vagy a mérnökök, vagy más 
foglalkozású ágak sajátlagos, szakképzettséget igénylő dolgainak 
az intézésébe, éppen úgy nem szólhat bele a mi különleges ügyeinkbe 
sem. Nem szabhatja meg a tanári vizsgálatok anyagát, sem a mód
szeres tanításunkat, és így magától értődőleg nem dönthet abban.sem : 
írjunk-e minden órára tanítási vázlatot, vagy nem? Azt gondolom, 
ez cáfolhatatlan igazság, amit illik tudni minden egyes tanárnak. 
S ha valaki közülünk mindennek tudatában mégis a nagy közönségre 
appellál, akkor szerintem nem igényelheti, hogy mi, tanárok, száll
junk vele perbe. Keresse meg igazát ott, ahova fordult.

Ellenben a szaklapokban megjelent támadó cikkeket, illetőleg 
ezeknek lényegét szeretném ezúttal röviden bírálat alá venni. Idáig 
nem foglalkoztam szándékosan e kérdéssel, mert arra vártam, hogy 
jogosan hivatkozhassam bizonyos mértékű tapasztalatra. Most már 
két tanév van a hátam megett, amelyek alatt elég megfigyelést 
eszközölhettem a tanítási vázlatok szőnyegen forgó ügyében, hiszen 
mindenféle iskolatípusban látogattam, és nem túlzás, ha többezerre 
teszem a megnézett óravázlatok számát és többszázra a megvizsgált 
tanítókét és tanárokét. Ennyi tapasztalat birtokában bizonyára nem 
lehet elhamarkodottnak minősíteni álláspontomat. Mindenesetre 
sokkal, de sokkal alaposabban szólhatok hozzá e kérdéshez, mint azok, 
akik alig egy-két hónap után, mialatt csak egyéni szűk körükben, 
legfeljebb egyetlen iskola keretén belől néztek széjjel, kiálltak a 
porondra és hadakozni kívántak a legélesebb fegyverekkel. A magam 
igazolására még azt is fel kell hoznom, hogy 1024 óta, amikor a XXVII. 
törvénycikket meghozták ,,a középiskolai tanárok képzéséről“ , egészen 
1929-ig voltak mellém a debreceni református Kollégium gimnáziumá
ban gyakorló tanárjelöltek beosztva, akiknek a kellő vezetése végett 
rendszeresen készítettem óraterveket — és nem óravázlatokat! — 
s így ez a kérdés valóban nem „terra incognita“ a számomra. Úgy
hogy 1929 tavaszán az ORTE közgyűlésén „Óraterv“ c. felolvasást 
tartottam, amelyben már a leghatározottabban lándzsát törtem az 
óraterv rendszeres készítése mellett. Tehát ebben az egész kérdésben 
— ha úgy tetszik — múltam van, és talán azt is elmondhatom, hogy 
valami parányi kis részben magam is ott szerepelek az okok között, 
amelyek végre az óravázlatok kötelező készítésének elrendelésére 
vezettek. Annál inkább kötelességem most ezen intézkedés megvédé
sére teljes mellel kiállani.

Az óravázlatok ellen felhozott érvek nagyjában három csoportra 
oszthatók : a) a tanítást megkötik, és a tanár kezdeményező elhatáro
zását lehetetlenné teszik („a tanárnak improvizáló eljárása“ ; Prot. 
Tanügyi Szemle ; 1937 január, 32. 1., Szathmáry : Vakvágányon); 
b) a tanítás munkáját bürokratikussá süllyesztik („lényeget veszé
lyeztető írástömeg“ , „lélektelen sablon“ ; Magyar Pedagógia: 
1936 november-december, 195. 1., Gyulai Ágost : Elmélet és gyakor
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lat a tanügyi igazgatásban); c) a tanárra súlyos munkatöbbletet 
rónak. Vizsgáljuk meg ezeket az állításokat és próbáljuk kideríteni : 
mennyi bennük az igazság?

Az első ellenvetésre egész röviden azt felelhetjük, hogy óra
vázlatokat kell készíteni, nem pedig óraterveket, ami igen nagy 
különbség. Az óratervek ugyanis részletes kidolgozásúak, majdnem 
kérdésről feleletre haladnak az óra egész időtartamán keresztül, és 
így róluk jobban el lehetne mondani, hogy megkötik a tanár kezét, 
és minden önálló kezdeményezést kizárnak. De az óravázlatok, melyek 
a lényegesebb módszeres mozzanatok (számonkérés, áthajlás, tovább
haladás, összefoglalás, célkitűzés) kereteit tartalmazzák csupán a 
kijelölt időtartammal együtt és ezeken belül a tananyag elnagyolt 
részeit, semmiképpen sem akadályozzák meg a szabadabb mozgást, a 
rögtönzött cselekvéseket. Hiszen pl. ha egy 45 perces órából 20 
percre szabom ki a továbbhaladás időtartamát és erre vonatkozólag 
pár sorban megjelölöm a letárgyalandó problémát, akkor ezen kere
ten belől még bőséges alkalom kínálkozik a tanár spontaneitására, 
a rugékonysága, mozgékonysága kellőleg érvényesülhet, csak 
éppen szertelenül nem kalandozhátik el, és nem rázhat le magáról 
minden tervszerűséget. De az is előfordulhat, hogy a tanítás közben 
valami olyan körülmény adódik elő, amely még ezen tág határok 
megváltoztatását is kívánatossá, esetleg mellőzhetetlenné teszik: 
ilyenkor egy avatott pedagógus minden habozás nélkül kezdeményezni 
fogja az óravázlat megváltoztatását, és rögtönözve más tervet fog 
végrehajtani. Ha ilyenkor hivatalos látogató volna jelen, akkor 
bizonyára az is csak helyeselni fogja az óravázlat átalakítását, sőt 
.azt kell neki kifogásolni, ha ilyen kényszerhelyzet előfordulása esetén 
is a tanár görcsösen és mereven ragaszkodnék az óravázlatokhoz. 
Ilyen átalakítás esetén csupán az a kötelessége a tanárnak, hogy a 
3500—1936. ein. sz. r. 23. §-nak 6. pontja szerint „a gyakorlat köz
ben szerzett tapasztalatait“ jegyezze fel az óravázlat margójára. 
Miután mindezek így vannak, azért semmiképpen sem helytálló 
az olyan megjegyzés, hogy az óravázlatok ,,a tanárnak az improvizáló 
eljárását“ lehetetlenné teszik.

A második kifogás attól félti a tanítást, hogy az óravázlatok 
kötelező készítése következtében sablonossá lesz, kivész belőle az 
eredetiség, elszíntelenedik az egyéniség, és lélektelen robottá szűkül az 
óratartás. Őszintén megvallva nem nagyon értem azt az ellenvetést, 
hiszen egyfelől az írásbeli előkészület által tervszerűséget, változatos
ságot vihetek a tanításomba, másfelől a 3500—1936. ein. sz. r. 23. 
§-nak 3. pontja a leghatározottabban kívánja, hogy ,,az óravázlatok
nak belső tartalmát minden tanár szabadon válassza meg, bonta
kozzék ki abban szabadon a tanár egyéni felfogása, nevelői és tanári 
egyénisége“ . Vallom, hogy ennél világosabban követelni az indi- 
viduálitás érvényesülését nem is lehet. Ha pedig ez így van, akkor 
az óravázlatoktól a tanítás elsablonosodását várni, készítésüket a 
„lényeget veszélyeztető írástömegnek“ minősíteni csak egy feltétel
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alatt lehet: ha bevalljuk, hogy minálunk az írásbeli előkészület 
egyenlő a mereven és lélektelenül ismétlődő egyformasággal, és 
azonos a malomtaposó, unalmas kényszermunkával. Mert a dolog 
voltaképpen úgy áll, hogy míg nem voltak óravázlatok, addig ismét
lődtek az órák hónapról-hónapra, évről-évre megdermedt azonos
ságban, amiben a legcsekélyebb változatosság, a legkisebb újítás, 
vagy átalakítás sem fordult elő soha. így fajultak oda az órák, hogy 
előkerültek a padok alatt a detektívregények, vígan virágzott a 
cédulázás és levelezés, gittrágó társaságok alakultak, és más efféle 
diákcsíntevések napirenden voltak. Viszont az óravázlatok cél
tudatos tervszerűsége, a mozgalmas változatosság leköti a tanulók 
figyelmét, és ha az a nagyon védelmezett tanári egyéniség akar 
komolyan dolgozni, akkor éppen az óravázlatok kidolgozásában 
fogja legészrevehetőbben a maga erejét, értékét és becsét megbizo
nyítani.

Talán legnépszerűtlenebb a harmadik érv ellen hadakozni, 
amely szerint az óravázlatok készítése jelentékeny munkatöbbletet 
ró a tanárokra. Erre az az első megjegyzésem, hogy még megértem egy 
olyan tanító ilyen panaszát, aki osztatlan iskolában tanít heti 30 
órában, és minden este 10—12 óravázlatot készít másnapra, mert ez 
a feladat valóban jelentékeny tehertétel. Legalább is az volt az első 
tanévben, amikor minden óravázlatot újonnan kellett készíteni; 
már a továbbiakban, amikor a régi óravázlatok nagyobb részét fel 
lehet használni, a könnyebbedés itt is számottevő lesz. De egy tanár
nál, aki 18 heti órában tanít, a polgáriiskolai is csak heti 22 órában, 
és így egyik napról a másikra csupán 3—4 óravázlatot készít, ez a 
munka igen kicsire zsugorodik össze. Mert a hangsúly ismét azon 
van, hogy óravázlatokat készítünk, nem óraterveket. Egy-egy óraterv 
megszerkesztése bizony belekerül egy órai munkába ; viszont az 
óravázlatok átlagosan nem igényelnek 15 percnél több időt a le
írásra. Ismétlem : az idei és a tavalyi tanévben igen sok vázlatot 
láttam, ezek közül akárhány volt olyan, hogy 5 perc alatt le lehetett 
írni, ellenben akadtak szép számmal olyanok is — dicséretükre 
legyen mondva az illető tanároknak —, hogy elkészítésük, különösen 
ha rajzokkal voltak illusztrálva, legalább egy órai munkába került. 
De ezek már nem is tekinthetők óravázlatoknak, hanem óratervek
nek. A kötelező készítés nem kíván meg ilyen részletes, terjedelmes 
kidolgozást, csak vázlatos jelzését az egyes mozzanatoknak. Ez pedig 
semmiképpen sem kíván 15 percnél többet, amint számos megfigyelé
sem alapján ezt határozottan állíthatom. Ez esetben pedig 3—4 
óravázlat elkészítése összesen csak egy órát igényel. Úgy gondolom, 
hogy ezt kibírhatatlan, vagy jelentékeny munkatöbbletnek minő
síteni, orbi et urbi ellene panaszkodni éppen nem igazságos eljárás, 
és éppen azért nem volt helyes a tényeknek ilyen ferde színben való 
feltüntetése. Hiszen készülni a másnapi tanításra eddig is kellett, 
legalább is lelkiismeretes és kötelességtudó tanár e nélkül órára be 
nem ment. Most mindössze az a változás a múlthoz képest, hogy
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ezt az előkészületet írásban le kell rögzíteni ; teljes egészében azonban 
nem vagyok hajlandó ezt a leírást sem munkatöbbletnek minősíteni, 
mert nyilvánvaló, hogy az előkészület és a leírás nagyobb részében 
időbelileg összeesik, és így valójában munkaszaporodásról alig-alig 
lehet beszélni, legfeljebb csak a kisebb részében.

És vájjon célszerű törekvés volt-e a társadalmat úgy informálni, 
hogy szegény tanárokat agyonsanyargatják a temérdek írnivalóval? 
Erre a leghatározottabban nem-mel felelek. Először is azért, mert 
ez az állítás, amint most bebizonyítottam, nem felel meg a valóság
nak, márpedig arra egyáltalán nincs szükségünk, hogy hamis érvek
kel harcoljunk a magunk érdekeiért. Másodszor ez a panaszolkodás 
semmiképpen sem alkalmatos a tanársággal szemben eléggé kedve
zőtlen közfelfogás megváltoztatására. A magyar középiskolai tanár
ság ugyanis úgy anyagilag, mint erkölcsileg erősen háttérbe van 
szorítva több társadalmi osztályhoz képest, különösen a bírákhoz 
viszonyítva. Ezt a lemaradást behozni mindnyájunk törekvése, 
de siker csak úgy remélhető, ha a magyar társadalom egésze egyr- 
szer be fogja látni a mi igaztalan hátrahelyezésünket, és keresni 
fogja ennek a visszásságnak az orvoslását. Míg ez bekövetkezik, 
addig bizony sokat kell küzdenünk egyen-egyen és összesen. Egyik 
főérvünk, amivel igazunkért harcolunk, az szokott lenni, hogy az 
az iskolai 3—4 tanítási óra, amit egy tanár délelőttönként intézetében 
lead, a napi munkájának csak egyik részlete, az, amelyiket mindenki 
láthat és ellenőrizhet; de a másik részlet éppen olyan fontos és 
időben semmivel sem kevesebb, s ez az, amit nem lát senki, mert 
otthon, a tanár lakásán folyik le. Ez a láthatatlan tanárkodás a 
dolgozatok javítása, szertárak és gyűjtemények kezelése és gondo
zása stb. és mindenek felett a másnapra való előkészülés. Különösen 
e legutóbbira nagyon nyomatékosan szoktunk hivatkozni. És nem 
furcsa, nem súlyosan ellentmondó körülmény az a társadalom 
szemében, hogy mikor ennek az otthoni előkészületnek mintegy 
az írásos megvalósítását, habár csak vázlatosan is, a VKM elrendelte, 
akkor mi, tanárok, rögtön előálltunk panaszainkkal, és telejajgattuk 
az országot a kibírhatatlan munkatöbblet miatt? Nem érezzük-e 
magunkon a többi osztályok fürkésző tekintetét, mely nem a sajnálat
tal van tele, hanem inkább azon megütődéssel, hogy mi húzódozunk 
a köteles munkánk teljesítésétől, és hogy nem egyeznek meg azon 
állításaink, melyek a láthatatlan tanárkodásunk szorgos tevékeny
kedését hirdetik, ezen lamentálásunkkal, mely még a vázlatok 
írása miatt is siralmakat zeng. Azt gondolom, hogy régen tettünk 
rosszabb szolgálatot ügyünk érdekében, mint amilyen ez a kifelé 
való panaszkodás volt. De azt is érzem teljes meggyőződéssel, hogy 
meg kellett ezt magunk számára őszintén és nyíltan mondanom, 
bármilyen népszerűtlen vállalkozásnak látszott is.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az óravázlatok készítése ellen 
felhozott érvek a kellő vizsgálódás esetén semmikké zsugorodnak 
össze, amelyekkel számolnunk egyáltalán nem kell. Ellenben az
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óravázlatok készítését feltétlenül megköveteli a tervszerű tanítás 
biztosítása, mert utolsó betűig igaz, amit a 3500—1936. ein. sz. r. 
23. §-nak 1. pontja mond : „az előkészületnek írásban való meg
rögzítése biztosítja egyedül, hogy a tanár a feltétlenül szükséges 
felkészültséggel lássa el ó ráit; kétségtelen az is, hogy csak a figyel
mes, a részletekre kiterjedő, lelkiismeretes előkészület biztosíthatja 
a nevelő-oktató munkának az eredményességét“ . Márpedig a terv
szerű tanítás, az eredményes oktatás érdekében meg kell tennünk 
mindent, ami csak tőlünk kitelhetik. Mindig vallottam és ma is 
hirdetem, hogy a tanítás művészet és e tekintetben a római felfogás 
teljes mértékben igaz, amikor „ars docendi“ -ről beszélt. Nemcsak 
a köztudat által művészeteknek nevezett szellemi működések nevez
hetők így, ezzel a fogalommal, hanem az igazi, a vérbeli tanítás is. 
De erre is rá kell születni, hoznunk kell magunkkal lelki adottságot, 
amely belőlünk a tanítás művészét kiformálja. E nélkül lehetünk becsü
letes tanító-mesteremberek, de nem elsőrendű tanítóművészek. Az igazi 
tanár pedig a hivatásáért él legelső renden. Annak szeme előtt, mint 
elérendő eszmény, a siker lebeg, az a messze cél, hogy tanítványait 
minél többre, minél alaposabban megtaníthassa. Azt pedig, remélem, 
senki sem vonja kétségbe, hogy a tervszerű tanítással feltétlenül 
többre lehet menni, mint az össze-visszavaló kapkodással, a pillanat
nyi rögtönzésekkel, az ötleteskedő és hebehurgyán előrángatott 
kezdeményezésekkel. Ezek elkerülése végett szükségesek az óra
vázlatok, amikben az „ars. docendi“ született és szakértőleg kikép
zett mestere megcsillogtathatja ösztönös tehetségét és szerzett 
ismereteit egyaránt. A tanár előtt ott áll tárva-nyitva a legfelsége
sebb matéria : az ifjúság, a magyar gyermek lelke ; ezt gyúrhatja, 
idomíthatja, nemesítheti szinte fel a halhatatlanításig. S ezt a mun
kát művészetté emelni, a lélektelen, szürke robotot gyönyörűséges 
élvezetté és maradandó értékű alkotássá magasztosítani csak a 
leggondosabb tervszerűséggel lehet.

Ezért, főleg és majdnem azt mondhatom : kizárólag ezért van 
szükség az óravázlatokra. A tanárnak és tanulóknak kellenek ezek, 
hogy munkaközösségük sikeres legyen, és lelki kapcsolódásuk zavar
talanul történjék meg, amelyből az ismeretgazdagodás bőséges 
gyümölcsei teremjenek meg. Iskolalátogatásaim alatt szerzett szám
talan tapasztalatom arról győzött meg, hogy a tanárság és tanítóság 
aránytalanul túlnyomó többsége így is fogja fel az óravázlatok 
készítését, s abban nem tehertételt, felesleges munkatöbbletet lát, 
hanem célszerű és szükséges újítást, mellyel iskoláink tanítási szín
vonalát jelentékenyen lehet emelni. Ki kell emelnem itt hang
súlyozottan, hogy az óravázlatok készítése nem az ellenőrzés meg
könnyítése végett történik. Ne azért csináljunk óravázlatokat, mert 
az igazgató évenként esetleg néhányszor, a főigazgató pedig talán 
egyszer megnézi azokat, és megdicsérnek értök bennünket. Ez a fel
fogás csakugyan „vakvágányra“ terelné ezt a kérdést. A felettes 
hatóságok ellenőrző működése e problémánál egészen mellékes
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szempont. Hiszen magam részéről egy jól sikerült tanítást óravázlat 
nélkül sokkal többre értékelek, mint egy pompás óravázlattal garní- 
rozott rossz órát. A főcél, amerre törünk előre, a sikeres és eredmé
nyes tanítás vágánya, amelyen a robogó vonatot, az ismeretek 
hatalmas szerelvényét, az óravázlat, mint erős, biztos járású, sebes 
haladású mozdony, röpíti tovább, egyre tovább, míg a mozdony
vezető-tanár tévedéstelen kezelője, biztos ura az egész gépezetnek, 
így utazni ,,dulce et utile !“

Vitéz dr. Bessenyei Lajos.

Megjegyzések az angol nyelv középiskolai 
oktatásához.*

Az 1924. évi új középiskolai törvény előtt magyar középisko
lában nem tanítottak angol nyelvet. A nyelv tanításának a kezdete 
előtt még a világosabban látók sem láthattak bele a tapasztalat és 
gyakorlat útcsinálásába. Ezért lett az állami tanterv angol részének 
a célkitűzése szerint az angol nyelv tanításának a célja a) az újabb 
angol irodalom műveinek biztos nyelvtani ismereten alapuló meg
értése és ennek alapján tájékozottság az angol szellemi élet ismereté
ben ; b) gyakorlottság az angol nyelvnek szóbeli és írásbeli haszná
latában. Ezért került az angol tanítás középpontjába az irodalom, 
lettek a középiskolai angol tankönyvek elsősorban irodalomtörté
netek, amelyek közül különösen a VIII. osztálybelit a tapasztalat, 
minden értéke ellenére, nem jelzett beváltnak. Ezért nem vált be a 
nyelv tanításához fűzött túlságosan csillogóra csigázott minden 
remény: habár a bevált reménymennyiség így is jóval felülmúlja a 
minden más nyelvből várható és nyert eredményt.

A mintegy 15 éves tapasztalat fényében ma már világosabban 
lehet látni a célt, az utat, az eszközöket, az akadályokat és gátláso
kat és az elérhető eredményt. Az Orsz. Közokt. Tanácsban már ezek 
a tapasztalatok érvényesültek az angol szaktanárok által letárgyalt 
előadói tervezetben, amelynek célkitűzésén aligha fog változás esni, 
s amely így jelöli meg az angol tanítás célját: a) az angol nyelvnek 
biztos nyelvtani alapon nyugvó ismerete; gyakorlottság az angol 
nyelv szóbeli és írásbeli használatában; b) tájékozottság az angol
szász világ társadalmi berendezésének és szellemi életének ismere

* E cikk egy-egy gondolatának, vagy szakaszának részletesebb, több 
példát közlő fejtegetése található régebben megjelent, legnagyobb részükben 
ma is használható cikkeimben : „Ütmutató megjegyzések az angol nyelv 
tanításához.“  Prot. Tan. Szemle 1927. 4—5. sz., 27—39. 1. „Tapasztalatok 
az angol nyelv reálgimnáziumi tanításában.“ U. 0^1931. 6—7. sz., 223—231., 
268—277. í. — „Az angol tanítás mérlege az új középiskolai törvény óta.“ 
Országos Középisk. Tan. egy. Közlöny 1932. 10. sz..' 269—278. 1. Az ezekben 
közölt utasítások most itt elmaradtak.
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tében, különös tekintettel az angolszász művelődés történeti ki
alakulására.1

Ez az új célkitűzés a mellett, hogy nem hagyott el a régiből 
semmi jót, több üdvös változást jelent a nyelvtanulásban. Termé
szetesen érintetlen marad, mint az oktatás más ágának, az angol 
nyelvoktatásnak is az az általános célja, hogy segítsen vallásos, 
erkölcsös, erős nemzeti öntudatú, értelmes és művelt embereket 
nevelni. Az angol történelem, művelődés, irodalom és élet ismerete 
erre kiválóan alkalmas eszköz. Az angol nemzetnek a történelem 
folyamán kialakult sok értékes jellemvonása : a személyes független
ség szeretete, a szólás- és sajtószabadság sokszázados megbecsülése,, 
politikai és nemzetgazdasági képzettség, vállalkozási szellem és 
merészség, szellemének gyakorlati iránya, mély vallásossága, az 
otthon eszméjének nagy tisztelete, az ősi hagyományokhoz való 
ragaszkodás, nagy nemzeti büszkeség, királyhűség, a változott viszo
nyokhoz nemzeti érdekeinek szem előtt tartásával gyors alkalmaz
kodás, páratlan természetszeretet, játékszeretet a természet ölén, 
test és lélek összhangzó edzése : feltétlenül elvégzik ember- és jellem
formáló hatásukat, legalábbis megteremtik azok kedvező alapját. 
Még a nagyon jellemző angol hibákról (képmutatás, öncsalás, felüle
tesség) való beszélgetésnek is nevelő értéke van.

Ez emberformáló általános cél mellett az angol oktatásnak két 
külön célja van.

Az életnek — ezúttal helyeselhető — kívánsága és a közoktatási 
kormánynak az élethez és tapasztalatokhoz igazodó elgondolása 
szerint az első cél és elhatározó elv a gyakorlatiság. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a négyévi tanulási idő alatt a tanulónak el lehet jutni 
az aktív nyelvismeret olyan fokára, hogy azon gondolatait a napi 
élet tárgykörében egyszerű stílusban szóban és írásban ki tudja 
fejezni, és angol nyelvterületen eligazodhassék. Tehát el is kell jutnia 
odáig. De el lehet és el kell jutnia a passzív nyelvismeretben is addig 
a fokig, hogy irodalmi olvasmányokat, általában írott szövegeket 
megértsen, és ha szükség lesz vagy alkalom nyílik rá, további tanul
mányai során bármely szaktárgy angol szókincsébe és irodalmába 
beledolgozhassa magát. E mellett vagy ezért a nyelv ismeretét „biz
tos nyelvtani alapokra“  kell helyezni.

Az angol oktatás a másik cél szerint nem elégszik meg az irodalom- 
történetből és kevesebb irodalmi szemelvényből nyerhető szellemi 
többlettel, hanem a minden irányú angol életet és szellemet közvet
lenül, egységes és lehetőleg teljes képben akarja megismertetni 
úgy, ahogy az a szintén minden irányú történelem folyamán kiala
kult. Annál inkább törekszik erre, mert a teljes angol élet és szellem 
megismeréséből az egyetemes és nemzeti közművelődésre is gazda
gabb, többoldalú és színesebb eredmény fakad. Az általános nevelő

1 E cikk megállapításai az új célkitűzés feltételezett megvalósulására 
épültek.
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és ez a művelődésismereti cél irányítja az anyag megválasztását. 
Ezért az olvasmányok tárgyköre a nyelvi alapvetés legelső, tisztán 
gyakorlati célt szolgáló anyagán (iskola, család, ház, emberi test, 
étkezés, kert, időmérés, napi életviszonyok) kívül a fokozatosság 
elve szerint lehet gyermekvers (nursery rhymes), népköltészet, mese, 
anekdota, költemény, általában a szépirodalom minden műfaja, föld- 
és néprajzi, politikai és művelődéstörténeti, szónoki és tudományos 
irodalom minden remekműve, ha bennük a célkitűzésnek megfelelő 
nevelő értékű tartalom tökéletes formában jelenik meg. Az angol 
oktatás szűk tantervi keretei között természetesen nem lehet mindent 
felölelni. Ezért a legnagyobb körültekintéssel és pedagógiai józan
sággal olyan olvasmányokat kell kiválogatni, amelyekből az oktatás 
általános céljának megfelelő nevelő hatások nyerhetők, s az angolszász 
élet és szellem fejlődésének általános iránya, vagy egyetemes hatású 
szellemi áramlatok nyernek kifejezést. Mindezt nem negyed- vagy 
féloldalas szemelvényekből, hanem olyan terjedelműekből kell merí
teni, amelyekből alapos ismeretet, egységes képet lehet nyerni, s 
amelyek az érdeklődés felkeltésére és ébrentartására kiválóan alkal
masak.

A nevelés és oktatás magasabb szempontjai megkívánják, hogy 
a középiskola általános és az angol oktatás külön kettős célja a taní
tás minden fokán szoros egységben jelenjék meg.

Nincs ugyan benne a célkitűzésben, de magyar tanárnak 
■— okulva a múlt rettentő tévedésein és mulasztásain — sohasem 
szabad szem elől tévesztenie azt a külön nemzeti célt, hogy a leg
elterjedtebb világnyelv ismeretének a segítségével Magyarország és a 
magyarság megismertetését, ezt az örök magyar feladatot szolgálja 
és munkáltassa.

Az oktatás módszerét tekintve józan pedagógiának nem lehet 
más álláspontja, mint az, hogy a nyelvtanításban sincs abszolút mód
szer. Minden oktatás módszerét ezen az elven belül is a cél és az 
anyag határozza meg. Vitán felül álló tapasztalati igazság, hogy a 
már ötvenig is rugó nyelvtanító módszerek2 és valami új módszeres 
eljárás teremtője névre igényt tartó, vagy gyors nyelvtanulást hir
dető nyelvkönyvek egyike sem vezet magában teljes eredményre. 
Egy módszer egyoldalú alkalmazásából kevesebb nyelvi haszon 
származik, mint amennyi hiány támad. Egészséges gondolat azon
ban mindenikben van. És mivel a nyelvoktatás lélektani folyamat : 
az angol nyelvoktatás széleskörű célkitűzését is legtöbb sikerrel való
sítja meg az az eljárás, mely minden módszerből kiválogatja a lélek
tani alapon nyugvó eredményesnek bizonyult szempontokat. Ebből 
természetesen következik, hogy megfelelő egyéni birtokú módszer 
kialakításához szükség van legalább a számottevő nyelvtanítási mód

2 Grammatizáló, induktív, deduktív, direkt, előadó, kérdezve fejtegető, 
munkáltató (mintha nem mind az volna !), társalgási, hallásos-rajzos, Basic 
English, Speaking and Writing English (Shridan), Learn to Speak by Spea
king stb.).
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szerek elvi szempontjainak és gyakorlati eljárásainak az ismere
tére, a módszeres eljárásokban nagy gyakorlatra, ezekből követ
kezően nemcsak az anyagból való leggondosabb órárakészülésre, 
hanem az átadás módjainak az átgondolására is. Ezek a követelmé
nyek kezdő tanárok munkájának a megítélésében türelmet ajánlanak.

A nyelvoktatás felső fokán a művelődésismereti olvasmányok 
tárgyalásának az oktatás általános és külön második céljához kell 
igazodnia, s a szerint kell végeznie első helyen a fontosabb tartalmi 
elemzést, de azután az alakit is olyan mértékben, amilyet az olvas
mány teljes megértése megkíván. Egyébként az olvasmányok ala
pos feldolgozása itt is társalgás formájában történik leghelyesebben.

A nyelvoktatás akármilyen irányú munkájában mindig az 
egész osztályt kell foglalkoztatni. A gyakorlási, válaszadási, kérde
zési készséget olyan mértékűvé kell fokozni, hogy lehetőleg minden 
tanuló kapjon egy-két, a kezdő és haladó fokon több kérdést is, már 
csak azért is, hogy a diák felelés-számítgatást kiküszöböljük. Ez a cél 
még ötvenes osztálylétszám mellett is elérhető, de csak a tanár erős 
és kemény munkájával. A felső oktatási fokon természetesen nem 
minden órán vihető keresztül.

Az órák általános lefolyása más lesz a kezdő és haladó (V—VI. o.) 
és a felső fokon (VII—VIII. o.), más a gyakorlati, alapvető nyelv- 
tanulásban, más a művelődésismereti olvasmányok tárgyalásában. 
A kezdő és haladó fokon uralkodó a nyelvi szempont a gyakorlás 
elsőleges, a nyelvtani másodlagos, segítő, kísérő, világosító szerepé
ben. A felső fokon uralkodó az angol élet és szellem megismerése; 
már a nyelvgyakorlás, a társalgás is, nem csökkenő mértékű ugyan, 
mégis a mögött halad, a nyelvtan pedig itt is csak kísérő, öntudato
sító. Az órának a hármas beosztása : a már ismert anyag begyako- 
roltatása, az új anyag előkészítése és az összefoglalás rendesen meg
tartható.

A begyakoroltatás lépései között vannak : a házi feladat ellenőr
zése, szavak és kifejezések kérdezése angol és magyar mondatokban, 
szavak táblára íratása (ez a legtöbbször egyszerre két tanulóval is 
történhetik), szövegolvasás, esetleg fordítás. Ez utóbbival az elő
készítéskor az iskolában rendesen tisztában van a tanuló, ezért több
ször helyesebb azt társalgással helyettesíteni. Ott van a begyako
roltatás leglényegesebb mozzanata : a beszédgyakorlatok, a társal
gás ; azután nyelvtani jelenségek megbeszélése, ismétlése, újabb, 
mindig nagyobb számú mondatokkal tovább gyakorlása. Ez az 
utóbbi munka is tulajdonképpen nyelvtanszerűségtől és gépiességtől 
mentes élő nyelvgyakorlás, társalgás, amelyben éppenúgy, mint a 
szöveg alapján való társalgásnak s mint a szó- és kifejezés kérdezés
nek lényeges feladata a már tanult szavak ismételt bevonása. Minél- 
inkább halad előre a nyelvtanulás, annál kisebb területre szorulnak 
az aprólékosabb lépések, annál inkább az ismeretszerzés és rögzítés, 
a jellem- és léleképítés, tartalomelmondás, más tudománykörrel való 
kapcsolatkeresés munkája veszi át birodalmát.
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Az új anyag előkészítésében fontosabb mozzanatok a következők 
lehetnek : a kezdő és haladó, többnyire a felső fokon is az első munka 
a tanáré. Előbb lassan, majd hovatovább annál inkább rendes beszéd- 
menetben ő olvassa el a szöveget. A tanulók könyvei lehetnek be
csukva, amikor a hallás gyakoroltatása a főcél, vagy kinyitva, amikor 
olvassák is a szöveget. Ha a könyv be van csukva, az ismeretlen sza
vakat a tanár a táblára írja, a könyv szójegyzékében elő nem forduló 
ismeretlen szavakat a tanulók azonnal beírják a szófüzetbe. A mon
datonként haladásban megbeszélnek minden tárgyi és nyelvi jelen
séget, a kezdő fokon néha kórusban is el- és újra elolvassák a szöve
get, egyszerű társalgás formájában a helyes kiejtés és jelentés megrög
zítése céljából gyakorolják a szavakat és kifejezéseket, s az új szava
kat elolvassák. Felsőbb fokon nem mellőzhető az olvasmány meg
értéséhez szükséges tájékoztató ismeretek (fontos és lényeges, az 
olvasmánnyal kapcsolatos, általánosabb érdekű életrajzi adatok, 
térbe és időbe beállítás, politikai, kor- és művelődéstörténeti, tudo
mányos háttér) előzetes megadása, meglevő ismeretek előzetes össze- 
szedése, felújítása, részanyagnak az előzőkhöz kapcsolása. Itt először 
szintén a tanár olvas, de már a nyelvtanulás második évében kezdheti 
az olvasást tanuló, felső fokon pedig, már időnyerésből is, minden 
kockázat nélkül kezdhető és végeztethető az olvasás tanulóval. 
A szöveg előkészítésében és magyarázatában itt az ismereti, erkölcsi 
és szellemi tartalom a fontosabb, a formai (nyelvtan, szerkezet, 
műfaji sajátságok, verselés) szempontok a teljesebb és többoldalú 
megvilágítást, megértést szolgálják, soha sincsenek önmagukért, s 
nem szabad a tárgyalás érdekességét veszélyeztetniök.

Az óra utolsó, rendesen rövid mozzanatának, az összefoglalás
nak olyan nagy haszna van, hogy a tudatos nyelvtanulás és ismeret- 
szerzés kára nélkül sohasem mellőzhető. Segíti a világoslátást, a vég
zett anyag egyetlen pillantással való áttekintését, a lényeges és 
maradandó meglátásának és kiemelésének a gyakorlását. Még ke- 
vésbbé maradhat el az összefoglalás, mint az ismétlés sem, kisebb 
vagy nagyobb egységek után.

Az új anyag előkészítésénél minden eszköz és mód igénybe 
veendő, amelyet a tárgyi érzékeltetés, szemléltetés, átélés, kezdő és 
középső fokon még a tanulók cselekvő közreműködése, a gyermeki 
akarat érvényesülése is nyújthat. Az iskolaterem tárgyai, család
tagoknak, rokonságnak gyermekeken való játékos szemléltetése, 
gyermek-evőeszköz, asztali szerek, játékházikó és bútorok, termé
szetes gyümölcsök, naptár, térképek, mindenfelől összegyűjtött vagy 
könyvbeli képek, képeslapok, fényképek bemutatása a figyelmet 
jobban a szükséges irányba tereli, elevenséget, derűt, könnyűséget 
ad a tanításnak, eredményben biztosabb, a mellett az a nagy nyelv
tanítási előnye is megvan, hogy az anyanyelv beiktatása nélkül jut
tat el új angol fogalomszerzésekhez. A szemléltetés képanyaga 
könnyebben és biztosabban megjegyezhető a nélkül is, mégis nagyobb 
a haszna, ha képek nélkül ismételten visszaidézzük a látottakat.
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A képek védett üveges keretekben vagy szekrényben jobb bevésődés 
végett több napig is a tanulók előtt hagyandók. Minden kifüggesz
tett kép megtárgyalandó. Egyszerre nem ajánlatos sok kép be
mutatása.

Az órák lefolyása teljesen más lesz azok különleges célja szerint 
(ismétlés, nyelvtani megbeszélések, grammofónlemezek bemutatása, 
ének-, daltanulás, Linguaphone).

Ott, ahol a harmadik osztályban kezdik a nyelvtanulást, jónak 
bizonyul a hallásos-rajzos módszer.3

Akármilyen is az óra lefolyása, jó volna, ha egy jelenség soha
sem hiányoznék belőle : a derű. A komorabb, idegesebb, hangulat- 
lanabb óra megüli a gyermek lelkét, de — tudását is. Ellenben a 
humor, a jó kedély ellenállhatatlan megnyugtatása és derűje nem
csak a befogadóképességet teszi arravalóbbá, nemcsak jobban biz
tosítja az eredményt, hanem a tanár és tanuló kapcsolatát, viszo
nyát is melegebbé, erősebbé teszi, nem is szólva az ilyen óráknak a 
nehéz munkát végző tanárra való kedvező visszahatásáról. Ha ter
mészetesen, az óra anyagából, vagy a tanár egyéniségéből nem jön, 
vagy még nem jön — hiszen a humor, derű és jókedély forrását igen 
sokszor csak a kor és szenvedés nyitja meg — lehet ilyen órakönnyű
séget, derűt angol anekdoták, rejtvények, szójátékok elmondásával, 
társasjátékok megismertetésével mesterségesen is előidézni. Csak az 
szükséges hozzá, hogy a tanárnál mindig legyen egy-kettő készenlét
ben.4 Ugyancsak ezt a derűt és a tanulási kedvet is emeli angol dalok

A helyes kiejtés legbiztosabb tanítója a tanár kiejtése. Ezen igen 
nagy felelősség nyugszik, mert a tanulók menthetetlenül az ő kiej
tését sajátítják el. A tanulás kezdetén célszerűnek mutatkozik az 
angol abc megtanulása a nehezebb angol mássalhangzók (kétféle th,

3 Szászné Martos Nóra kísérletezik a nálunk egészen új módszerrel. 
Ennek — szubjektv stílusú, lelkesedésében egy-egy nagymondásba lendülő — 
leírását is adta (Magy. Paed. 1937. 1—2. sz.). Iskolalátogatáskor szerzett 
tapasztalatom szerint az új módszer a leánygimnázium III. osztályában 
bevált. Hogy az V. osztályos kezdő fokon jónak bizonyulna-e, nincs kipróbálva. 
Ettől eltekintve kétségtelen, hogy a nyelvtanulásnak ez új módszerből is 
lehet nyeresége egyes, eddig is érvényesített szempontok (a tárgyi érzéklésnek, 
látással, hallással, mozgással átélésnek, bőséges szókapcsolásnak, gyors és 
élénk reprodukálás folyamatainak) erőteljesebb hangsúlyozásában, á rajzo
lás alkalmazásában, a nyelvtanítás kezdő fokán az angol — nyelvtanulásra 
nagyon alkalmas — népköltészeti termékeknek, a gyermek játékos kedvének, 
utánzó hajlamának felhasználásában, öntevékenységének a Sheridan Spea
king and Writing módszere szerint való kihasználásában, amikor maga a gyer
mek a tanult anyag, különösen versek, mesécskék szavaiból részben új monda
tokat csinál, részben újabb mesécskéket állít össze.

4 Több, ilyeneket tartalmazó könyvecske van. Én dr. Achtnih „Lai g- 
hing Teachers Laughing Pupils“ Emil Rohmkopf Leipzig, 1928., Ifj. Kun- 
falvy Rezső „English Made Easy“ Lingua kiadó és könyvker. Rt. Bp. Anek- 
dotás könyveit és a „Party Games and Amusements for Joung and Old“ Lon
don W. Foulsham and Co. Ltd. c. játékkönyvet használtam, 
énekeltetése. E dalokkal egyúttal eggyel több lehetőség van az angol 
lélekbe tekintésre.
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kétféle r, w, l és a magánhangzók) fonetikai kiképzésének, sőt az angol 
hangképző szervek külső, magyartól eltérő működésének (az ajkak 
kisebb tevékenysége, a száj kisebb nyílása, a nyelvnek mélyebb fek
vése és hátrább húzása) megismertetésével. E kezdeti, hirtelen a hideg 
vízbe ugrásszerű eljárás, amely alkalommal példákon minden tanu
lóval külön a lehetőség szerint jól begyakoroltatjuk a hangok helyes 
kiejtését: sok későbbi nehézségtől menti meg a kiejtés gyakorlását, 
gépiesnek látszó volta mellett sem nehéz, a kiejtés köztudatban el
terjedt nagy nehézségeinek ez a játékos legyőzése pedig egyenesen 
diadalmas öröm. A tapasztalatok szerint a tanár példáján kívül a 
kiejtés tanulásának könnyítésére és biztosítására jók a kiejtésjelek, 
akár fonetikai átírást (ez hosszadalmasabb), akár csak a magán
hangzókra alkalmazott kiejtésjelölést használja a tankönyvíró. A ha
ladás folyamán a jelek alkalmazása mind szűkebb területre szorul, 
a felső fokon már részben, majd teljesen is elmarad.

Fontos dolog, hogy soha egyetlen kiejtéshibát se hagyjunk ki- 
javítatlanul. A kijavítást, időkímélésből, többnyire a tanár végzi, 
sokszor azonban tanulóval végezteti. Űj anyagot (szavakat) sohasem 
szabad addig tanulásra engedni, amíg az egész osztály minden szót 
helyesen ki nem ejt. Az ebben való szigorú következetesség, vala
mint a kiejtésben jelentkező szabályszerűségeknek fokozatos tuda
tossá tevése hamarosan, már az első évben bizonyos angol nyelvérzé
ket fejleszt, úgy hogy a jobb tanuló már az első év közepén vagy vége- 
fele sok ismeretlen új szót fog magától is helyesen kiejteni.

Fontos a mondatok könnyen folyó, zökkenés és dadogás nélkül 
való kimondása is. Ezt elérni az órán is igyekezünk, a tanulót is rá
szoktatjuk, hogy otthon minden mondatot, kérdést, szöveget addig 
ismételjen, míg a kimondás gyorsan és hibátlan simasággal nem tör
ténik. El kell sajátíttatni az angol beszédnek a magyartól eltérő gyor
sabb menetét, valamint azokat a sajátságokat, amelyek hangsúlyos 
szótagoknak erősebb kiemelésében, a hangsúlytalanoknak színtelen, 
elmosódó kiejtésében, látszólagos elnyelésében jelentkeznek. Álta
lában a jó hangsúlyozást szavakon és mondatokon egyformán a leg
nagyobb gonddal ellenőrizni és javítani kell. És el kell sajátíttatni 
igyekezni az angolnak a magyartól szintén eltérő különleges beszéd
dallamát. Mindig legfőbb követelmény a tanár megfelelő helyről min
dig mindenki által jól hallható, gondos és szabatos kiejtése, kifogás
talan hangsúlyozása, világos beszéde, általában mindenben köve
tendő példája.

A helyes kiejtés elsajátítására, javítására kitűnő segítséget nyúj
tanak a grammofónlemezek.5 Ma már igen gazdag lemezgyűjtemények 
(próza, vers, dal stb.) állanak az iskolai nyelvtanítás munkájának a

5 Idevonatkozólag sok jó útmutatás és beszerzési forrásra utalás talál
ható dr. Molnár Pál értekezésében : Az „auditív módszer“ a modern nyelvek 
tanításában. Debrecen, 1936. Dr, Bertók Lajos kiadása 1—17.1. Különnyomat 
A debreceni Református Roll. Tanárképző Intézetének dolgozatai 13. szám
ból, a Pallas Debrecina-ból.
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szolgálatában, sőt a Linguaphone Intézet kitűnő társalgási, utazási 
és irodalmi kurzusokat adott ki. Ezeknek a lemezeknek a nyelvta
nulás gyakorlati nagy segítésén kívül az a jelentősége is megvan, hogy 
a tanulók fülét több elsőrendű, más tagolású, férfi és női angol kiej
téshez és beszédhez szoktatja. Vidéki városokban a grammofón- 
lemezek egyenesen nélkülözhetetlenek az angol nyelvtanításban. 
Angoloknak és magyaroknak egymás kölcsönös megértésében mu
tatkozó nehézségek csökkentésére a tanulókkal a lehetőségek szerint 
alkalmakat (angol emberekkel való beszélgetést, angolul beszélő film 
megnézését, a rádió angol előadásainak hallgatását, angol rádió- 
állomások vételét) kell kerestetni, hogy minél több született angol 
beszédét hallhassa.

Az angol helyesírás megtanulása kétségtelenül több és nagyobb 
munkába kerül, mint bármely más, iskoláinkban tanult nyelvé. De 
megtanulása főképpen a ráfordított idő s nem a szellemi vagy fizikai 
nagy erőfeszítés kérdése. Az írás már az első órától kezdve gyakoro
landó. Elvi szempont: az angol helyesírás történeti, nem hangtani; 
elsajátítása csak a történeti helyesírás egyenes és szünetlen gyako
roltatásával érhető el. Minden előjövő új írónak az írását azonnal, vagy 
a következő órára meg kell tanulni és állandóan gyakorolni. Az írott 
szókép megjegyzésének módjai és eszközei: a szöveg és szavak olva
sása, az előkészítés után szófüzetbe írás, szótanulás és külön papíron 
írásgyakorlás otthon, táblára íratás az iskolában, mondatok füzetbe 
írása, a kiejtés és írás között levő összefüggések felismerése (nyílt 
és zárt szótagok stb.).

Az angol nyelv egyszerű szerkezete, könnyen megérthető, 
világos nyelvi tényei, másfelől az előző osztályok latin és német 
nyelvi iskolázása lehetővé teszik, hogy a tanterv fontos elvi szem
pontja : a biztos és sziláid nyelvtani alapvetés érvényesüljön. Nem 
öncélért, hanem azért, hogy a tanuló megtanuljon helyesen írni és 
beszélni. E mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, 
hogy a biztos nyelvtani ismeretekre jutás munkájában igen nagy, 
az összehasonlítást minden nyelvvel kiálló formai képző erő van. 
A kezdő fokon a cél az alaktan vázlatos megismerése. Nem megyünk 
ugyan el szó nélkül az előforduló mondattani jelenségek mellett sem, 
hiszen a különböző igealakok, igeidők, módok használata, az igenevek 
szerepe, a consecutio temporum már ezen a fokon elég sűrűn kínál
kozik megvilágításra. Űj nyelvi tények észrevétele, azok formájának, 
szerepének a megállapítása mindig összefüggő szövegből, a tanár 
irányítása mellett a lehetőségig a tanulók munkája. Csak általános 
érvényű szabályokat taníttatunk be. Ezek is egyszerűek, világosak, 
pontosak és lehetőleg rövidek legyenek. Bevésésüket egyébként 
nem gépies betanultatással, hanem első előfordulásukkor bőséges 
példákon való begyakoroltatással, későbben is visszatérő utalások
kal, ismételt rákérdezésekkel, új kapcsolatokba állítással, mindig 
sok példával segítjük elő. A nyelvi tények világossá tételének, meg
értésének és jó megjegyzésének az erőteljes értelmi munkája magá
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val hozza az ismert (német, latin, magyar) nyelvi tényekkel való 
összehasonlítást, az elvégzett nyelvi anyagnak időnkint egy-egy 
félóra keretében való áttekintését, az olvasmányok nyelvi anyaga 
szerint való ismételgetését, nagyobb anyagnak a rendszerezését. 
Az alaktan, részben a mondattani ismeretek rendszerbe foglalása a 
haladó fok feladata. Ritkán előforduló alakokra előfordxdásukkor 
esetleg ismételten is világosságot vetünk, de tárgyalásukba, általá
ban aprólékos részletekbe nem bocsátkozunk. A felső fokon részben 
állandóan ébren tartjuk a meglévő nyelvtani ismereteket, részben 
bővítjük azokat (szóképzés, interpunctio stb.). A mondattanból 
különösen a cselekvő, szenvedő, folytonos igealakok, igeidők hasz
nálata, valamint az igeneves szerkesztések kívánják a figyelem 
állandó ráirányítását.

A beszélgetés gyakorlásakor a kérdezést is gyakoroltatni kell. 
A régi nyelvtanulásban csak a tanár kérdezett, a tanulók meg csak 
feleltek. így megy ma is ott, ahol észre nem veszik, hogy a mások 
kérdezésében, a kérdések feltevésében a tanuló ügyetlen lesz az 
aktív kérdezés öntudatos állandó gyakorlása nélkül. Ennek néhány 
módja : a mi kérdezési módunk megfigyeltetése, minden kérdésünk 
haladéktalan ismételtetése, még a felső fokon is (annyival több a 
beszéd is), a tanulók egymást kérdezgetése (a hibákat maguk a tanulók 
is javítják), a könyvben található kérdések (questions) külön be
gy akoro Itatása, magyar kérdő mondatok angolra fordítása.

A fordításnak nem lehet az a középponti szerepe, mint ami volt 
a régi nyelvtanításban, s ami ma is más nyelveknél. Nem is pusztán 
a formai készség szerzésének egyik eszköze, hanem az eredmény 
és tudás, a szöveg vagy beszéd megértésének próbaköve, ellenőre, 
teljesebbé tevője. Egyik alakja az anyanyelvre fordítás. Ennek hűnek, 
de mindig szabatosnak, világosnak, magyarosnak kell lennie. E köve
telmény százszázalékos teljesítése nélkül elképesztő mértékben rom
lik a tanuló nyelvérzéke, magyar stílusa és beszédje, vele az egész 
művelt magyar nyelv. Itt a tanárnak százszemű őrállónak kell 
lennie. A fordítás másik alakja a legegyszerűbb és legtermészetesebb : 
a visszafordítás. • Ezt az egymás kikérdezésére egymáshoz utasított 
tanulók a helyes angol szöveg birtokában a hibák helyes kijavításá
val maguk is végezhetik. Harmadik fordítási mód az ismert szavakkal, 
vagy ismert, esetleg új nyelvtani formákkal szerkesztett magyar 
mondatok angolra fordítása nyelvi tények, általában az angolra 
fordítás gyakorlására. Már a haladó, annál inkább a felső fokon 
ajánlható időnként könnyű magyar prózai vagy verses mű angolra 
fordításával való próbálkozás. Hátha akad egy-egy tanuló, aki a 
középiskolában szerzett fordítási képességet, később tovább fejlesztve, 
felnőtt korában magyar szellemi kincseknek angol nyelvterületen 
való megismertetésére fogja felhasználni?

Az angol nyelvi tények egyszerűségénél fogva egy nyelvben sem 
jelent annyit a szó puszta ismerete, mint az angolban, ahol a szavak 
bizonyos sorrendben való egymás után rakása azok változása nélkül
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is már bizonyos fokú beszédet jelent. Ez elgondolás ösztönző ereje is 
felhasználható a szavak lehető kifogástalan megtanulására, begyakor
lására. Habár a szavaknak bizonyos fokú gépies tanulása nem mel
lőzhető, azoknak élettel teljes, vonzó, a nyelvtanulás lélektani 
követelményeinek is eleget tévő begyakoroltatása mondatokban tör
ténhetik. A különálló, holt szavak csak más szavakhoz vonatkozás
ban való megéléssel válnak igazán élőkké, elvontságuk érzékelhetővé. 
Az új szavaknak a már ismert szókincs segítségével mondatokba 
foglalása (ezt a munkát a tanulókkal is végezhetjük) megint alkalom 
a beszélgetésre. De életet és megragadást nyernek a szavak a lehet
séges szókapcsolatok megkeresésével, pl. más nyelvekkel való kap
csolatukban, ha megkeiessük közvetlen eredetijüket a német, latin, 
esetleg francia nyelvben; ha megkeressük a velük rokonértelmű, 
rokonalakú, hasonló, vagy ellentétes jelentésű, valamint az egy 
csoportba tartozó, vagy egy gyökérből származó szavakat. Az ismert 
szavakat és kifejezéseket állandóan használni kell. Gyümölcsöző 
az angol szólásszerű kifejezések és anglicizmusok külön füzetbe 
gyűjtése, ismételt olvasgatása és gyakorlása.

A tapasztalatok szerint a felső fokon a nyelv gyakorlati kezelésé
ben valami megállás, sőt visszaesés észlelhető. Ennek a VIII. o.-ban 
kétségtelenül egyik oka az a tény, hogy az angol nem érettségi 
tárgy. Azonkívül a tankönyvek irodalomtörténeti jellege, a társal
gási nyelvtől eltérő klasszikus prózai és költői olvasmányok inkább 
irodalmi könyvstílus kifejlődésének kedveznek, amikor gyarapodik 
az irodalmi passzív szókincs, de fogy a mindennapi beszélgetés 
aktív szókészlete. Ezért bármilyen legyen a tankönyv, a tanárnak 
kell gondoskodnia arról, hogy a mindennapi beszélgetés alsó fokon 
elért mértéke megmaradjon, sőt emelkedjék. Ezért ne múljék el 
óra, hogy azon társalgást, beszédgyakorlatot ne végezzenek. Ez 
alkalommal a beszélgetésre alkalmas olvasmányok stílusát le kell 
egyszerűsíteni a mindennapi társalgás színvonaláig. Más módok: 
mindennapi beszélgetéseket tartalmazó segédkönyvek használata, 
kis színdarabok olvastatása, mindennapi beszédtárgyakról, otthoni, 
közvéleményt foglalkoztató, a tanulókat érdeklő kérdésekről (napi 
foglalkozása, leckéi, tanulmányai, iskolai egyesületek munkája, 
színházban, moziban látott darabok) való társalgás időnkénti be
iktatása. Ha ilyenek iskolai tanulmányokkal hozhatók kapcsolatba, 
annál élőbb és gyümölcsözőbb az eredmény. Az ilyen beszélgetésre 
szánt időben olvassuk, vagy olvastatjuk fel a tanulók külföldről 
kapott érdekesebb leveleit, adunk útmutatásokat levélíráshoz.

Az oktatás nyelvét illetőleg elvi szempont, hogy az a nyelvtanítás 
előhaladása szerint minél hamarabb s lehetőleg mindig angol legyen. 
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az anyanyelv beiktatása 
igen gyakran nem mellőzhető. Mértéke az osztály tudásához és a 
foglalkozási ághoz igazodik. Nagy létszámú osztályban, ahol az 
általános színvonal a gyengék, a tehetségtelenek, a közömbösek 
felé billen, vagy általában gyengébb tanulókkal való foglalkozásban
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a csak angol beszéddel nem boldogulunk. Hosszabb, vagy mélyebben 
járó magyarázatoknál, eleinte a nyelvtani megbeszélésekben, más 
tudománykörrel kínálkozó kapcsolat megkeresésében, a tanulási 
és tudás biztosságáról meggyőződés céljából (szavak, kifejezések 
jelentésének a megadásában, a szöveg biztos megértésében), fordí
tásokban többé-kevésbbé az anyanyelvet vagyunk kénytelenek 
használni, vagy gyakrabban beiktatni. Olvasott s már előkészített 
szöveg számonkérésében mellőzhető olyankor, ha a tanuló olvasásá
ból, hangsúlyozásából, a róla való társalgásból, tartalom elmondásból 
lehet következtetni a szöveg megértésére. Abban is * gyakorlatot 
kell a tanulóknak szerezniök, hogy a tananyagon kívül álló minden 
tanórai jelenség és társalgás (imádkozás, jelentések, kérések, 
kérdezősködések, írásbeli dolgozatok formai kellékei, bejegyzések stb.) 
angolul történjék. A fül szoktatására, ismert szavak újra tudat elé 
hozására jó mód időnként ismeretlen, elő nem készített szövegek 
kurzív olvasása. De a tanárnak erre is tervszerűen elő kell készülnie, 
s az olvasott szöveg ismereti és nevelő értékeit erőltetés nélkül ki kell 
szedni.

A nyelv tanításában természetesen fel kell használni azokat a 
gazdag lehetőségeket, amelyek a más tárgyakkal való kapcsolatok 
megkeresésére és ezáltal az ismereteknek kölcsönös elmélyítésére, 
élőbbé tételére nyílnak.6

A tanítás eredményének a biztosítására, a tanulók önálló mun
kájának a gyakorlására, a nyelvtani ismeretek megszilárdítására, a 
helyesírás gyakorlására szolgálnak a házi és iskolai írásbeli feladatok. 
Hasznuk, különösen a háziaké, nem vonható kétségbe. A házi fel
adatoknál elvi szempontok lehetnek : lehetőleg minden órára legyen 
házi feladat ; terjedelme sohase legyen nagy, legkevésbbé túlterhelő : 
a kezdő fokon 4—5, a haladón 8—10, a felsőn 10—15 sornál több ; 
a kezdő fokon a hibák javítása közösen történik ; a szabad fogal
mazásnál, tartalom összefoglalásoknál, leveleknél egy órán csak 
néhánynak a megbeszéléséről és hibáinak a javításáról lehet szó ; 
tárgyuk és formájuk változatos legyen ; angol, vagy magyar kérdé
sekre angol feleletek, átalakítások, magyar mondatok angolra for
dítása, napi foglalkozások, egyszerű élmények rövid leírása (séta, 
játék, mozi, ifj. egyesületek, bármilyen iskolai óra lefolyása, mit 
tanulnak egy-egy tárgyból stb.), olvasmányok, beszélgetések tar
talmi összefoglalása, hallott anekdoták leírása. Házi feladatokon 
gyakoroltatjuk be az angol levélírást is külföldi levelezéshez.

Ugyanilyenek lehetnek a havi írásbeli dolgozatok tárgyai. 
Mind a két fajta dolgozatoknak azonban csak akkor van meg az

6 Hálás feladat volna ezeket a kapcsolatokat az iskolai oktatás céljára 
minden tárgykörrel külön cikkben összefoglalni. A magyar irodalmi, történeti 
(művelődéstörténeti) kapcsolatokra vonatkozó művekről és cikkekről az 
1867— 1935 időkörből tájékozást nyújt a Yolland Arthur és Fest Sándor 
szerkesztésében megjelent Angol Filológiai Tanulmányok első kötete, A bp-i 
Pázmány Tud. Egyetem Angol Intézetének a kiadványa. Bp., 1936. 89— 116.1.
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igazi haszna és értelme, ha a tanulókat az ellenőrzés minden erejé
vel és minden elképzelhető módon ráneveljük a súgás- és lemásolás
mentes, becsületes, önálló munkára.

Magától értetődik, hogy az itt közölt vázlatos szempontok leg
feljebb csak indítékul szolgálhatnak, gondolatkeltésre valók s arra, 
hogy a fiatalabb tanáregyéniségek külön vonásai ezek segítségével is 
könnyebben kialakíthassák úgyis egyénien fejlődő tanítási módsze
rüket.

Budapest. Kónya Sándor.

Középiskolai nevelés és zene.
Mohácsy Endrének Szemlénk áprilisi számában „Irodalomtaní

tás és zenei vonatkozások“ c. cikke arra indít, hogy a középiskolai 
nevelés és zene kapcsolatára vonatkozó gondolataimat, amelyek 
régen élnek lelkemben, s amelyek szerint folytattam középiskolai 
tanári nevelő eljárásomat, kartársaim elé tárjam.

*

Induljunk ki néhány megfigyelésből. Társas összejöveteleink 
alkalmával az együttlét öröme rendesen dalban is kifejezést keres, 
kifejezésre jut. S ha ilyenkor felzendül az „Ó Tihanynak riadó leánya“ 
Csokonai fájdalma visszasír, újrasír a lelkűnkben, s az, aki nem 
magyarszakos tanár vagy lelkes magyar irodalombarát, és jóformán 
mindent elfelejtett, amit a középiskolában Csokonairól tanult, s 
azóta talán egyetlen Csokonai-verset sem olvasott, együtt érez, 
együtt él a vers és dal hullámain a költővel: a költő halhatatlan lelke 
közénk száll, megjelenik köztünk, s mi jobbak, többek, magyarab- 
bak vagyunk átlag-magunknál. S ha tovább halad a dal áramlása, 
sorra kerül „A reményhez“ , „H a férfi-lelkedet“ , „Kondorosi csárda 
mellett“ , „Juhászlegény“ , „Befordultam a konyhára“ , „É j van, 
csend és nyugalomnak éje“ , „Rózsabokor“ . . .  stb. Egy darab iro
dalomtörténet dalban elbeszélve, dalban újraélve. Mondhatnám 
társas irodalomélés, az igazi és tiszta magyar szellembe való felemel
kedés és benne való növekedés. Ezzel semmiképpen nem akarom azt 
mondani, hogy a közös dal pótolná, pótolhatná az irodalommal való 
személyes kapcsolatot, csupán azt akarom kiemelni, hogy az iro
dalom egyik legmélyebb hatású átélése a dalban történik. «

A másik megfigyelésünk némileg elszomorító: a fentiekhez 
hasonló, hogy úgy mondjam „irodalomtörténeti dal“ -unk nem sok 
van. Az annyira zeneies Petőfitől alig tudunk néhány dalt énekelni, 
talán nem is annyira a magyar zeneköltők hibájából, hanem azért, 
mert nem ismerj ük a meglevő szerzeményeket sem. Semmiképpen nem 
akarok a népdal ellen propagandát csinálni — mindnyájan szeretjük 
a népdalokat —, de a középiskolát végzett (s legtöbbször főiskolát is 
abszolvált) magyar értelmiségnek igényelnie, követelnie kellene a
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klasszikus magyar dalt. A klasszikus jelzőt nem úgy értem, hogy 
Beethoven, Schubert, Schumann méretű dalszerzőket követeljünk, 
hanem úgy, hogy irodalmunk klasszikusainak dalaihoz igényeljünk 
zenét. Szeressük a meglevő irodalmi dalokat, zeneszerzőink táplál
ják  ezt a klasszikus dalforrást, s ezzel növeljük és növeljék a magyar 
nemzet életkedvét, életerejét. Ma azt is mondhatnám „életbátorság“-át, 
hiszen alig tagadható, hogy a súlyosan nyomasztó európai és magyar 
helyzetben bőségesen van megfélemlítő mozzanat, amivel szemben 
a lelki vértezet egyik részlete a magyar lélekből fakadó klasszikus 
magyar dal.

Történeti visszapillantás, amit most kissé szabadabb értelme
zéssel a „megfigyelés“ kategóriájába vonunk be, szintén azt tárja 
elénk a görög nevelés köréből, hogy a versirodalom s a zene együtt
já r t ; a görög gyermek és ifjú a dalt, az elégiát, ódát, sőt az epikai 
költeményt is dalolta és hangszeren is — lanton, citerán — kísérte.

A vers zene nélkül olyan madár, amelyik nem repül; viszont 
a dal szárnyán magasabbra emelkedik, s a lelket is magasabbra 
emeli.

Még egy tapasztalat: ha Pápán március 15-én a diákság a hagyo
mányos módon felvonul a Szabadságszoborhoz és a Petőfi-házhoz, 
nehéz összeszedni azt a 15—20 ütemes menetdalt — segítségül véve 
a kuruc nótákat is a negyvennyolcas dalok s az újabbak mellé —, ami 
a felvonuláshoz szükséges. Nem ismerjük eléggé dalkincsünket, 
diákjaink még kevésbbé. Továbbá : ha a diákság társaságban van 
együtt valahol, nótázása a falusi legények nótázásától nem nagyon 
különbözik : nagyrészt egyező az énekelt dalok koszorúja, s még az 
éneklés finomsági fokában sincs nagy különbség. Ismétlem : nincs 
kifogásom a népdalok ellen, de legyen a nemzet szellemi elitjének 
elit dalkincse is. Diáktársaság dalos együttlétének nem egyik legszebb 
perce-e a „Gaudeamus igitur“  ? S nem kár-e, hogy ennek is csak az 
első verszakát tudjuk énekelni? S nem kár-e, hogy a latin dalkincs
ből nem ismerünk többet! A középkori „vagantes“  és ,,bacchantes“ 
dalainak eléneklése visszaidézné a régi diáktestvérek szellemét, 
lélekben összekapcsolva velük. S nem lehetne-e a latin dal összefűző, 
egymáshoz közelítő kapocs különböző nemzetek diákjai k özt: diák
csere, cserkésztábor, KIE-találkozó stb. esetében?

*

Ha mindezt meggondoljuk, lehetetlen rá nem eszmélnünk közép
iskolai nevelésünknek zenei szempontból való nagy hiányosságára. 
Nem vagyok zenei szakember, s így a kérdésnek nem kívánok tan
tervi és módszeres részéhez hozzászólni. Viszont mint magyar neve
lőnek nem lehet elzárkóznom a megnyilatkozás elől, ha nevelésünk 
egy hiányossága az én lelkemnek is fáj.

A középiskolai reform alapján az énektanítás és a zenei nevelés 
bevonul valamennyi középiskolánkba. Református középiskoláink
ban a zene már régebb ideje rendes tantárgy; Sárospatakon annak
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idején — ha jól emlékszem — nyolc éven át tanultunk éneket, s pl. 
Pápán most is hat évig tart az énektanulás. Prot. iskoláink ezen a 
ponton is előbb jártak az állami pedagógiánál, s útmutatóul szolgál
nak neki. Viszont azt is látjuk, hogy nálunk is sok a hiányosság.

Midőn most a középiskola és a zenei nevelés kérdésére nézve 
néhány gondolatot elmondok, nem énektanáraink munkáját akarom 
kritizálni, hanem arról akarok beszélni, hogy diákjaink zenei nevelé
sét a magyar nyelv és irodalom tanárának, sőt a többi nyelvszakos 
tanárnak is támogatnia kell, s ez a támogatás nem is ütközik nagy 
nehézségbe.

*

Mohácsy Endre nagy elismeréssel jellemzi Tinódi Lantos Sebes
tyén dallamait, s a Beöthy Zsolt irodalomtörténetének ismerői tud
ják, hogy pár Tinódi dallam kottája benne is volt a tankönyvben. 
Megpróbáltam hegedűn lejátszani őket, s úgylátszik játékomban volt 
a hiba, mert nem fedeztem fel a dallamokban a „hatalmas lendü
letűét, a „színbeli gazdagság“ -ot, s Tinódit nem énekeltük az osz
tályban. „Az őszi harmat után“ . . .  már felsírt Balassa Bálint tár
gyalásakor, s utána az osztály dala többször volt szerves alkotórésze 
az irodalomtörténeti óráknak. Elkövetkeztek a kuruc nóták, Amadé 
katonaéneke, egypár Csokonai-dal. Amint látható, a hetedik osztály 
irodalomtörténeti anyagában nagyon kevés lírai kincsünk van, amit 
dalolva is elevenné tudunk tenni. A hiba természetesen ott is keres
hető, hogy nem ismerjük eléggé dalkincsünket, a régebbit még ke- 
vésbbé, mint az ú ja t : ma is emlékszem, mennyire meglepődtem, 
midőn évekkel ezelőtt Balatonkenesén egy öreg parasztasszony dalolt 
egy nagyon szép Ivölcsey-dalt, amelyet azóta sem hallottam. A nyol
cadik osztály irodalomtörténeti anyagában már jóval bőségesebb és 
ismertebb a dalolható és ismeretes lírai kincs, itt viszont az elvégzendő 
anyag nagysága s az idő rövidsége korlátozza a dalolást. Ha kor
látozza is, azért „fiaim, csak énekeljetek“ , mert a megtanult irodalom- 
történetet úgyis legnagyobbrészt elfelejtitek, s igen-igen kevesen fog
játok elő-elővenni irodalmunk letűnt Íróit, mert a jelen irodalmi ter
melése olyan bő, hogy azt sem tudjátok figyelemmel kísérni. Viszont, 
ha az irodalomtörténeti órákat dal kísérte, társas összejöveteleitek 
alkalmával fel-fel fog csendülni a magyar dal, s melegedjék fel szí
vetek nagy költőink dalain, s ápoljátok ezáltal fajunk és hazánk 
iránti szeretetünk nagy érzését!

Nekünk a középiskolában nem zenei műveltség nyújtása a fő
célunk, hanem „emberség“-re, mégpedig magyar emberségre való 
nevelés az énektanítással kapcsolatban is. Sokoldalú és áldásos 
műveltséget óhajtunk belénevelni diákjainkba, de mindenkor az 
emberség, az emberiesség értelmében. Ha az új tanterv szerint mód 
nyílik rá, adjunk fiainknak zenei műveltséget is. Már „Modern gim
názium“ c. 1924-ben megjelent dolgozatomban írtam arról, hogy 
eljön az idő, amikor a közoktatásügyi rádióleadás küldi el a levegőn
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át a zeneművészet klasszikus munkáit; de lehet, hogy hanglemezek
kel és zenetörténeti hangversenyekkel is segítenek majd az ügyön 
az énektanárok, akik remélhetőleg bekerülnek már egyszer a rendes 
tanári státusba, s teljes felkészültséggel és odaadással szentelik majd 
magukat a középiskolai zenei nevelésnek.

Magas képzettségű és igazi zenei műveltségű ének- és zenetaná
rokra a középiskolának annál nagyobb szüksége van, mert a fennebb 
érintett módú irodalmi nevelésnek ők lehetnek hathatós támaszai. 
Nem mindegyik kartársunk tud énekelni, a diákokkal dalolni, a dalt 
vezetni, nekik a dalt megtanítani, ezért nagy mértékben igénybe kell 
vennie az énektanár segítségét.

Kiegészítem Mohácsy Endre fejtegetését: a zene passzív élve
zésén haladjunk túl, a mai középiskola mint a cselekvés iskolája 
nyújtson alkalmat minél több ponton diákunknak az aktivitásra ; 
amit nagyobb nehézség nélkül énekelni lehet, énekeljük az osztállyal, a 
többit pedig mutassa be az ének és zene tanára a fennebb említett 
módokon és eszközökkel. A magyar órákon énekeljük a magyar iro
dalom dalkincsének gyöngyeit, mégpedig minél korábban, lehetőleg már 
az első osztálytól kezdve. A tízéves görög gyermekek is megtanulták 
a maguk jóval hosszabb dalait, a mi diákjaink is képesek erre ; sok 
időt egy-egy dal az órából nem vesz el, s az irodalomnak, mint a 
szépség nagyszerű értéke irányában nevelő eszköznek hatóerejét 
kellő kifejtésre segíti. Az óráink úgyis sokszor szárazak, hidegek, 
miért ne vinnénk beléjük egy kis elevenséget, melegséget, mikor 
olyan könnyen megtehetjük. S ha a magyar órákon az első osztálytól 
kezdve elő-előfordult egy-egy dal, mire az irodalomtörténethez ér 
diákunk, már lelkileg össze is forrt az írókkal, s együtt is marad 
velük az iskola padjain túl is. A dallam nem engedi elfelejteni a költőt, 
az eldalolt dallam pedig vissza-visszaidézi a költő szellemét, s géniu
szával közelebb kapcsolja az éneklőt a nemzeti géniuszhoz.

S ha a magyar nyelv tanára nem dalos és nem zenész, s az ének
tanár sem tudja megadni mindig a kellő támogatást, minden osztály
ban akad egy-két-több jobb muzsikus, aki a dallamot a többieknek 
hegedűn eljátssza, előénekli; a szükséges kottát vagy odaadjuk neki, 
vagy ő maga megszerzi, előkeríti.

*

A középiskola sokoldalú műveltség nyújtására törekszik, s e 
célból idegen nyelveket is tanít, s a nyelvtanításban a technikai cél
lal, azaz a nyelv megértésével s az élő nyelveknél a beszédkészség
gel legalább is egy színvonalra helyezi a nyelv és a nép szellemének 
megismerését is. E  szellem megismerésének egyik kitűnő eszköze a 
dal. Mint németszakos tanár néhány német dalt is megtanítottam 
diákjaimnak, szívesen dalolták, azaz daloltuk, s emlékeznek rájuk 
ma is. Ezek a nép- és műdalok lelkűknek ma is kincsei, míg a többi 
német olvasmány és irodalomtörténet nagyrészt „eloszlott mint a
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buborék“ . Kell-e mondanom, hogy Pápán ma is fel-felhangzik német
órán a német, s angolórán az angol dal?

Szeretném ha latinórán a latin dal hangzanék. Ügy tudom, 
nagyon szép Horatius-dalok vannak, újabb szerzők kompozíciói. 
Miért nem véssük be Horatiust ezen a réven diákjaink leikébe? Miért 
nem építünk a latin dalokkal Európa-szerte hidakat az európai ember 
szívébe? Igaz, a latin kiejtésében is van különbség Európa népei közt, 
de tapasztaltam, hogy a magyar, a német, az angol azért el tudja 
együtt énekelni a „Gaudeamus“-t. S tud hozzá csatlakozni a francia 
és a holland s a többi is. A közös dalban természetesen nem látok 
politikai hidat és erőt, de ennek az annyira veszélyeztetett Európá
nak minden egységesítő eszközt és összekapcsoló erőt fel kellene hasz
nálni lelki egysége elősegítésére s léte erősítésére. De ezzel már messze 
is kalandoztam a céltól, hiszen feladatom csak az volt, hogy nyelv
szakos kartársaim előtt feltárjam azt a nevelő erőt, mely a közös 
dalban van, rámutassak arra a nemzetnevelő hatásra, amely az iro
dalmi értékű líra zenei átélésében rejlik, s kérjem őket, hogy azt a 
hálás nevelő eszközt, amely az osztállyal való együtténeklésben 
rendelkezésükre áll, használják fel.

Pápa. Trócsányi Dezső.

A  magyar nyelv tanításának problémái 
a középiskola első osztályában.

Ezelőtt két esztendővel az I. osztályban az egyik osztályfőnöki 
órán kis diákjaimmal a középiskolában tanult tantárgyakról beszél
gettem, s megkérdeztem tőlük, hogy melyik tárgyat tartják a „leg
nehezebbnek“ . Legnagyobb meglepetésemre, szinte csaknem közös 
felkiáltással a választás a magyarra esett, amit éppen én tanítottam 
az osztályban. Kíváncsian puhatolózni kezdtem, hogy mi lehet az 
oka a váratlan feleletnek, s nemsokára a fiúk erre is megfeleltek. Sze
retik s „könnyűnek is“ tartják a magyar dolgozatírási és az olvas- 
mányi órákat, de annál jobban félnek a nyelvtani óráktól ! Óra után 
még sokat gondolkoztam a megszívlelendő beszélgetés felett, s el
határoztam, hogy alaposan utána nézek a dolognak. Vájjon bennem 
ven-e a hiba, az én tanítási eljárásomban, vagy talán a középiskolai 
Utasítások követelte módszer tér el nagy mértékben a népiskolai 
módszertől, amely szerint a gyermekek négy éven át tanulták a 
magyar nyelvet.

Már óráimon előzőleg is rájöttem arra, hogy a gyermekek nyelv
tani ismeretei rendkívül hiányosak. S főleg bizonytalanok, helyes
írásuk ingadozó és nem pontos, nagyon sokszor még a rövid és hosszú 
magánhangzó, vagy mássalhangzó közötti különbséget sem érzik, 
fogalmuk sincs a mondatrészek és a szótagok közötti különbségről,
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fogalmazásukban is kevés a rendszeresség, sok a felesleges ismétlés 
(szó- és gondolatismétlés), azonos kötőszóknak gyakori alkalmazása.

Most a fiúkkal folytatott beszélgetés hatása alatt kettős lépésre 
határoztam el magam.

1. Áttanulmányozom a népiskolai utasításokat a magyar nyelv 
tanítására vonatkozólag.

2. Elmegyek egypár népiskolai magyar órára, s megfigyelem 
egy-egy óra lefolyását, s tapasztalataim alapján megállapítom, mit 
hoztak, illetve mit hozhattak növendékeim a népiskolából.

Lássuk először, hogy mit mondanak a Népiskolai Utasítások.
A magyar nyelv tanításának fontosságát és jelentőségét kifeje

zésre juttatja a Népisk. Tanterv azáltal is, hogy ezt a tantárgyat 
tanítják a legnagyobb óraszámmal: I. o. : 10, II. o. : 10, III. o. : 10, 
IV. o. : 9, V. o. : 7, VI. o. : 7 órában.

Külön órákon foglalkoznak a gyermek természetes szóbeli, ki
fejezési készségének fejlesztésével, az ú. n.

I. „Beszéd- és értelemgyakorlatok“-on (I. o. : 4, II. o. : 3, III. o. : 3, 
IV. o. : 2, V—VI. o. : —), amelynek más célkitűzése is van, így pl. az 
otthon, a szülőföld, a nép és haza megszerettetése, valláserkölcsi 
alapon nyugvó nemzeti műveltség elemeinek biztosítása, a családi és 
az iskolai nevelés áthidalása.

A folyékony, értelmes olvasást és az olvasott szöveg megértését 
és átérzését: az

II. Olvasás és olvasmány tárgyalás (I. o. : 6, II. o. : 4, III. o. : 4, 
IV. o. : 3, V—VI. o. : 3) órákon tanulja a gyermek. Itt gazdagodik 
lelkiviláguk, s megszeretik az olvasást, mely későbbi művelődésük
nek egyik eszköze lesz — írja az Utasítás (179 old.). A Tanterv 
,,a IV. osztályban az értelmesen hangsúlyozott olvasás teljes kifej
lesztését, az V. osztályban törekvést kíván a szép olvasás és a szép 
előadás felé, míg a VI. osztályban a szép olvasást kívánja“ (Utasítás 
172. 1.) és erre az V—VI. osztályban 3—3 órát szán.

Az olvasmány tárgyalásának a lehető legtökéletesebb, legapró
lékosabb módját adják a Népisk. Utasítások. Külön foglalkoznak 
az : erkölcsi vonatkozású olvasmányok tárgyalásával, leíró olvas
mányok tárgyalásával, a költeménytárgyalás módjával, ott is külön 
lírai, epikai, s leíró költeményekével. Mindenütt hangsúlyozzák az 
előzetes hangulatkeltést, a megértés legszükségesebb előfeltételeinek 
közlését, majd a tárgyalásra kerülő olvasmány megfelelő hangon való 
felolvasását, tehát az olvasmány bemutatását (először a tanító mu
tassa be !) a bemutatás után a megértést szabályozó tárgyi és nyelvi 
nehézségek elhárítását, tüzetes tartalmi megbeszélését, esetleges 
erkölcsi tanítások levonatását, s az olvasmány alaki megbeszélését.

Ugyanezeket az elveket vallják és írják elő a Középisk. Utasí
tások is, s így ha a népiskolai tanító mindenben az Utasítások szelle
mében jár el, akkor már előkészít akaratlanul is a középiskolára, s 
megkönnyíti a tanár munkáját, s megszeretteti gyermekeivel az 
olvasást.
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III. A Tanterv a szépírás tanítását nem veszi fel külön a magyar 
nyelv ágai közé, hanem azt kívánja, hogy az írás technikájának el
sajátítása a helyesírás, fogalmazás és rajzolás tanításával szoros 
kapcsolatban történjék.

IV. Ellenben külön órát rendel (I. o. : 6, II. o. : 1, III. o. : 1, 
IV. o. : 2, V—VI. o. : 2) a Tanterv arra, hogy a gyermek természetes 
kifejezési ösztönét oly fokig fejlessze, hogy gondolatait és érzelmeit 
szóban és írásban helyesen, magyarosan és szabatosan ki tudja 
fejezni, s a fogalmazást a magyar nyelvtanítás egyik külön ágának 
tekinti, és époly részletes és mindenre kiterjedő utasításokat ad a 
tanító kezébe, mint az olvasmány tárgyalásánál. Ezeket a fogal
mazási elveket vallja a középiskola is, tehát a kétfajta nevelő itt is 
egymás segítségére lehet. Külön beszélnek és példákat hoznak fel a 
Népiskolai Utasítások a fogalmazástanítás különböző nemeire, így 
fogalmaztatni kell :

1. cselekedtetés és ennek megfigyelése alapján ;
2. környezetmegfigyelés alapján ;
3. alkalmi szemléletek és események alapján ;
4. élmények alapján ;
5. képről;
6. képzeletre való hatás alapján (mesék alkotása, terveik leírása);
7. más tárggyal kapcsolatban ;
8. végül lehet fogalmaztatni leveleket.
Ez a fogalmazástanítás is az V. és VI. osztályban nyerne töké

letes befejezést, mert a tanterv az V. osztályban kívánja szemlél
tetni olvasmányokon a fogalmazvány lényegét, gondolatmenetét és 
jellemvonásait, a VI. osztályban pedig a gondolatmenetet, rövid váz- 
latpontok készítését kívánja, melyek után a gyermekek egyéni 
élményeket fogalmazzanak.

A IV. osztályból jött tanuló tehát nem is rendelkezhetik töké
letes fogalmazással, mert ott még nem fejezte be a Népiskola a maga 
célkitűzését, bár végigvezette a tanulót a fogalmazás egész rend
szerén.

V. Ezzel elérkeztünk a népiskolai magyarnyelvi tanítás azon 
pontjáig, ahol nem egészen alaptalanul a legtöbb támadás érheti a 
népiskolát; arra a területre, amit „ helyesírás és nyelvi magyarázat“  
néven jelöl meg a Tanterv és Utasítás. Tehát a népiskolában nincs 
„nyelvtan“ , csak „nyelvi magyarázat“ . Lássuk mi következik 
ebből ? !

„A helyesírás tanításának és nyelvi magyarázatoknak a célja 
— az Utasítások (228. old.) szerint — a gyermeket képessé tenni 
arra, hogy a magyar nyelv kifejező erejét szerkezetének lényegét s 
azokat a legfőbb törvényszerűségeket észrevegye, beszédében és 
írásában alkalmazni tudja, melyek a nyelvnek szóban és írásban való 
használatát szabályozzák.“
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Hogyan gondolja ezt elérni az Utasítás?
„A  népiskolában nyelvet tanítunk, nem nyelvtant; a nyelvek 

használatát tanítjuk, nem pedig az elméletet; a helyes beszélést, az 
ügyes fogalmazást, nem a meghatározásokat és szabályokat“ (231. 1.). 
Ezért „mellőzendő a nyelvi ismereteknek elvont meghatározásokba, 
szabályokba való foglalása és ezek beemlékeztetése is. A népiskolába 
nem annyira nyelvmagyarázat kell, hanem nyelvszemléltetés és némi 
rendezés, amit a gyermekek a szemléletek alapján önmaguk is végez
nek“ (232. old.).

Az itt felsorolt elvek mellett megkívánják az Utasítások, hogy 
induktív alapon történjék a tanulás és elsősorban az élőbeszéd legyen 
a szemléltetés anyaga. S „mikor így a megismertetendő nyelvi jelen
ség a gyermek előtt áll, tartalmi szempontból vizsgáltassuk a beszé
det, illetőleg azt a mondatot, amelyben a megismertetendő nyelvi 
jelenség előfordul“ (233. old.).

Nagyjában ugyanezeket az elveket vallja a középiskolai Utasítás 
is. E szerint: „elfogadott elv, hogy a tanításnak mondattani alapon 
kell történnie“ . Az élőbeszéd az a központ, melyből a főútvonalak 
kiágaznak ! . . .  de „szükségünk van könyvbeli szöveg elemzésére is“ 
(39. old.).

A népiskolában tehát csak „nyelvi magyarázat“ van, s ebből az 
következik, hogy a gyermek az élőbeszéd gondos megfigyelése, szem
léltetése alapján ismeri a főbb nyelvi tényeket, de nem ismeri azok 
pontos, szabatos nyelvtani meghatározását, s nem tudja áttekinteni 
a jelenségek rendszerét. Nem tudja a jelenségeket elszakítani az élő 
beszédtől, nem tudja elvont szabályba foglalni, meghatározni a nyelv
tani fogalmakat. A nyelvet értelem, tartalom szempontjából vizs
gálja, a formai szempont teljesen háttérbe szorul, hiszen az élő nyel
vet figyeli meg, könyvbeli szöveg alapján sohasem elemez.

Ha a Népiskolai Tantervet átlapozzuk, a magyar nyelvtani 
anyagnak igen rendszeres felsorolását találjuk, s hogy mégsem teljes 
nyelvtani ismereteket hoznak a tanulók magukkal, vagy legalább 
azoknak az elemeit, amit joggal várhatnánk, annak a legújabb nép
iskolai nyelvtanítási irányzatot megelőző s a módszereskedést túl
zásba vivő s minden áron újítani vágyó, túlbuzgó mesterkedésben kell 
keresnünk az okát. Ez a most már szűnőfélben levő irányzat félre
magyarázta az „Utasítások“ egy-egy mondatát, illetve betűszerint 
magyarázta, s kerülni akarta a nyelvi ismereteknek elvont szabá
lyokba való foglalását, nem nevezte meg az egyes nyelvtani fogal
makat a maguk elfogadott nevén, mert ez szerinte meghaladná a 
gyermek felfogó képességét, hanem az egyszerű s sokszor kifejezőbb 
és érthetőbb nyelvtani fogalmak helyett nehezebben megtanulható 
elnevezéseket raktározott el ideiglenesen a gyermek agyában.

így pl. a „ Mondat“ műszót kerüljük a II. osztályban, s használ
junk helyette „mondás‘‘-t, mert ezt nem veszik műszónak és meg
érzik a gyermekek ! (Népisk. Utasítás 236. old.)

Hasonlóképpen a III. osztályban nem nevezzük meg az állít
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mányt és alanyt, „nem magyarázgatjuk, nem vezetjük le okoskodással, 
hanem csak szemléltetjük és éreztetjük... Fődolog, hogy megérez- 
zék, melyik szóval állítunk tulajdonképpen, s ki vagy mi van szóban, 
amikor állítunk“ (241. old.).

De pársorral lejjebb már előírja az Utasítás, hogy meg kell 
tanítani a többállítmányú, többalanyú, alany, illetve állítmány nél
küli mondatokat!

Hasonló megokolással a III. osztályban ige helyett: ,,állító-szó“ , 
főnév helyett: „megnevező-szó“ , névmás helyett: ,,névpótló-szó“ 
(245. old.), melléknév helyett: „jelölő-szó“ elnevezést kíván az Uta
sítás !

Csak a VI. osztályban engedi meg a rendes jelölések használatát.
Ezek a gyermek számára kitalált „megkönnyítő“ elnevezések 

azonban csak arra jók, hogy még teljesebbé tegyék előtte a zavart, 
s a kívánt könnyítés helyett újabb munkatöbbletet s küzdelmet gör
dítsenek fejlődő gondolkozása elé. Véleményem szerint a népiskolai 
tanítónak, ha az Utasítás szellemében jár el, ezeket az elnevezéseket 
nem kell megtaníttatni a gyermekekkel, csak első szemléléskor 
magyarázó elnevezéseknek kell használnia, s szerepük megértése után 
a megszokott nevén kell neveznie az egyes nyelvtani fogalmakat, 
hogy azok belevésődjenek az illető nyelvtani kategóriáknak a nép
iskola által is megkívánt lényege mellé a nélkül, hogy elvont szabá
lyokba foglalva beemlékeztetnénk azokat.

Azonban nem szabad megfeledkeznünk itt sem arról, hogy a 
„nyelvi magyarázatok“ nem fejezték be a maguk célkitűzését a IV. 
osztállyal, hanem az eddigi heti egyórás óraszámmal szemben az
V. és VI. osztályban heti 2—2 órában folytatná az előző években 
szerzett nyelvi szemléletek rendezését és bővítését.

Az V. osztályos nyelvi magyarázat célja a helyesírási készség 
fejlesztése mellett az előző osztályokban nyújtott „nyelvi szemléle
tek“ rendezése és bővítése úgy, hogy a gyermek a nyelv szerkezetére 
nézve bővebb szemléletet nyerjen (Népisk. Utasítás 255. old.). Itt 
tanulják meg, hogy az állítmány nem mindig ige, hanem lehet főnév 
és melléknév is. A tárgy sem mindig főnév, hanem más főnévül hasz
nált beszédrész is lehet. Itt történik a határozószók rendezése, vala
mint a jelző és az értelmező szerepének a kibővítése, de még most sem 
kimerítően. Szó kerül ebben az osztályban az összetett mondat-ró\ is, 
de nem beszélnek kétféle összetételről, csak a mellérendelt összetételt 
gyakoroltatják, sazok leggyakoribb kötőszavait. Itt ismerkednek meg 
a tárgyas és tárgyatlan igeragozással, a birtokos személyragozással.

A VI. osztályban ismerkednek meg az alárendelő összetétellel, 
a hangsúly, szórend, helyes magyarság főbb szabályaival. Itt vonnak 
párhuzamot a vers és a próza között. Gyakorolják a vázlatkészítést 
az írásművek szerkezetének elemzése alapján. Közéleti fogalmaz
ványokat írnak, sőt tájékoztatást kapnak a nemzeti irodalom kiváló 
alakjairól is.

Az V—VI. osztály magyarnyelvi rendszerezésében azonban a
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IV. osztályból kapott tanulóink nem részesülnek, s így méltányosja 
középiskolai Utasítás ama pontja, mely így ír a népiskolából hozott 
nyelvtani ismeretekről: „lehetne az elemi iskolákban szerezett 
nyelvtani ismeretekből is kiindulni. Mellőzni nem is kell őket, nem is 
lehet, mint semmiféle a tudatban már meglevő elemeket. És használ
hatók is az illető ismeretek, mert hiszen ott is azt a nyelvi tényt 
nevezték pl. főnévnek, vagy igének, alanynak, tárgynak, amelyet 
a középiskola fog így nevezni. De ezek az ismeretek inkább rászok- 
tatás, nem belátás eredményei. Ezek az ismeretek nem lehetnek alap, 
ellenben megalapozásra szorulnak“ (41. old.).

Ugyanezeket lehet elmondani a népiskolákból hozott helyesírási 
ismeretekkel szemben is, itt is nagy szükség van a megalapozásra* 
pedig a helyesírás gyakorlásának is igen helyes módját írják elő a 
Népiskolai Utasítások, amikor ezt mondják : „Másolás, tollbamondás, 
emlékezetből való leírás és fogalmazványoknak helyesírási szempont
ból való megbeszélésével kapcsolatban történjék a helyesírás gyakor
lása“ (239. old.).

Minthogy azonban „az újból való megalapozás“ szinte teljesen 
elhanyagolja a gyermek elemi iskolában szerzett ismereteit, a két
fajta Utasítás közötti különbség káros hatással lehet a gyermek 
további szellemi fejlődésére, mivel ott a folytonosság megszakad. 
Ezen a bajon próbálna segíteni dr. Sándor István a „Népiskola és 
Középiskola“ c. dolgozatában (Országos Középisk. Tanáregyesületi 
Közlöny, 1935 dec.), mikor a következőket ajánlja : „Egyazon köz
ség elemi és középiskolái között bizonyos gyakorlati módszeres meg
egyezések is nagyban megkönnyítik az elemi iskola után a közép
iskolában tanuló diák munkáját. Közös dolgozatjavítási jelek, osztá
lyozási eljárások, azonos módszer a dolgozatok előkészítésében, bizo
nyos konvenciók az elemzés nyelvtani eljárásában, a helyesírás taní
tásában a tanár és a tanító között egyiktől sem kívánnak nagy áldo
zatot, a gyermeknek azonban nagy segítségére lehetnek“ (139. 1.).

Ezeknek az elemi és középiskolák közötti gyakorlati módszeres 
megegyezéseknek nagyfokú hiányáról győztek meg a népiskolákban 
tett óralátogatásaim. Meggyőződtem, hogy nem a Népiskolai Utasí
tások elvi elgondolásában van a hiba, amiből a nagy ellentét szár
mazik a két iskolatípus tanítási eljárása között, hanem sokszor a 
kivitelben. Vannak, akik túlságos lelkesedésből, vagy mindenáron 
való módszeres újítási vágyból túlságba viszik a népiskolai tanítás 
gyakorlati jellegét, s egyáltalában nem gondolnak arra — még városi 
iskolákban sem —, hogy növendékeik egy része magasabbfokú isko
lában is kívánja folytatni tanulmányait, s ezek lelkifejlődése elé nem 
lehet akadályokat gördíteni, hanem minél simábbá kell számukra 
tenni a középiskolába való átmenetet.

Arra a kérdésre tehát, hogy mi a teendője a középiskolai tanár
nak, az I. osztályos, valóban „igen nehéz“ nyelvtani anyag tanítása 
közben, csak ez lehet a felelet: Figyelembe venni a gyermek nép
iskolákból hozott nyelvtani ismereteit, illetve még csak nyelvi szem-
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léleteit, a Középiskolai Utasítások szellemében megalapozni azokat 
s fokozatos elvonttá tétellel hozzászoktatni őket a nyelvtani kate
góriák tudatos, írott szöveg alapján való formai vizsgálatához, 
elemzéséhez.

A nyelvtani kategóriáknak ezen formai definiálása azonban 
természetesen csak lassú rászoktatás eredménye lehet, s sohasem 
lehet a száraz grammatizálás a cél, hanem a nyelvnek, mint élő orga
nizmusnak a vizsgálata mondattani alapon.

Ha így figyelembe vesszük a gyermek népiskolából hozott ismeret- 
anyagát, az ott folyó tanítási eljárást, és kölcsönösen áttanulmá
nyozzuk egymás tantervét és utasításait, s megpróbálunk egymás, 
elsősorban a gyermek segítségére lenni, akkor nagy mértékben köny- 
nyebbé tesszük a középiskolába való átmenet nehézségét a gyermek 
számára, akire úgyis egészen új világ vár, miután átlépte a közép
iskola küszöbét.

Kecskemét. Dr. Vetéssy Géza.

Az iskolai év megnyitása és bezárása.

A folyó év február havában a következő körlevelet intéztem 
a 44 protestáns gimnázium, leánygimnázium, tanító- és tanítónő- 
képzőintézet igazgatóságához : A „középiskoláról szóló 1934 : XI. te. 
végrehajtási utasításának 25. §-a kimondja, hogy a tanév ünnepies 
megnyitása szeptember 8-án vagy 9-én történik, a tanítás utolsó 
napja : június 14. Június 15—20 közt kell megtartani az összefoglalá
sokat. A tanév ünnepélyes bezárását június 25-én kell megtartani, 
úgyhogy legkésőbb június 25-én az ifjúság összes iskolai kötelezett
ségének elvégzése után elbocsátható legyen. A tanév ünnepies meg
nyitásán és befejezésén minden tanárnak és tanulónak meg kell 
jelennie.

Minthogy az egyes protestáns középiskolák eleddig nagyon külön
bözően jártak el az iskolai év ünnepies megnyitása és bezárása tekin
tetében, úgy érzem, szüksége mutatkozik annak, hogy erről a kérdés
ről mindnyájunk tájékoztatására egy összefoglaló cikk jelenjék meg 
a Protestáns Tanügyi Szemlében. Ebből a célból mély tisztelettel 
megkérem a tekintetes Igazgatóságot, méltóztassék választ adni 
nekem a következő kérdésekre : 1

1. Hogyan és milyen programm szerint történt eddig az illető 
iskolában a tanév ünnepies megnyitása és bezárása?

2. Az évzáró ünnepély az osztály vizsgák (összefoglalások) 
előtt volt-e vagy utána?

3. Az érettségi vizsgát nem szokták-e a záróünnepély után 
tartani?

3
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4. Az internátusbán és magánszállásokon lakó vidéki tanulók 
a vizsgáik (összefoglalásaik) után ott szoktak-e maradni a záróünnepé
lyig az iskola székhelyén?

5. Milyen módot és programmot tartana az Igazgatóság nevelési 
szempontból legideálisabbnak a tanév ünnepies megnyitására és 
bezárására vonatkozólag?“

A felkért 44 intézet közül 38 küldötte be hozzám a feltett kérdé
sekre adott többé-kevésbbé részletes válaszát. Mindenekelőtt szabad 
legyen ez úton is mély hálával megköszönnöm az egyes igazgatóságok
nak szíves és lekötelező készségét, hogy a mai időkben oly sok ki
mutatást készítő, kérdőíveket kitöltő adminisztratív és bürokratív 
munkájuk közben is kegyesek voltak a köznek használás érdekében 
Jiozzájuk juttatott kérésemet teljesíteni. A beérkezett válaszok 
nagy számából, s a levelekben közölt nyilatkozatokból kitűnik, 
hogy e fontos kérdésről valóban érdemes eszmét cserélnünk.

Legelőször is azt a jogos panaszt ismertetem, melyet igen sok 
vidéki iskola felvet a Végrehajtási Utasítás ama rendelkezésével 
kapcsolatban, mely dátumszerűleg kimondja, hogy a tanév ünnepies 
bezárását június 25-én kell megtartani, holott az évvégi összefoglalá
sokat már meg kellett ejteni június 15—20 között. Itt hibáztatják 
a Végrehajtási Utasítások szerkesztőjét, hogy e pontnál csak Buda
pest szempontjából ítélte meg a helyzetet, ahol a tanulók 90—95%-a 
helybeli, s nem vette tekintetbe a kisebb városi intézetek körülmé
nyeit, melyekben a növendékeknek sokszor csak fele helybeli, a másik 
fele vidéki, gyakran messze vidéki. Ugyanis az az intézkedés, hogy 
a vidéki tanulók vizsgáik után esetleg még egy hétig az iskola szék
helyén maradjanak, igen káros következménnyel járna, először peda
gógiai szempontból, mert a munka nélkül lézengő, hazakívánkozó 
és a bizonyítványt már kezükben tartó tanulók könnyen kaphatók 
mindenféle kilengésre, fegyelmetlenségre, sőt kicsapongásra, de a mini
mális díjakat szedő internátusok gazdálkodására sem közömbös, 
hogy feleslegesen még egy hétig élelmezzék a bentlakó növendékeket.

Viszont nevelői hatás szempontjából magától értetődő az a kíván
ság, hogy a záróünnepélyen minden tanuló vegyen részt, hiszen ez az 
ünnepi aktus teszi fel különösen érzelmi tekintetben egy egész évi 
iskolai munkára a koronát, s így nagy veszteséget jelentene közép
iskolai növendéknek, ha ilyen ünnepélyes alkalom erkölcsi hatásai
ban és áldásaiban nem részesedhetnék. Egyes iskolák egyenesen 
autonóm főhatósági külön intézkedést kívántak a záróünnepély 
terminusának megállapítását illetőleg, figyelembe véve a vidéki 
iskolák speciális helyzetét.

Azonban úgy látom, megoldotta ezt a kérdést a vallás- és köz- 
oktatásügyi Miniszter úrnak 1896— 1937. ein. számú rendelete, 
melyhez való alkalmazkodást főhatóságaink is kötelezővé tették 
a protestáns iskolák számára. Ennek 3. pontja így hangzik : „Az 
utolsó tanítási napot (június 7 vagy 6) követő hat nap alatt kell
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megtartani az évzáró vizsgálatokat, illetőleg összefoglalásokat, 
s ezeket június 13-án — ha közbe vasárnap vagy ünnepnap esnék — 
június 14-én be kell fejezni. Az eddigi rendelkezéseknek megfelelően 
az összefoglalások, illetőleg évzáró vizsgálatok befejezését követő 
egy héten belül tartandók meg a tanév ünnepies bezárásán felül 
a következő tanévre szóló beiratások is.“

Ebben a rendeleti pontban nincsen dátumszerűen megállapítva 
a záróünnepély időpontja, csak az van kimondva, hogy az összefoglalá
sok, vizsgálatok befejezése után való héten meg kell történnie a záró
ünnepélynek és a behatásoknak. Tehát nincsen semmi akadálya 
annak, hogy a legtöbb intézet kívánsága szerint már az utolsó össze- 
foglalási napot követő első, vagy a bizonyítványok kényelmesebb 
megírása miatt, a második napon megtartathassék a záróünnepély 
és a bizonyítványosztás. Ha aztán az évzáró napjának délutánján 
vagy másnap délelőtt a vidéki tanulók beírását is elvégzi az igazgató
ság, akkor az iskolai munka befejezése után csak egy, legfeljebb 
két napot tölt még a nem-helybeli tanuló a város területén, viszont 
ennyi idő szükséges is ahhoz, hogy holmijait összeszedje, becsomagolja, 
az iskolával szemben még fennálló kötelezettségeit (pl. segélykönyvek 
beadása stb.) elintézze.

Ezek után áttérek a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyek pro- 
grammjának összeállítására a hozzám beérkezett adatok alapján. 
Természetesen nem kívánok normát adni, azt hiszem, sokkal termé
kenyebb eljárás lesz, ha felsorolok minden érdekesebb mozzanatot, 
s azokból bármelyik intézet azokat a pontokat választhatja ki, 
melyek az ő különleges igényeinek, helyi körülményeinek leginkább 
megfelelnek.

Általában protestáns tanintézeteinkben az iskolai év ünnepélyes 
megnyitásának és bezárásának aktusa két részre tagolódik, templomi 
istenitiszteleti és hivatalos részre. A budapesti, gyönki, hódmező
vásárhelyi, miskolci, nagykőrösi, szeghalmi református gimnázium 
és a hódmezővásárhelyi református leánygimnázium az istenitisztelet 
után a hivatalos részt is a templomban tartja. Az Isten háza valóban 
a legszebb és legmagasztosabb keret az iskolai munka, a nevelői 
szolgálat megkezdésével és bevégzésével kapcsolatos minden tény
kedés számára. Ez intézetek tapasztalatuk alapján a legnagyobb 
megelégedés hangján mutatnak rá azokra a felemelő érzésekre és 
erkölcsi hatásokra, melyekkel az egész ünnepélynek a templomban 
való megrendezése jár. Ä többi iskolák a templomi istenitisztelet után 
az intézet tornacsarnokába vagy dísztermébe vezetik tanulóikat 
a további programm lebonyolítására. A helybőség szempontjából is 
ajánlatosabb a templomi keret, mert kevés olyan intézet van, amely 
dísztermében vagy tornacsarnokában minden növendék és érdeklődő 
szülő számára ülőhelyet tudna biztosítani. Márpedig nincs nagyobb 
zavaró momentum egy ünnepélyen, mint ha a diákokat állásra 
kárhoztatjuk.

3 *
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Az évnyitó ünnepélyre vonatkozólag a következő programm- 
pontokat írhatom össze :

1. Az iskola udvaráról katonás rendben zászló alatt a református 
templomba vonul az ifjúság felekezetkülönbség nélkül, az egész 
tanári testülettel együtt. Vagy templomba menet, vagy onnan jövet 
érintik az országzászlót is, ott egy tanár beszéde és egy tanuló szava
lata után az ifjúság díszlépésben elvonul a zászló előtt. Ugyanilyen 
kis ünnepséget rendeznek a Hősök emléktáblájánál. Ahol ország
zászló nincs, ott az iskola nemzeti színű lobogója előtt emlékeznek 
meg a zászló jelentőségéről és tiszteletéről.

2. A templomban a vallástanár rendes ünnepi istenitiszteletet 
tart : a) ének, b) imádság, c) prédikáció, d) ima.

3. Az igazgató évnyitó beszéde az úrasztala előtt valamilyen 
nevelésügyi kérdésről. Új tanárok üdvözlése.

4. Az új tanulók névsorának felolvasása.
5. Az I. osztályú tanulókhoz, akik felállnak, külön üdvözlő 

szavakat intéz az igazgató, összetartásra buzdítva őket.
6. Püspöki vagy főgondnoki szózat az ifjúsághoz. Egyes helyeken 

a fenntartó részéről minden évben más és más beszél a növendékek
hez, hogy az ifjúság megismerje az igazgatótanács tagjait.

7. Himnusz.
Ha pedig a hivatalos rész nem a templomban folyik le, hanem 

istenitisztelet végeztével a díszteremben vagy a tornacsarnokban, 
akkor a műsor annyiban változik, hogy az igazgató évnyitó beszéde 
előtt van egy énekszám (Himnusz, Hiszekegy, Jövel Szentlélek 
Úristen), a beszéd után esetleg egy szavalat, s a végén a Himnusz 
vagy a Szózat.

8. Ünnepély után az ifjúság a tantermekbe vonul, ahol az 
osztályfőnökök elrendezik az osztályokat, felolvassák a fegyelmi 
szabályok fontos rendelkezéseit, a fegyelmi szabályokat nyomtatás
ban minden új tanulónak kiosztják, kiadják az utasításokat, lediktál
ják a heti órarendet, s hazaengedik a tanulókat.

A záróünnepélyen a következő műsorszámokat összegezhetem 
a beküldött válaszokból.

1. Zászló alatt, katonás rendben templomba vonul az ifjúság 
úgy, mint évnyitó alkalmával.

2. A templomban a vallástanár rendes istenitiszteletet t a r t :
a) ének, b) imádság, c) prédikáció, d) ima.

3. Iskolai ének- és zenekar egy-két száma.
4. Igazgató beszámolója a tanév kimagasló eseményeiről, az 

általános tanulmányi eredményről.
5. Igazgató felolvassa az osztályok tanulmányi rangsorát* 

a jutalomban részesülő tanulók névsorát és az új alapítványtevők 
neveit.
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6. Az Öregdiákszövetség elnöke átadja a szövetség vándordíját 
a „legjobb“ osztálynak és az öregdiákok pályadíját a nyertesnek.

7. Az igazgató a jutalmakat kiosztja. Először az osztályelsök 
lépnek elő, aztán a jó tanulók, majd a legjobb eredményt elért 
tornászok. Az igazgató minden kitüntetettel kezet fog.

8. Egyes intézetek a torna-, szépírási, helyesírási, gyorsírási ver
senyek díjait, valamint az önképzőköri pályadíjakat is ekkor 
osztják ki.

9. Az igazgató kiosztja a jeles tanulók bizonyítványait kézfogás 
kíséretében.

10. A VIII. osztály ünnepélyes búcsúja az igazgatótól és a tanári 
kartól.

11. A VIII. osztály zászlótartói buzdító szavak kiséretében át
adják az iskola zászlaját a VII. osztálynak.

12. A szülők közül valaki megköszöni a tanári testület munkáját.
13. A fenntartó testület, illetőleg igazgatótanács részéről elhangzó 

zárószavak.
14. Himnusz.
Ha a hivatalos rész az iskola dísz- vagy tornatermében játszódik 

le, akkor egyéb ének-zeneszámok, szavalatok is szerepelnek a mű
soron az év termésének javából.

15. Ünnepély után az osztályfőnökök a tantermekben kiosztják 
a tanulmányi értesítőket.

Néhány iskola a Diákszövetség közgyűlésével kapcsolatosan 
tartja az évzárót, s magukat az öregdiákokat is aktíve belevonja 
az ünnepély keretébe. Más intézetek nagy társadalmi eseménnyé 
szélesítik ki a záróünnepélyt, mégpedig úgy, hogy egy városban 
két-három testvériskola közös záróünnepélyt tart tornavizsgával 
vagy ének- és zenekar nyilvános vizsgálatával egybekötve, esetleg 
délelőtti és délutáni, teljes napi programmal. Általában az a nemes 
törekvés mutatkozik meg különösen vidéki iskoláink ünneprendezésé
ben, hogy ezek az alkalmak necsak az iskolára, az ifjúságra és taná
rokra korlátozott, exkluzív ünnepies formáságok legyenek, hanem 
bele kell kapcsolódniok ezekbe valamiképpen a szülőknek, egyház
nak, városnak, társadalomnak, szóval a felnőtteknek is. Hadd lássa, 
hadd érezze az az elinduló vagy pihenő állomáshoz érkezett vagy már 
éppen az életbe készülő magyar ifjú, hogy érte aggódnak, őt féltik, 
kiműveléséért, boldogulásáért mindent megtesznek a felnőttek. 
Hadd tudja, hogy ő a magyar jövő.

Vannak iskolák, melyek a VIII. osztályok elbúcsúzását nem a záró 
ünnepély műsorába iktatják, hanem külön ünnepséget, ú. n. exitust 
rendeznek erre a célra. Szabad legyen röviden közölnöm a debreceni 
református gimnázium exitusának programmját:

Május 12—14-ike táján az utolsó tanítási nap negyedik órája után 
az I—VII. osztályok növendékei tanári vezetés alatt levonulnak az 
udvarra, s ott osztályonként egy hatalmas négyszöget alkotva fel
állnak. A négyszögön belül több széksoron a szülők, érdeklődők
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sokasága és a tanári testület helyezkedik el. Ezután a két VIIL 
osztály az osztályfőnökök vezetése mellett a „Ballag már a véndiák“  
melódiáját énekelve a második emeletről megindul a lépcsőkön le
felé az udvarra. Mindegyik maturandus fekete ruhában, a kabátja 
gomblyukában egy szál gyöngyvirággal. Az élen egyik növendék 
XVII. századi mintára készült togaöltözetben, kezében az apparitor- 
léc, melyre minden abituriens neve fel van írva. Mögötte négy másik 
zöld tógás diák halad, akik hatalmas gerundiumot tartanak vállukon. 
Utánuk a nyolcadikosok vonós zenekara lépdel az ének melódiáját 
játszva. A többi fiú hármas sorokban ballag mögöttük. Leérve az 
udvarra, ez a meghatóan festői csapat bezárja a nyitott négyszög 
oldalát.

1. Most fennállva az egész közönség elénekli a XC. zsoltár első 
versét.

2. A vallástanár a középre helyezett dobogóra állva bibliát 
olvas és imádkozik.

3. Az igazgató vagy valamelyik VIII. osztálynak a főnöke 
az intézet nevében elbúcsúztatja a maturandusokat.

4. A VIII. osztályosok nevében az egyik tanuló búcsút vesz az 
iskolától, a tanári testülettől, az itt maradt tanulótársaktól.

5. A még tovább tanuló ifjúság részéről egy VII. osztályú tanuló 
válaszol az elhangzott búcsúszavakra.

6. Az egész közönség elénekli a Himnuszt.
Ezután a maturandusok a „Ballag már a véndiák“-ot énekelve 

és zenekarral kísérve szép rendben kivonulnak az iskolából, és át
mennek az ősi Kollégium épületébe. Ott körüljárják az udvart, 
fényképfelvételt készítenek magukról, meghúzzák a Kollégium harang- 
ját, és ezzel vége az ünnepségnek. Könnyeket fakasztó, rendkívül 
megható, nagy nevelői értékeket magában rejtő ünnepi aktus szokott 
lenni egy-egy ilyen exitus.

Körlevelem második kérdőpontjára beérkezett válaszokból ki
tűnik, hogy az iskolák túlnyomórészben eddig is a záróünnepélyt 
az osztály vizsgák, összefoglalások után rendezték meg. Csak a pápai 
nőnevelőintézet, a debreceni Dóczi-nőnevelőintézet és a debreceni 
Kollégium tagozatai tartották az évzáró istenitiszteletet a vizsgála
tok előtt. A kisújszállási és a pápai gimnáziumban is megtörtént 
néha, hogy a záróünnepély a vizsgák elé vagy közé esett, de ez azért 
szokott előfordulni, mert ragaszkodtak ahhoz, hogy a záróünnepélyt 
mindig vasárnap tartsák meg, s így ha a vasárnap az osztályvizsgák 
közé ékelődött, akkor vele együtt a záróünnepély is.

Az érettségi vizsgálatokat viszont majdnem minden intézet 
az évzáró ünnepély után szokta tartani abból a meggondolásból 
kifolyólag, hogy az érettségi vizsgálat annyira fontos és a tanuló 
ifjúságra szinte döntő hatású, különösen, ha figyelembe vesszük 
a tervbevett kétféle minősítést, hogy ahhoz mind a tanulók, mind 
a tanárok részéről nyugodt légkör kell. Ezt pedig nem lehet addig 
megteremteni, míg az iskolában tanítások folynak. Egyes intézetek
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az érettségi szóbeli vizsgálatok napjain diákot nem is engednek be 
az iskola épületébe. Egyébként is annak a kb. négy hétnek, amely 
így az írásbeli után a maturandusok rendelkezésére áll, nagyon jó 
hasznát tudják venni a növendékek.

A 4. kérdőpont válaszaiból megállapítható, hogy 25 intézetben 
az internátusbán és magánszállásokon lakó vidéki tanulók a vizs
gáik, összefoglalásaik után a záróünnepélyig ott maradnak az iskola 
székhelyén, de 13 intézet növendékei a már kifejtett okokból nem 
várják be az évzárót.

Az 5. kérdőpontot illetőleg pedig, hogy t. i. milyen módot és 
programmot tartana az Igazgatóság nevelési szempontból legideáli- 
sabbnak a tanév ünnepies megnyitására és bezárására vonatkozólag, 
szolgáltassanak adatokat e szerény összefoglaló cikknek azon szem
pontjai, melyeket a beérkezett levelekből állítottam össze. Mi, debre
ceniek mindenesetre sokat okultunk az igazgatóságoknak szíves 
készséggel beküldött válaszaiból.

Debrecen. Kun Sándor.

M E G JE G Y Z É S E K

Lévay József miskolci tanársáya.

A miskolci református reálgimnázium igazgatótanácsa 1936 április végén 
tartott igazgatóválasztó gyűlésén határozott arról is, hogy az intézetet Lévay 
Józsefről, az iskola egykori jeles növendékéről, majd kiváló és közszeretetben 
álló tanáráról nevezi el.

Az egyháztanács gyűlése a gimnázium hivatalos nevét így állapította meg : 
Miskolci Lévay József Református Gimnázium.

Ebhői az alkalomból bizonyára nem érdektelen, ha néhány sorban emlé
kezem Lévayról, a tanárról. Intézeti jegyzőkönyvek alapján? Ugyan mi van 
följegyezve cgy-egy tanárról iskolája történetében és a tanárkari jegyző
könyvekben?

Előkerült önéletírását és naplóját idézem, a Visszatekintést és a Szentpéteri 
üres fészket.

Nagy időben volt tanár Lévay. 1852 júliusában vesz búcsút Pesttől és a 
kimondottan írói pályától. A miskolci református gimnáziumban a magyar 
és latin irodalom tanszékére pályázatot hirdettek. Benyújtotta kérvényét az 
egyháztanácshoz.

Egyhangúlag megválasztották. így ezzel tanárává lett annak az iskolá
nak, amelynek egykor eminens diákja, majd osztálytanítója volt. Utóbbiról 
így emlékezik a Visszatekintés-ben : „Az iskolai elöljáróság éppen annak az 
osztálynak ,praeceptorává‘ jelölt ki engem, amelybe 1836-ban, mint Szent- 
Péterről bekerült mezei gyermekmuzsa fölvétettem. Fiatal munkakedvvel 
és becsvággyal forgolódtam az önálló működési körben. Igazán tanulva 
tanítottam s szelíd bánásmóddal igyekeztem enyhíteni a gyakran nélkülöz
hetetlen szigort. Megnyertem a közönség becsülését és szeretetét. .. “

1852 szeptembertől 1865 szeptemberig maradt a tanári pályán. Egy kis 
megszakítással. Az 1860—61. évet a rövid alkotmányos interregnum alatt 
Borsod vármegye első aljegyzői hivatalában töltötte, mialatt az egyház
tanács betöltetlenül hagyta tanári helyét a politikai helyzet végső tisztázó
dásáig. A viszonyok balra dőltek s Lévay visszatért elhagyott tanári székébe.



281 M egjegyzések.

Tanári munkáját így jellemzi a Visszatekintésben :
„A tanítással már tanuló koromban foglalkoztam. De meg kedvet is 

kaptam hozzá. Gyönyörködtetett maga a foglalkozás, a munka sikere, a 
tanítványok haladása, egy-egy kiválóbb tehetség figyelemmel kísérése és 
ápolása, tanártársaim egyetértő barátsága.

A tanítás az osztrák „Entwurf“ értelmében gimnáziumunkban is nem a 
régi osztályrendszer, hanem szakrendszer szerint történt. Én a magyar és a 
latin irodalom tanára voltam, de azért egy időben az alsóbb osztályokban a 
német nyelv, a felsőbbekben az aesthetika előadása is az én körömbe uta- 
síttatott. Tanulva tanítottam, de mindig buzgón s mintegy arra igyekezve, 
hogy a magam lelkét és lángját a tanítványokéba öntsem. Különösebb elő
szeretettel foglalkoztam a magyar prozodia, a magyar költészettan, stílus és 
magyar irodalomtörténet tanításával, s részben iparkodtam a fiúk kedvét és 
becsvágyát felébreszteni, bennök a hazafias érzelmeket éleszteni és ápolni, 
amire az előadott tárgyak természetes és bő alkalmat nyújtottak. Kiknél 
fogott tüzet az általam pattogtatott szikra, kiknek szívében s mily eredmény
nyel fogantak meg az általam elhintett magvak? azt későbben az élet bizo
nyította a nélkül, hogy nekem tudomásomra jutott volna. Egypár fiúra 
emlékszem, kik tőlem nyerték szunnyadó költői lehetségök első ébresztését 
és ápolását. Ezek később, mint a debreceni Kollégium felsőbb tanulói, ki
nyomatott versgyűjteményekben is jelét adták költői szép tehetségűknek, 
amelyeket azonban az ő korai halálok után hoztak nyilvánosságra barátjaik.

Ezek voltak Kovács Gyula és Zsutai Ján o s.. . “
„Örökre édes emléke marad tanári életemnek a Tompa és Kazinczy 

Gábor barátsága. Tompával ezidőben fűződött szorosabbá s haláláig tartóvá 
az én barátságom. Az egész tanári karral szívélyes jó viszonyban állott. 
Gyakran meglátogatott bennünket Hanváról. Jól érezte magát közöttünk, s 
nekünk mindig ünnep volt az ő megjelenése.. . “

„Miskolcra j öttöm után csakhamar meglátogatott engem Arany János 
is, azaz csak betért hozzám Tompához utaztában az iskolai aratási szünidőben. 
Egy estvét velünk, tanárokkal töltött, másnap reggel folytatta ú tjá t .. . “

„Erdélyi János, mint pataki tanár, leginkább az egyházkerületi gyűlések 
alkalmával fordult meg Miskolcon. Én különösen szerettem és becsültem őt s 
igyekeztem szívesen látni. Émlékszem, hogy egy ízben néhány barátunk 
társaságában pincei vacsorával vendégeltük meg őt. Víg társalgás, poharazás 
és dalolás közt folyt az estve. Erdélyi gyönyörű ezüstcsengésű hangjával 
mestere volt a magyar dalnak. Késő éjjel, szép nyári, vagy tavaszi holdvilág 
mellett ballagtunk hazafelé az Avasról, megálltunk egy dombtetőn, s az 
alattunk terülő város felé fordulva, gyönyörű összhangban zengtük el, már 
nem tudom, Arany, vagy Csokonai egyik bús dalát. . .  “

„Megemlítésre méltó mozzanat volt tanárságom idejében az is, hogy 
Kazinczy Ferenc születésnapjának évszázados fordulója megünneplésére én 
hívtam föl nyomatékosabban először a közfigyelmet egyik szépirodalmi lap
ban közzétett meleghangú cikkem által. Ez az emlékünnep, mint tudva van. 
országos nagy nemzeti ünneppé fejlődött. Fellobbant az elnyomott nemzet 
önérzete, s szóval és tettel nagyszerű tüntetésekben tiltakozott az egész ország
ban az abszolút hatalom lelketlen uralma ellen. . .

Az ünnepély lezajlása után, melyet Miskolcon is nagy lelkesedéssel és 
lakomával ültünk meg, azzal tettem emlékezetessé ezt a napot, hogy a gimná
ziumban a tanuló ifjúság körében „Kazinczy Kör“ névvel önképző társaságot 
alapítottam, mely mai napig fennálló kedves gyakorló mezeje a nagyobb 
tanulók irodalmi és szavalati törekvésének és versenyének.. . “

1862 szeptember 5-én ügyvédi oklevelet szerez. 1865-ben báró Vay Miklós 
főispán elismerő és bátorító kifejezések közt meghívja a vármegye főjegyzői 
állására. Érett megfontolás után el is fogadja Lévay. A kinevező oklevél 
1865 október 10-én kelt.

Ezzel kapcsolatban így ír :
„Díszes állásnak tartottam, a megyei hivatalok közt a legdíszesebbnek.
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Anyagi helyzetem is javult vele, kétannyinál is több lévén díja, mint a tanári 
fizetés...

E szerint a tanári pályától most már végleg búcsút vettem, a megyei 
közélet zajosabb terére léptem, s lakásomat a vármegye székházába tettem 
által.“

Még egy idézetet hadd iktassak ide. A Szenlpéteri üres fészek című három- 
kötetes kéziratos naplójában 1910 június 8-i dátummal ezt a följegyzést 
eszközli az ekkor 85 éves poéta, az egykori kiváló tanár, majd aranytollú 
vármegyei főjegyző, nyugalmazott borsodvármegyei alispán :

„Méltó ide jegyeznem a közelebb múlt napok történetéből azt is, hogy 
június 5-én, vasárnap a miskolci református gimnázium Kazinczy Köre fél
százados fennállásának emlékére jubiláris ünnepet rendezett az avasi temp
lomban. Ötven évvel ezelőtt, mint tanár, én alakítottam azt az önképzőkört. 
A tanár urak kérése folytán én tartottam az ünnepélyen a megnyitó beszédet. 
Meghatónak látszott, hogy ötven év után most is áz alapító és első elnök 
jelenik meg az ifjúság élén. A Kazinczy Kör most is fiatal, s évről-évre mindig 
megifjodik : de bíz az első elnök megaggva néz a hosszú pálya vége felé. 
Nekem is jól esett, hogy ez alkalommal felidézhettem a múlt emlékeit.“

Lévay József miskolci tanársága a tanári rendnek mindenkor kell, hogy 
méltó dicsekedése legyen.

Ahogyan Visszatekintésében leírja miskolci diákéletét, az a bölcs ember 
szemével nézés a tanári tiszt nemes és nagyon is megbecsült méltóságára. 
1899-ben, egy félévszázad múlva is „fölnéz“ tanáraira az az ember, aki közben 
maga is tanár volt, kiváló és szíves, szeretőlelkű pedagógus, aki lelket vitt 
minden munkájába, sohasem hagyta tantermen kívül gazdag szívét. Amikor 
pedig tanárkodásáról emlékezik, minden sorában ott ver, ott dobog az esz
mények lángolólelkű harcosának, törhetetlen magyarnak, bölcs és derék, jó 
embernek, a kalokagatosznak termékeny szíve.

Lévay József szobra ott áll a híres Bathó-templom melletti virágos téren, 
s nagy ékessége Miskolc városának.

Iskolája a Szinva partján hallgatja a víz „mormolását, futó szél zúgását“ .
Ez az iskola most újra a Lévay József iskolája lett. Ha semmi egyéb 

érdeme nem lett volna ennek a csaknem évszázadon át itt a Földön élő magyar 
szívnek, mint, hogy megírta a Szenlpéteri üres fészek-ben a szülői szeretet 
drága szép evangéliumát, akkor is méltó volna arra, hogy időnként meg
megkérdezze egy-egy szinvaparti diák : Ki is volt az a Lévay József, akiről 
a miskolci református gimnáziumot elnevezték azok, akik élénken emlékez
tek még a „Mikes költője“ nemes alakjára.

Lévay József a magyar tanári rend egyik legnagyobb dicsősége volt.
Ember.
Igaz ember.
Bölcs magyar.
Tanár.
Költő.
Isten hűséges világi szolgája.
Szüleit boldoggá tevő engedelmes, boldog, kedves nagy gyerek.
Évszázados tölgy magyar dalbokrok között.
A fölfelétörő diadalmas akarat s nemes jóság inkarnációja.
A miskolci diákok örök lantos diáktestvére s a magyar tanárok miskolci 

tudománycsarnokának díszes névadó gazdája.
A költő-tanárok Arany fővezérsége aiatt diadalrarobogó seregében a 

legbölcsebb vezérkari tiszt.
Mindenképpen méltó arra, ahogyan a miskolci református gimnázium 

hideg márvány helyett forró szívekbe írta be nevét és emlékét.
Balázs Győző.

Magántanulók vizsgáztatása.

Az iskolai élet határozott ritmusa nemsokára elhozza ránk az évvégi 
vizsgálatok napjait. Megfordul ez időtájban a tanári karok ítélőszéke előtt
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a nyilvános tanulók hatalmas táborán kívül a magántanulók kisded, félénk 
csapata is.

Sárospatakon elég nagy a magántanulók száma, ezért volt alkalmam 
e téren néhány megfigyelést tenni, s komolyabban, vissza-visszatérően töp
rengeni a magántanulók vizsgáztatásának kérdésein. Évenként számos eset
ben vizsgáztattam magántanulókat, mint bizottsági tag is sokszor ültem, 
hallgattam és jegyeztem végig magánvizsgálatokat. Magam és kartársaim 
diákvallatása közben figyelgettem a kérdező tanár és a felelő diák között 
kialakuló kapcsolatokat, illetőleg nélkülöztem az egymásratalálás szükséges 
mozzanatát. Magántanulók nevelőivel, előkészítőivel is úgyszólván folytonosan 
érintkezésben állok, s így egyszer-másszor volt alkalmam tisztán látni, hogy 
itt, vagy amott ebben a pillanatban dőlt el a vizsgázó sorsa, jobbra, vagy 
balra.

Már a legelső eseteknél rájöttem arra, hogy a magántanulók vizsgáztatása 
egészen külön, zárt terület. Hiszen a — nem bejáró — magántanuló is lényegesen 
különbözik az iskolát rendszeresen látogató tanulótól. Nem csupán azért, mert 
emez egészen más úton-módon sajátítja el a szükséges tudásanyagot, hanem 
azért is, mert a magántanulók családi élete, nevelésük előzményei legtöbbször 
egészen az átlagtól elütő módon alakították a gyermeket. Tapasztalati adatok 
szerint — legalább nálunk — a magántanulók igen jelentős százaléka alsó 
osztályos. Köztük is az első, második osztályba járók vannak többségben. S ha 
kutatjuk e körülmény okait, könnyen rájövünk, hogy a magántanulók nagy 
része érzékenyebb testi-lelki felépítésű, anyásabb, dédelgetettebb, elkénycz- 
tetettebb. Igen sokszor egyetlen gyermek, akitől szülei nehezen tudnak meg
válni, akit nem akarnak még egyelőre beledobni az iskola önállóbb, fel- 
szabaditóbb, forgatagos, külön életébe, aki számára szerették volna meg
hosszabbítani az ártatlan gyermekkor mesés, üde világát.

Természetesen nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk a vizsgákon annak 
a ténynek is, hogy hiányzik a gyermekből a döntő érvényű felelés gyakorlata, 
ismeretlen ember, sőt ismeretlen emberek előtt kell megmutatnia tudományát 
nyíltan, önmagára hagyatva, iskolapadok, fehér falak között, emberek járás
kelése, cserélgetése közepette : egészen idegen, egészen új s meglehetősen 
mozgalmas, tehát mindenesetre sok figyelmet elvonó, fárasztó környezetben. 
Ilyen körülmények már magukban elegendők ahhoz, hogy bizonytalanná, 
nagyon is esélyessé tegyék a magánvizsgák eredményét. De ezeken a keret
mozzanatokon kívül van még valami, ami mindezeknél sokkal fontosabb és 
elhatározóbb : a vizsgáltató tanár kérdezési modora. A magántanuló valódi 
felkészültségén kívül kétségtelenül ennek a tényezőnek van legnagyobb 
szerepe.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a tanítási gyakorlat folyamán, tudatosan 
vagy öntudatlanul, minden tanár kialakítja a maga kérdezési modorát. 
A lényeges elemeken kívül sok lényegtelen alkatrésze, járuléka, olykor kinövése 
is van ennek a kérdezési módnak, amihez a tanár óráin, a számonkérések 
alkalmával rendszerint pedagógiai elvek figyelemmel tartása következtében, 
de olykor puszta megszokásból, következetesen ragaszkodik. Igyekszik 
pontos, szerinte leginkább a lényegre tapintó feleleteket hallani. Sokszor 
aprólékosan ragaszkodik saját szövegezéséhez, az előadás, felsorolás sor
rendjéhez, egyes képletrészek térbeli elhelyezéséhez, olykor bizonyos szava
kat kiemelő hansúlyához.

Míg saját osztályában a vele összeszokott, lassan-lassan hozzáidomult 
tanulókról van szó, nincs semmi nagyobb baj e modorhoz való alkalmaz
kodással. Sőt igen gyakran jelentékeny erőpazarlástól menekülnek meg segít
ségükkel a tanulók. Hiszen ügyesen, meglehetősen nagy élelmességgel rájön
nek arra, hogy miként beszélhetnek, írhatnak, felelhetnek tanáraik szája íze 
szerint. Milyen más a helyzet a magántanulóknál, akik ha nem is egy egész 
év, de minden esetre hónapok, vagy legalább hetek óta nagy izgalmak között 
készültek arra, hogy az ismeretlen világban, ismeretlen, sokszor talán ijeszt
getésre is felhasznált „tanár urak“ előtt mutassák be tudásukat.

Vergődő, szeretetért esdeklő, talajt vesztett, sápadozó, anyai tekintetet
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kereső, rebbenő gyermekarcok, vizsgázó magántanulók arcai : de sokszor 
elvonultok előttem. S éppen ezért milyen aggodalmas előkészületekkel, 
sokszor bizony erőltetetten barátságos arccal igyekszem belépni a magán
vizsgázók közé. Szeretnék ilyenkor levetni magamról mindent, ami a „félel
metes tanár“ -ból van bennem, s szeretnék átalakulni megértő, lehajló, gyermek- 
leiket kereső baráttá, apává, testvérré, hadd nyíljanak meg a gyermekszívek 
és szájak, hadd mondják el mindazt, amit megtanultattak velük otthon.

Nem azon van itt a hangsúly, hogy kevesebbet kívánjon a tanár a magán
tanulótól, mint a rendestől ; nem, csak azon, hogy máskép. Mint minden 
vizsgánál, úgy itt sem lehet más a tanár igazi feladata, mint az, hogy megismerje 
a vizsgázó készültségének fokát, értelmi fejlettségét, intelligenciáját. Ha pedig 
ezt valóban ki akarja kutatni, rövid időre bár, de le kell mondania kialakított 
tanáregyéniségéről.

Furcsa kívánságnak tarthatná ezt valaki, de ha mélyebbre tekintünk, 
rájövünk, hogy magánvizsgáknál a tanár semmiképpen sem engedheti meg magá
nak a megrögzött kérdezésmódjához való szigorú ragaszkodást. Nem szabad el
vesztenie türelmét akkor, ha kérdésére, amire pedig az osztályban olyan sokan 
szoktak jelentkezni, s csaknem minden esetben biztos feleletet adnak, értel
metlen tekintet, hallgatás, vagy idegesen kapkodó rossz felelet a válasz. 
Sokszor megtörténik, hogy egy másképpen megfogalmazott kérdés után 
értelmesen, szinte hibátlanul elmondja a gyermek azt, amit az előbbi kérdé
sünkkel szerettük volna megtudni tőle. A magánvizsgálat sokban hasonlít 
a fényképész előhívási eljárásához. Mindig éppen azt a szert kell alkalmaznia, 
amely leginkább képes előhívni a lemezre fölvett, lehetőségekben rajta lévő, 
de még láthatatlan képet.

Az is könnyen meglehet, sőt valószínű is, hogy a gyermek szókészlete 
sokban elüt a tanárétól. Talán ugyanazt érti egyik, vagy másik kifejezésen, 
amit a tanár szeretne tőle megtudni, de nem azokat a szavakat mondja, 
amiket éppen megkívánnánk. Olyan esetekben a jó tanár nem azt követeli 
meg, hogy a gyermek alkalmazkodjék az ő szókészletéhez, modorához, hanem 
ő az, aki néhány kérdés után szeretettel igyekszik kitapintani az éppen leg
alkalmasabb kérdezési módot. Ő az intelligensebb, alkalmazkodásra képesebb 
fél, s a mellett csak a tanulónak van veszteni valója, neki nincs, az ő szerepe 
könnyebb, neki kell tehát véghezvinnie magán azt az idomulást. Nagyobb 
emberismerete, lélektani, nevelési készsége alkalmassá is teszik erre.

Hogy csak néhány szélsőséges példát említsek : milyen keserves követ
kezményekkel járna az egy első gimnázista magántanulóra nézve, ha a latin 
tanár deklináláskor úgy követelné az esetek sorrendjét, ahogy éppen ő taní
totta, nem törődve azzal, hogy ezt neki másképpen tanították, vagy ha a 
mennyiségtan tanára a képletelhelyezési formához ragaszkodnék, amit ő 
vezetett be. Egy-egy ilyen kitartó „következetesség“ teljesen felboríthatja a 
gyermek minden tudományát, s képtelen lesz számot adni valódi készült
ségéről.

S mindezeken túl, túl a kérdések feladásának módszertanán, még valami 
másra is szükség van a becsületes vizsgáztatásnál. A gyermeki lélek bizalmá
nak felköltésére kell törekedni. Szeretettel, barátságosan, közömbös és köny- 
nyű kérdésekkel kell a vizsgázóhoz közelednünk, hogy feltámadjon biztonság- 
érzete, önbizalma. Egy elriasztó, rideg leintés útját vághatja minden ered
ményes „vizsgálatinak, kizökkentheti a gyermeket a feltáruláshoz szükséges 
hangulatból, lelkiállapotból, esetleg azt is elfelejteti vele pillanatnyilag, amit 
talán legjobban tudott.

Vannak olyan tanárok, akik, különben minden rosszakarat nélkül, 
mesterien értenek a gyermekek „belezavarásához“ . Hogy lekókadnak a kis 
fejek, mikor egy-egy ilyen leforrázó kifejezés zúdul rájuk a „szigorúnak“ , 
„mérgesnek“ látszó tanár ajkáról : „Látom, fiam, hogy ezt nem érted.“ 
„Miért nem tanultad ezt meg?“ „Látom, hogy a fejszámolás egyáltalában 
nem megy.“ „A városnevek szabályait hogy nem lehet tudni?“ „Na, tessék I 
Nem így kell ezt csinálni!“ stb. Pedig milyen nagy a rokonkifejezések szótára.

Minden körülmények között kifogásolnunk kell az ilyen megjegyzéseket.
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Hogyne volnának azok helytelenek a magánvizsgákon, amelyeken a tanár
nak, a pedagógusnak még a tárgyi kikérdezésnél is előbbvaló, emberibb, 
lényegesebb feladata a lehető legalkalmasabb hangulati légkör és bizalmas 
kapcsolat megteremtése a vizsgázó és vizsgáztató között?

Ügy érezzük, fölösleges tovább rónunk a sorokat.. .  Tételünk : a magán
tanulók vizsgáztatása külön nevelői feladat, amelyre külön kell felkészülnie a 
tanárnak. Olyan feladat, amelyben az idomulás szerepe semmiképpen sem a 
tanulóé, hanem a tanáré.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.

Rajzpedajjójjiai kiállítás a Műcsarnokban. Ez év április havában a Mű
csarnokban egy olyan szokatlanul érdekes és értékes kiállítás szakította 
meg a túlságosan megszokott és érdektelen kiállítások sorát, amely nem
csak művészeti értékével, hanem pedagógiai érdemeinél fogva is említést 
érdemel e folyóiratban is. Az. orsz. m. kir. Képzőművészeti Főiskola állította 
ki növendékei munkájainak azt az anyagát, mely kb. 6—8 év munkájába 
enged bepillantani.

Minket ez a különösen vonzó anyagú kiállítás, túl minden művészi indulá
sok és eredmények érdekességén, azért érdekel, mert a művészképzéssel pár
huzamban bemutatja a rajztanárképzés menetét és az elmúlt esztendők 
törekvéseinek eredményét (már amit be lehet mutatni egy oly sokoldalú és 
csak részben technikai kivitelű oktatás programmjából, mint a rajztanár- 
képzés).

Tudnivaló, hogy a Képzőművészeti Főiskolán a tanár- és művészképzés 
nincs elkülönítve. Az alaprajz és festés stúdiumait művész- és tanárjelöltek 
együtt végzik, és ez így van jól. Az elméleti oktatás terén válik szét a kétféle 
célú növendékcsoport. Az elméleti oktatás egyik tárgyának kiegészítő része 
a rajzi-tanmenetek készítése. Kiállításunk talán legérdekesebb része - a 
rajztanárképzés szemszögéből nézve —- éppen ez a rajzi-tanmenet kiállítás 
volt. Micsoda gondos felkészülés a jövő feladataira, mennyi ötlet, mennyi 
szín és forma 1 A lelkiismerettel vezetett oktatás, a hozzáértő irányítás és a 
lelkesült munkaszeretet minden ilyen kis lapon meglátszik, amelyekből 
pompás ízelítőt kaptunk az ügyeskezű és tehetséges jelöltek munkái közül.

Tantervűnk csak újabban hangsúlyozza a népművészeti elemek minél 
szélesebb arányú felhasználását a rajzoktatásban. Itt már évek hosszú sora 
óta gerince a tanításnak. A tanmenet lapocskák tarka, kedves soraiból csak 
úgy árad a tiszta magyar szellem, ízléses, egyéni és mindig ötletes formában. 
Akár síkforma-, akár vonalírás-, akár tervezésként jelent meg (az osztályon
ként gondosan és előírás szerint szétosztott lapokon) a tanítási anyag, abban 
az ősi magyar léleknek, nekünk olyan drága és olyan jólesően ismerős, gazdag
erű szépsége nyilvánul meg, akár színben, akár formában. Fs ezt látni : 
olyan szép biztatás. Jó kezekben van a rajztanárképzés, és jó kezekben lesz 
a magyar rajztanítás !

A rajztanárképzés anyagát tünteti fel az iparművészeti rész kiállítása is. 
Ugyanaz az ötletgazdagság, ízlés, gondosság és a népművészetnek ugyanolyan 
érvényesülése jellemzi, mint már előzőleg említettük a tanmeneteknél, ezen
felül még a kiállított anyag hatalmas számban való felsorakozása, tekintve, 
hogy iparművészettel négy éven át foglalkoznak a növendékek, míg az előző 
tantárgyra csak egy esztendő jut.

Az ábrázoló geometriai és perspektívái rajzok bonyolult szerkesztésük 
ellenére is olyan tisztán és érthetően állnak előttünk. A feladatok gyakorlati 
tárgykörből vett megoldások, igen valószerűvé téve egy-két ügyesen alkal
mazott színnel és árnyékolással.

A művészeti bonctani oktatás komoly alaposságáról a kiállított anyag 
igen érdekes sora tanúskodik. Lelkiismeretesen kidolgozott izomtani és csont- 
szerkezettani rajzok és ötletes megoldású plasztikus agyagábrák — mozgás
tanulmányok — mutatják a tanítás értékét és a tanulók tehetségét.

Az akvarell terem színes, változatos anyagával már nemcsak a leendő 
rajztanárság tanítási felkészültségére hívja fel a figyelmet, hanem itt-ott festői
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kvalitásokat, művészi megnyilatkozásokat is csillogtat meg ; és ígéret szá
munkra, hogy az a sok gazdagálmú elindulás, ami itt szinte a falakon látszik 
kibomlani, nem vész el az élet későbbi bürokrata malmában, vagy a kenyér 
súlyos küzdelmei között.

A kiállítás hangsúlyosabb, de minket ezúttal kevésbbé érdeklő fele az a 
csodálatosan szép és friss erejű gyűjtemény, mely a növendékek művészeti 
tevékenységét : az alakrajzi és festészeti részt tárja elénk. Meglepően válto
zatos, erőteljes, érdekes rajzok és festmények sorakoznak fel a vezető mesterek 
iskolái szerint. A sok értékes művek sorai közül olyan különös szomorúsággal 
nélkülöztük a két nem régen távozott nagyértékű mester : Csók István és 
Vaszary János iskolájának műveit ! Az ő szereplésükkel teljesebb lett volna 
a művészeti rész értékes gyűjteménye, amely így is páratlanul szép volt és 
minden más kiállítás sablonos unalma felett az elindulás izgalmas szépségével, 
a tehetség fiatal lendületének mutatkozó energiájának vált felejthetetlen 
élménnyé. Az élet mily sok kegyetlenségének, a mindennapok mennyi meg
próbáltatásának kell jönnie, hogy ebből a bőségesen buzgó, tiszta forrásból 
a műcsarnoki tárlatok lustán folydogáló érdektelen langyos vize váljék? I

Cs. T. A .

H A Z A I IR O D A L O M
MIssuray-Krúj) Lajos újabb költeményei: A búzakal&sz legen d á ja ...

Sopron, Röttig—Rom waiter nyomda Bérlői kiadása, 1936. — Missuray-Krúg 
Lajos: A Fabricius ház m esé i... Sopron, 1936. Nyomatott Bagó Mihály 
könyvnyomdájában, Dombóvárott. Az előbbi Sterbenz Károly, ez Mihalovils 
János festőművész rajzaival. A „Vándorfüst“ írójának, a kitűnő evangélikus 
poétának, ismét két kötete jelent meg nemcsak külsőleg elegáns kiadásban, 
hanem valóban művészi értékkel bíró tartalommal. Nem tartozik a könnyen 
olvasható írókhoz. Verskötetei -— s így a „Búzakalász legendája“ is — nem 
mindenkinek szólnak ; csak azoknak, akik képesek elmélyedni szépségeiben, 
és csodálni a képzelet e pompás működését ; a rengeteg szépséget, a gyönyörű 
képeket, amelyek sokasága valóban elbűvölő. Egyik szebb a másiknál. Krúg 
Lajos lírája valóban egyéni. A sok szép vers között képtelenek vagyunk 
válogatni. Csipkekendő, Nyírfaerdő, A forrás, Mesél az ősz, Te, Korszakok, 
Holdtejbe fürdik álmok éjszakáján, Fenyőerdő, Gyóntam az erdőnek, Jég
virág, És elmerültem hosszan a szemedben, Szeretem a könnyet, Aki régen 
elment. Ezek a legszebbek. Pompás nyelvezetüket mutassák e sorok a „Hold
tejben fü rd ik ...“ c. versből:

Holdtejben fürdik álmok éjiszakáján 
Bólogató erdő, repkény, iszalag. . .
Fehér hattyú úszik elpihent tóban 
S csendes zurbolással ezüst vonalak 
Finom rajzát rója víztükörre.
— Bársonypuha álmok mese-tavára 
Ezerszer leírva mindig ugyanaz :
Gyűrűző, karikázó, vízbe írt szó marad ? !

Avagy a „Fenyőerdőből“ :

. . .K i itt jár : mesékbe téved. 
Égi csipke leng a fákról, 
Hullongó habjátyol éled, 
Tündérálmot idéz képed 
S hópihés karácsony esték, 
Pehely-puha meghitt fészkek 
Vissza/ájnak, visszatérnek. . .
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„A Fabricius ház meséi“  novellás kötet, ugyancsak telve van eredeti 
szépségekkel. Megkapó különösen a szép nyelvezet s a leírás, amely sokszor 
Andrejeffre emlékeztet. Nem mindennapi olvasmány szerző e könyve. Leg
jobb talán a „Kenyér“ c. novellája. A „Szavak muzsikájában“ szép a tél 
leírása. Több novellája szól Sopronról (Zengő harangok, Ciklámen a szép 
természetleírással, Hínár, Shanghai a busensankok életét írja le, Fabricius), 
Isten könnycsepje a Balaton gyönyörű leírása, Az áruló kútja Kőszeg nehéz 
napjairól s az áruló Hörmannról szól, Rab János ócsár meg a vörösök, A föld 
betekintést engednek a nép leikébe, szólásmódjaiba, humorába. A többi 
novellája is nagy esztétikai élvezetet nyújt az olvasónak. Az ifjabb költő
nemzedéknek Missuray-Krúg Lajos kétségkívül egyik legértékesebb alakja.

Sopron. Tállyai István.
Belohorszky Ferene : Magyar problematika a középiskolában. (Nemzeti 

nevelés a magyar nyelv tanítása körében.) Vajthó László : A tanítás problémái, 
17. füzete. Bp. 1937.

A huszadik század embere büszke korának civilizáltságára, gépkultúrájá
nak tökéletességére, de ugyanakkor szinte összeroskadva figyeli, hogy milyen 
úton-módon fog tudni kievickélni abból a sok bajból, válságból, amelybe talán 
éppen túlzott civilizáltsága, értelmi kultúrája sodorta. Problémakeresésében 
állította aztán előtérbe a nevelés kérdését azzal az elgondolással, hogy egyedül 
a helyesen vezetett jövő generáció lesz képes a válságot megoldani.

Nem véletlenség tehát, hogy a nevelés kérdését ma minden nemzet szá- 
montartja, és nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is igyekszik érvényre 
juttatni azt az elvet, mely kétségtelenül megfelel a mai nehéz idők probléma
keresésének : állítsuk az iskolát az élet szolgálatába, neveljünk egész embereket, 
akik nemcsak értelmileg, hanem egész érzelmi és akarati világukkal a köz 
szolgálatába tudnak állni! Minden nemzet elsőrendű kötelességének tartja, 
hogy azokat az örök értékeket, melyek fennmaradását lehetővé teszik, ezeknek 
az eszközöknek a segítségével mentse át az utókor számára.

A magyarság éli valamennyi kultúrált nemzet között talán legválságosabb 
óráit. Nemcsak a nagy világválság, hanem különleges nemzeti gondjaink is 
indokolttá teszik, hogy mind többet és többet foglalkozzunk ifjúságunk 
nevelésével, az egész ember, sőt továbbmenve : a harcképes magyar ember 
kialakításával.

Dr. Belohorszky Ferenc tanulmányában az egységes, nemzeti szempontú 
nevelés főtengelyébe a magyar nyelv és irodalom oktatását állítja. Teszi ezt 
azért, mert a serdülő ifjúság lelkivilágának teljes kialakítására ez a tárgy a leg
alkalmasabb. A módszer, amelyet ajánl, valóban közel hozza az életet az 
iskolához, s egyúttal lehetővé teszi azt is, hogy a tanuló elvont irodalomelméleti 
és grammatikai szempontok szolgai elsajátítása helyett valóban megismerje 
nemzetünk szellemi múltján és jelenlegi helyzetén keresztül a ma súlyos 
problémáit, az ezekből kivezető utak lehetőségeit és így valóban gondolkozó, 
érző és erős akarattal rendelkező magyar emberré váljék. Három főpróbát 
vet fel, mint a magyar irodalomtanítás (melyet hangsúlyozottan már az első 
osztálytól kezdve tart szükségesnek) lehetséges főszempontjait : a magyar nép 
jelenlegi sorsának megismertetését, a jó állampolgár fogalmának elsajátíttatását 
és trianoni sorsproblémánk tárgyilagos, minden hibára és minden részletre 
kiterjeszkedő megismertetését.

Tervezetét, melyet mindvégig világos, áttekinthető és éppen ezért : meg
győző hangon ad elő, gyakorlatilag is alátámasztja akkor, mikor felvázolja 
azt a módszert, amellyel a korszerű pedagógus a kitűzött célokat elérheti. 
S ez a módszer : a beleélés, az elmélyítés módszere, mely mindenütt szem 
előtt tartja a tanítvány korát, értelmi, érzelmi és akarati fejlettségét, s így 
minden mondanivalójával élményt nyújt. Érdekesen állítja be a fogalmazás
tanítást —• persze, élményi alapon — célja szolgálatába. A fogalmazás taní
tása, mint a magyar nyelv tanításának minden mozzanata, Belohorszky értel
mezésében szintén a fentvázolt célt szolgálja : a teljes magyar ember ki
művelését.



Hazai irodalom. 287

Az iskola, mely a magyar nyelvnek és irodalomnak az ismertetett szem
pontokkal való tanítását tűzi ki célul, valóban az életet szolgálja, s egész 
embert fog nevelni. Akik ebben politikát látnak : azok politikának minősítik 
a nemzeti élniakarást, a nemzeti jövő építését.

Bizonyos, hogy Belohorszky tanulmánya tanulságul fog szolgálni gondol
kozó és a mai életet szemmel tartó kartársaink körében.

Nyíregyháza. Dr. Sziklai/ László.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍR EK
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület közgyűlése Szarvason. Pünkösdkor 

tartottak rendes évi közgyűlést az evangélikus tanárok abban az evangélikus 
kultúrközpontban, melyben 1913-ban, a békeévek utolsó közgyűlése zajlott le. 
A világháború után Bonyhád kezdte meg a vidéki közgyűlések sorát, majd 
Nyíregyháza, s most Szarvas meghívása tette őket lehetővé. A tagok vasár
nap estefelé érkeztek a közgyűlés színhelyére, szerető fogadtatásban része
sültek, majd mindjárt megérkezésük után a szakosztályok tartottak ülést. 
A humanisztikus szakosztályban dr. Weidlein János, szarvasi gimn. tanár 
Helyneveink jelentősége az oktatásban, a természettudományi szakosztály
ban Wagner Géza „A munkáltató tanítás és a fizikai gyakorlatok“ címen adott 
elő, utóbbi helyen Renner János elnöklete alatt igen élénk és értékes eszme
csere fejlődött ki. Hétfőt, a közgyűlés napját istentisztelet nyitotta meg, 
melyen Ruzicska László, budapesti ev. gimn. tanár végezte a szentszolgálatot, 
utána a választmány ülésezett. A közgyűlésen dr. Dánkúti Dezső ügyvivő 
alelnök mondott elnöki megnyitót az evangélikus tanár kötelességeiről. 
Majd dr. Kerecsényi Dezső budapesti gimn. tanár tartott Irodalmi nevelésünk 
időszerű kérdései címen értékes előadást, dr. Belohorszky Ferenc, nyíregyházi 
gimnáziumi tanár pedig A szociális nevelés feladatai az iskolai nevelésben 
címen olvasott fel. Dr. Losonczi Zoltán mindenre kiterjedő titkári jelentése, a 
pénztáros nevében dr. Bogsch Sándor által előterjesztett jelentés után Hajas 
Béla, bonyhádi igazgató, mint a szavazatszedő bizottság elnöke, közölte a 
választás eredményét, mely szerint elnök dr. Domanovszky Sándor, ügyvivő 
alelnök dr. Bánkúti Dezső, vidéki alelnök dr. Rell Lajos, titkár dr. Losonczi 
Zoltán, jegyző dr. Remport Elek, pénztáros Kilczer Gyula lett újra. A Protes
táns Tanügyi Szemléről és Ifjú Évekről szóló jelentést örömmel vette tudo
másul a közgyűlés ; elfogadta továbbá Raskó Kálmán indítványát a fiú
gimnáziumokba járó magántanulók ügyében teendő felterjesztésre, Kapi- 
Králik Jenő indítványát evangélikus ériektanterv készítésére vonatkozólag. 
A kellemes együttlét, melyre az ország minden részéből egybejöttek a tagok, 
a két szarvas tanintézet jóvoltából, Kiss Sándor és főleg Raskó Kálmán 
igazgató gondos rendezése folytán igazán maradandó emléket hagyott a 
megjelentek lelkében, s hálás köszönetét érdemelt az egyesület részéről. 
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület nevében dr. Kardeván Károly 
szerkesztő, a református testvéregyesület nevében dr. Mezey Sándor, mező
túri gimn. igazgató köszöntötte a közgyűlést, képviseltette magát dr. b. Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő, a tanítóképzőintézeti tanárok egyesülete, 
írásban köszöntötték a többi testvéregyesületek. Megjelent a közgyűlésen 
dr. Tóth Pál, országgyűlési képviselő, dr. Biki Nagy Imre, városi főjegyző, a 
szarvasi társadalom színe-java, továbbá testületileg a helybeli polgári iskola 
tanári kara s az elemi iskolák képviselete. Két kellemes nap, eredményes 
munka emlékével tértek vissza az egyesület tagjai otthonaikba, s elhatároz
ták, hogy a jövőben is mindig szeretettel sietnek vidéki intézeteink hívására 
közgyűlésre.

A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbizottsága f. évi május hó 5-én 
Cegléden gyűlést tartott, melyen a Szemle összes aktuális szellemi és anyagi 
ügyei tárgyalásra kerültek. Köszönetét mondtak a szerkesztés munkájáért 
és a felelős szerkesztő részletes és gondos jelentéséért. A jövő irányvonalairól 
is értékes vita folyt. Néhány, a régi tanárnemzedék munkáját lekicsinylő
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cikkel kapcsolatban felmerült az a gondolat, hogy jövőben a szerkesztők 
külön jelezzék adott esetekben, ha valamely cikk tartalmával nem értenek 
egyet, nehogy a szerző egyéni véleménye a folyóirat hivatalos álláspontjával 
legyen azonosítható. Kívánatosnak tartották óravázlatok közlését is. Ennek 
azonban csak akkor van értelme, ha a vázlatok tényleg lefolyt sikeres órák 
mintaszerű tervezetét mutatják be, nem pedig ideális, soha el nem hangzott 
tanítási órák lefolyhatásáról adnak tájékoztatót. Jobban ki kell terjeszteni a 
Szemle tárgykörét az ifjúság problémáira, egyesületeinek ügyeire, az ifjúság 
iskolán kívüli nevelésének kérdésére is. Meg kell szervezni a külföldi peda
gógiai irodalom rendszeres ismertetését is külön megbízottak referátumai 
révén. Az anyagi ügyekkel kapcsolatban elhatározták, hogy a Szemle eddigi 
drótfűzése helyett ú. n. cérnafűzést fognak alkalmazni.

Balatonhoglári üdülőtelepünk érdekében egy szeretettel teljes kéréssel 
fordulunk iskoláink igazgatóságához és kedves kartársainkhoz, kik e szép 
jóléti intézményünket ismerik és sorsát szívükön viselik. Ott nyaraló kar
társaink eddig is sokszor hiányát érezték egy kis kézi könyvtárnak a telepen, 
mely az üdülés nyugalmas napjai alatt hasznos és jó olvasnivalókkal ellátta 
volna őket és családjukat. E hiány pótlását Tanáregyesületünk, mely e szép
séges üdülő kifejlesztéséért hatalmas áldozatokat hozott eddig, már nem 
tudná a maga erejéből vállalni, haszon nélkül dolgozó nyaralótelepünk még 
kevésbbé. Ezért Tanáregyesületünk Központi Igazgatósága azzal a kérelem
mel keresi fel ezúton középiskoláink igazgatóit és tanárait, hogy tegyék 
lehetővé szíves áldozatkészségükkel a kívánt kis kézikönyvtár megterem
tését, annál is inkább, mert ennek előnyét kizárólag ők fogják élvezni. Kar
társainknak és iskoláinknak gazdag és értékes könyvállományából ajándék
képpen mindent hálás köszönettel fogadunk, ami célunknak megfelel : modern 
magyar és külföldi szépirodalmat, útleírásokat, esetleg népszerű tudományos 
műveket. Ilyen módon olyan könyvek birtokába jutna üdülőnk, melyeket 
kartársaink ismernek, ízlésüknek s igényüknek a legjobban megfelelnek.

A beküldött ajándékpéldányokon köszönetképpen megörökítenénk az 
ajándékozó nevét. Mint szép példaadást megemlítjük, hogy a debreceni 
református gimnázium tanári kara 20 drb értékes könyvvel már megvetette ez 
üdülői könyvtár alapját.

Megvan minden reményünk árra, hogy kartársaink, kik áldozatos lélek
kel szolgálják a magyar művelődés ügyét, ezen saját javukra s egymás szol
gálatára történő csekély áldozattól sem zárkóznak el, hanem kérésünk széles 
körben visszhangot talál s az óhajtott eredményre vezet. Az adakozás mód
jára nézve a legjobb megoldás, ha az igazgató urak a kartársaktól s az iskolá
tól összegyűjtik a könyveket, s ezt a küldeményt minél előbb eljuttatják a 
gondnokság címére (Országos Református Tanáregyesület Üdülőtelepe, 
Balatonboglár). Az Elnökség.

Iskolaközi érintkezés. A nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-gimnázium zene
kara évek óta járja már a magyar evangélikus és egyéb középiskolákat, s 
teremt összeköttetést a magyar iskolák között hangversenyek rendezésével. 
Az idén Aszódra és Balassagyarmatra látogatott el a zenekar és a tornász
csapat, hogy kiépítse tovább is azt a meleg baráti kapcsolatot, ami eddig is 
oly sok termékeny nevelői eszmének és gyakorlati feladatnak lett a megvaló
sítója. Április hó 27-én indult el Nyíregyházáról a 25 tagú zenekar 7 tanár 
kíséretében, s aznap este fényessikerű hangversenyt tartott Aszódon az 
evangélikus gimnázium rendezésében. Prózai számokat a helybeli ev. gim
názium szolgáltatott. Szép emlékekkel és élményekkel gazdagon ment másnap, 
28-án Balassagyarmatra a zenekar, ahol az állami Balassa Bálint gimnázium 
vendége volt. Itt délután igen szép közönség jelenlétében megismételte hang
versenyét, s igen nagy tetszést aratott változatos műsorával. Prózai számokat 
itt is a helybeli iskola önképzőköre szolgáltatott kiegészítésképpen. Mind 
Aszódon, mind Balassagyarmaton a helybeli iskola hangverseny után ven
dégül látta az intézet tanárait és a zenekart, s az ifjúság számára éjfélig 
tartó táncot is rendezett.

Debrecen sz. kir. város és aTiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1937-1106



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület Elnöksége felhívja az evangélikus 
közép- és középfokú iskolák tanárait, hogy főiskolás gyermekeik nevelteté
sére neveltetési segély iráni kérvényeiket június 20-ig nyújtsák be az ügyvivő 
alelnöknél. Az iskola igazgatójának aláírásával ellátott iv összes adatai 
pontosan kitöltendők. Segélyt nem nyerhet olyan tanár, ki az egyesülettel 
szemben hátralékban van, vagy kinek iskolája nem fizette be az esedékes 
díjakat. Tanári, vagy lelkészi pályára készülő tanárgyermekek előnyben 
részesülnek, úgyszintén azok is, kik a Luthcr-Otthon, vagy Teológus-Otthon 
lakói kívánnak lenni. Nagyon kérjük, hogy a határidőt pontosan tartsák meg 
tagtársaink, mert az ügy elintézése után beérkező folyamodványokat nem 
vehetjük tekintetbe.

A tanévvégi jutalomkönyvek beszerzése alkalmává meleg pártolással 
hívjuk fel a tanintézetek igazgatóságainak figyelmét Csanády Sándor : „Apró 
kalászok“ c. novellás kötetére, mely a gyermek-, diák-, népéletből s a magyar 
múltból rendkívül érdekes eseményeket s vonzó, vidám történeteket mond 
el az ifjúság számára. Ez a könyv, melyben a legnemesebb pedagógiai szán
dék szövetkezik komoly művészi törekvéssel, valóban méltó ajándék szorgal
mas és jóviseletű növendékeink részére. Ára 2 pengő, megrendelhető a Szerző
nél : Sopron, Selmeci-utca 1., I. 8.

Pályázat magyar diákok szám ára. A magyar nyelvhelyesség kérdéseit 
az ifjúság egyre buzgóbban figyeli. Az érdeklődés" fokozására pályázatot 
hirdetek a következő címmel : A magyar diák hivatása anyanyelvűnk védel
mében. A pályázók üres szólamok és szónokias stilusvirágok nélkül mutassanak 
rá a tennivalókra, vessenek fel eszméket, adjanak ötleteket. Megfigyeléseik 
vonatkozzanak az életre és az irodalomra. A kiküszöbölésre ítélt szavak helyett 
gyűjtsenek, vagy alkossanak új szavakat. Forrásaikat mindenütt jelöljék 
meg. A pályázatban résztvehet minden fiú, vagy leány, aki 1937 decemberéig 
valamelyik hazai középiskola V—VIII. osztályába jár, vagy valamelyik 
képzőintézet, felső kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági iskola nyilvános 
tanulója. A lehetőleg géppel írt pályaművek 1937. évi december hó 31-ig 
közvetlenül a budapesti tankerületi főigazgatói hivatalba küldendők be. 
(II. Hunyadi János-út 1. sz.) A pályázó nevét jeligés levélben kell zárni, a 
jeligét rá kell írni a pályamű elejére. A postán küldött kézirat külső borité
kán jelezze a pályázó, hogy kézirata a magyar nyelvhelyességi tétel egyik 
versenyző pályázata.

A pályanyertes mű szerzője száz pengő jutalmat kap, tizenkét másik 
pályamű pénzjutalomban, tizenkét pályamű könyvjutalomban részesül.

Budapest, 1937. évi május hó 1-én.
Pintér Jenő,

a budapesti tanker, kir. főigazgatója.
Osztrák-magyar diákcsere mozgalom. A Verband der Ungarnfreunde 

(Bécsi Magyarbarátok Szövetsége, Wien I., Kärntnerring ?3.), mely már 
négy éve folytatja ebbcli működését, megkezdte ezidei, a közjót szolgáló 
önfeláldozó munkáját az osztrák-magyar diákcsere mozgalom terén, amely 
abból áll, hogy a nyári szünidőre mindkét nembeli diákot utal be vendéglátó 
magyar pajtásaikhoz, főleg abból a célból, hogy az osztrák diákság magyar 
pajtásait a német nyelvre megtanítsa. A Verband der Ungarnfreunde lehetővé 
tette, hogy ezt a vendéglátást a magyar diákság Ausztriában beutalt pajtásaik
nál karácsonykor és húsvétkor viszonozhassa. A Verband der Ungarnfreunde 
ezen a téren elért, közmegelégedést és elismerést biró tevékenysége nemcsak 
az osztrák érdekeket védi, hanem elsősorban tekintettel van a magyarság és a 
magyar vendéglátó közönség követelményeire, és fősúlyt helyez ezeknek jogos 
és helyes elintézésére. A cseremozgalom iránt érdeklődő i. t. Olvasóink fordul
janak közvetlenül a Verband der Ungarnfreundehoz (Wien I., Kärntnerring 3.), 
ahol minden felvilágosítást megadnak és a szükséges nyomtatványokat meg
küldik.
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Melléklet a Tanügyi Szemle 1937. évi 7. számához.

Ad 1510— 1937. sz.

Pályázati hirdetmény
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület 

könyvnyomda-vállalata, a református Egyetemes Konvent tankönyv- 
ügyi bizottsága megbízásából pályázatot hirdet : „Útmutató refor
mátus orgonista-kántorok részére“ című tankönyvre. A pályadíj
nyertes tankönyv kötelező használata a református tanító-, tanítónő- 
képző három felső osztályában elrendeltetett.

A tankönyvnek, amely hat ív terjedelemnél nagyobb nem lehet, 
a következőket kell tartalmaznia :

I. A protestáns zene története. II. Az összhangzattan, ellen
ponttan és formatan gyakorlati alkalmazása (improvizálás).
III. Orgona methodika : az orgonajáték (choráljáték) stílusának 
ismertetése, regisztrálás. IV. Orgona ismerettan : orgona története, 
orgona szerkezete, alkotórészei, diszpozíció (lásd Egyetemes Konvent 
62—1924. sz. határozatával alkotott tantervet). V. Énekmethodikai 
hangképzés, lélekzetvétel, hangindítás, fonetika, a szép és helyes 
éneklés követelményei, gyülekezeti éneklés hibái és javításának 
módjai. VI. Liturgika : istentiszteleti rendtartás, a magyar refor
mátus egyház számára (megállapította az Országos Zsinat 1929. évi 
550. sz. határozatával). VII. Az egyházi énekkarok szervezése és 
vezetése. Énekkari partitúrák olvasása. Vili. Transzponálás módjai 
és gyakorlatai. IX. Tájékoztatás a hazai és egyetemes orgona és 
karének irodalomban, különös tekintettel a protestáns egyházi 
zenére. X. Az énekvezér egyháztársadalmi feladatai. XI. Tájékoztató 
az Országos M. Kir. Zeneművészeti Főiskolán felállított egyházi 
zenészeti tanfolyam felől.

Az egyes fejezetekben szükséges kottapéldák klisirozásra alkal
mas precíz rajzban mellékelendők. A pályaművek-három példányban, 
írógépen írva, 1937. évi október hó 31-ig nyújtandók be jeligés 
levéllel, alantírott nyomdavállalathoz. A pályadíjnyertes mű a 
pályázatot meghirdető vállalat tulajdonába megy át. A kiadásra 
elfogadott és kiadott tankönyv írója az első kiadásnál — amelynek 
példányszáma 3000 — ívenkint 68 pengő, a második kiadásnál, ha 
a szükséghez képest nagy mértékben átdolgoztatik, ívenként 51 pengő, 
ha kevés átdolgozással vagy átdolgozás nélkül jelenik meg, ívenként 
34 pengő írói tiszteletdíjban részesül. Az írói tiszteletdíj mindenkor 
az eladott példányszám arányában fizettetik ki. Mindaddig, míg a 
tankönyv forgalomban marad, az írói tiszteletdíj a szerzőnek vagy 
jogutódának minden év december hó 31-ig egyösszegben kifizetendő.

Debrecen, 1937 április 15.
• Debrecen sz. kir. város és a 

Tiszántúli református egyház
kerület könyvnyomda-vállalata.

(Böszörményi-út 6. szám.)
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A  mai valláspedagógia főbb meglátásai.
1. A’allásos nevelés és egyházi nevelés.

Az újabb teológiai meglátások egyre erősebben hangsúlyozzák 
valamint magának a teológiának, úgy a vallástanításnak, a katekhé- 
zisnek is az e g y h á z i je llegét, azt, ami a „vallásos nevelés“ szóval egy
általában nincs kifejezve, ha többnyire beleértjük is, és ami kétség
telenül igen sokszor feledésbe ment.

Jézus Krisztus nem egyes vallásos lelkeket akart, hanem egy
házat. Az egyes lelkekben is abból a célból teremtette meg a hitet, 
hogy ezekből az egyes hívő lelkekből, mint élő kövekből, egyház 
épüljön fel (Máté 16, 16—18. Ef. 2, 20—22). Isten országáról beszélt 
folytonosan, ami azt jelenti, hogy nem egyes elhívottak, hanem az 
elhívottak társasága, a szentek egyessége, az Ő misztikus testének 
közössége, az „ecclesia“ lebegett mindig szeme előtt. Az egyes a maga 
üdvét, az egyes megváltott élet a maga jelentőségét egyedül ebben 
a k ö z ö ssé g b e n  nyerheti el. Legnagyobb ígéretei ennek a közösségnek 
szólanak. Ez a „communio sanctorum“ az egyetlen életalap, életkeret 
és életlehetőség Krisztus hívei számára úgy az időben, mint az örökké
valóságban. „Én-lelkű“ 1 embereket Krisztus nem használhat, csak 
„mi-lelkű“ embereket; az imádságot is a közösség és nem az egyén 
számára formálja meg : „Mi Atyánk !“

Mi következik ebből a vallástanításra nézve? Az evangélium 
azon helyei, melyeken Jézus Krisztus az igehirdetést (és ebben a 
vallástanítást is, amely az igehirdetésnek csupán egyik speciális 
formája) elrendeli, t. i. Máté 28, 19—20. és Márk 16, 15—16., nem 
valami általános vallásos nevelést, hanem kimondottan a z  e g y h á z r a  
v a ló  n e v e lé st teszik kötelességévé a Jézus tanítványainak, az apos
toloknak, kikről ez a feladat Jézus tanítványainak gyülekezetére, 
az e g y h á z r a  szállott át, úgyhogy elmondhatjuk : Krisztus szellemében 
a nevelés az e gy h á z b ó l indul ki, az e g y h á z b a n  és az e g y h á z  á l t a l  történik, 
és célja az e g y h á z . A z  e gy h ázb ó l é s  a z  e g y h á z b a  v a ló  n ev e lé s , amelynek 
az ember, a nevelő, igehirdető csupán eszköze, mert voltaképpeni 
aktiválója, Alanya a Szentlélek-Isten : ez az egyetlen „vallásos 
nevelés“ , amelyről Jézus Krisztus szellemében beszélni lehet. Vallása 
a homo naturálisnak is van, azért ő „homo religiosus“ ; de egyháza 
csak a Krisztus megváltottainak, az Isten választott gyermekeinek van. 
Ez utóbbiak „vallásossága“ annyi, mint az egyházban-élés; viszont

1 Ernst zur Nieden: Éneddel beszélgetek. Ford. : Dr. Vető Lajos. Buda
pest, 1937.

1
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egyházban-élésük egyet jelent a Krisztusban-éléssel, azaz a valódi 
vallásossággal.

Mikor tehát megállapítjuk, hogy a vallástanításunk előtt lebegő 
eszmény, cél nem a „vallásos ember“ , hanem az „egyháztag“ , akkor 
az egyházat transzcendens értelemben vesszük, vagyis valóban 
Krisztus misztikus testét értjük alatta, olyan közösséget, mely a 
világban van, ámde nem a világból való, mely nem azonosítható 
maradék nélkül egyetlenegy empirikus felekezettel sem. Az „egyház
tag“ tehát ebben az összefüggésben elveszíti megszokott és gyanússá 
vált külsőleges jurisztikus-liturgikus értelmét, és olyan méltóságot 
jelent, amely jóval magasabb, mint a „vallásos ember“ . Jelent olyas
valakit, aki élő t a g ja  annak az egyedülálló k ö z ö ssé g n e k , melyben Isten 
munkálkodott, munkálkodik és fog munkálkodni Igéje, sákramen- 
tomai és Lelke, által a mi lelkűnkben és életünkben. Olyasvalakit, 
aki üdvösségét és megszentelését Istentől kapja ingyen kegyelemből 
hit által, aki hitből igazul meg, de ezt a hitét is a Kijelentésből és a 
Lélek érintéséből nyeri isteni ajándékképpen, az egyház objektív 
közösségében, és nem maga csinálja magának egyénileg, nem a maga 
gyarló lelke „mélységeiből“ meríti. Hogy a vallástanítás melyik 
léleknél éri el ennek a magasabb értelemben vett egyháztagságnak 
a kinevelését, az persze nincs a vallástanító kezében ; ez e gy ed ü l  
I s t e n  kezében v a n . De az bizonyos, hogy nekünk, mint „haszontalan 
szolgáknak“ (Luk. 17, 10), minden rendelkezésünkre bocsátott esz
közt — ezek között a lehető legjobb vallástanítási „módszert“ is — 
mozgósítani kötelességünk e cél megvalósulása érdekében. És az is 
bizonyos, hogy a vallástanítás és minden világi pedagógia közötti 
lényeges különbség (amely a módszer k ü lö n b ö z ő sé g éb en  i s  lépten- 
nyomon éreztetni fogja hatását) abban áll, hogy a keresztyén vallás
tanítás igazi célja nem az immanens értelemben vett „személyiség“ , 
hanem a transzcendens értelemben vett „egyháztagság“ kinevelése 
volt mindig, és az is marad.

2. Vallásos élmény és egyházi közösség.
Az „egyéni színezetű“ vallásos élmény kihangsúlyozása a szélső

séges vallási individualizmust és pszichologizmust arra ragadta a 
század három első évtizedében, hogy készségesen megfeledkeztek a 
vallásos élmény objektív előfeltételéről, az is t e n i  k i je le n té s  (Ige) 
transzszubjektív adottságáról, és egyedül magát az élményt értékelték 
a maga merőben szubjektív mivoltában, és pedig annál jobban, minél 
egyénibb, szubjektivebb és bizarrabb volt ez az élmény. (L. pl. 
Th. L e u sc h n e r , Die Religion der Kindheit, 1926.) Ez az irány lassan
ként a vallásos léleknek minden vallásos közösségből, elsősorban a 
Krisztus egyházának lélekközösségéből való teljes k i s z a k a d á s á h o z ,  
s ezzel együtt az egyház, a keresztyénség, a biblia és a történelmi 
kijelentés teljes semmibevételéhez, logikus folyományképpen a vallás
tanítás teljes e le g y h á z ia t la n ít á s á h o z , sőt e g y h á z e lle n e ssé g é h e z  vezetett.
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Ez az utóbbi fejlemény nálunk, ahol a vallástanítás az egyházak 
kezében van, természetesen nem következhetett be ; annál inkább 
bekövetkezett Németországban, ahol — ne feledjük — a teológia és 
a vallástanítás egyháztól-függetlensége és részben egyházellenessége 
jóval megelőzte a nemzeti szociálizmus uralomrajutását.

Hogy az objektív szellemközösségből kiszakadó és azzal ellen
tétbe helyezkedő egyéni élmények kultusza micsoda ö n k é n y t szabadít 
fel nemcsak vallásos, hanem egyéb téren is, arra rendkívül jellemző 
az, amit H it le r  Adolf a német művészetek elfajulásával kapcsolatban 
ír : „...m inden  érthetetlen és őrült alkotást mint ben ső  é lm én y t  
(inneres Erleben) tálaltak fel a csodálkozó világnak, és ezzel igazolni 
vélték alkotásaikat. Nem kétséges, hogy ilyenfajta „benső élmények“ 
is lehetségesek, kétséges ellenben, hogy szabad-é az egészséges emberi
ség számára elmebetegek és gonosztevők hallucinációit kiállítani. 
Egy Schwind vagy egy Böcklin művei is belső élményeken alapulnak, 
csak éppen I s te n tő l  ih letett művészek élményein és nem paprika
jancsikén (Hanswursten)... A művészet minden kigúnyolása előtt 
meg kellett hajolnia annak, aki nem akarta, hogy mű-értetlennek 
kiáltsák k i ; úgyhogy végre is a jó és rossz megítélésében tökéletes 
bizonytalanságnak kellett bekövetkeznie.“ 2 Ugyanő más helyen, a 
vallásos élet felbomlásával kapcsolatban, igen helyesen jegyzi meg, 
hogy „a vallásos hit tartalmának fö lté tie n  tek in té ly e  (tehát éppen az, 
amit mi „objektív jelleg“-nek nevezünk e tanulmányban) az az alap, 
amelyen ez a hit hatékonnyá tud lenni. . . Európában milliók van
nak, akik a vallásos élettől vagy idegenek, vagy a  s a j á t  e gy én i ú t ja ik a t  
j á r j á k .  Ennek, különösen erkölcsi tekintetben, káros következményei 
vannak.“ 3

A hit szubjektív jelenség, de alapja, előföltétele transzszubjektív. 
Ez a transzszubjektív alap (a „föltétien tekintély“ , melyre Hitler 
céloz) a protestantizmusban nem emberi, hanem isteni, t. i. az isteni 
Kijelentés maga, a maga objektív adottságában, a maga egyének 
fölötti és egyénektől-független mivoltában. Reformátori alapon a 
hitet nem értelmezhetjük másképpen, mint K á lv in  : „Dominus per 
evangélium nos vocat; nos vocanti per fidem r e sp o n d e m u s “ . Az Igétől 
független hit, a kijelentés-nélküli hit (fides naturális), vagyis a homo 
religiosus „természetes“ vallásos élménye csak lá t sz a to s , ta lm i vallásos 
élmény, mert benne az ember legfeljebb a maga leikével vagy az 
univerzum gondolatával találkozik, de nem azzal az élő Istennel, 
Aki az Igében és egyedül az Igében akar az emberhez közeledni. 
A pusztán emberi és individualista vallásosságnak is, ha komoly 
Istenkeresés nyilatkozik meg benne, lehet viszonylagos értéke, de 
m e g ta lá ln i Istent csak az Igében lehet, és éppen ezért minden ilyen 
vallásosság a magát Jézus Krisztusban kijelentő Isten előtt h ite tlen ség  
számba megy. Ő oly világosan és határozottan szólt Jézus Krisztusban

2 Mein Kampf. Von A. Hitler. 102—106 Aufl. 1934. München. I. B. 288. 1.3 U. o. 293. 1.
1 »
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az Istent kereső emberhez, hogy Istennek ezt a kijelentését mellőzni, 
„vallásosságunkat“ ettől függetlenül kiépíteni — bűn nélkül nem 
lehet. Istent komolyan nem venni bűn ; már pedig nem veszi komolyan 
Istent az, aki mindenütt keresi őt, csak éppen Jézus Krisztusban nem. 
(V. ö. itten Cselekedetek könyve 17, 27■—31.) Mivel Jézus Krisztus 
Igéje az egyházban hirdettetik, azért a most előadottakban a vallás
tanítás e g y h á z i je l le g é n e k  további indokolása foglaltatik.

3. Funkcionális és tudatos nevelés.
Hogy igazi vallásos nevelés csak az egyházban, az egyházból és 

az egyház által lehetséges, ez nemcsak az újabb teológiai meglátásból 
következik, hanem az általános pedagógia is alátámasztja ezt. Van 
ugyanis az általános pedagógiának egy korszakalkotó felfedezése, 
amely nagy mértékben segítségünkre jön a vallásos nevelés igazi 
lényegének a meglátásában is. Ez pedig az, hogy n e v e ln i ig a z á n  c s a k  
a  k ö z ö ssé g  tu d . A Spranger által tanított „objektív szellem“ , mely 
mint egyénekfölötti tényező, készen várja, neveli, alakítja, a maga 
struktúrájába belefoglalja az egyéni lelket. A közösségben meg
határozott lelki erők állandó áramlása folyik, amely lelki erők átjárják 
a nevelő és a növendék lelkét egyaránt, és a nevelést lehetségessé 
teszik. Az általános pedagógiának ezt a nagy felfedezését juttatja 
kifejezésre pl. K r ie c k  Ernő :4 „Az egyén számára növekedés és 
különösen lelki növekedés csupán a közösségben-élés feltétele alatt 
lehetséges. A tudattalan nevelő hatások a közösség életének közve
tetten, elementáris és szükségképpeni megnyilatkozásai. Minden 
elementáris és funkcionális hatás alapvető és nélkülözhetetlen fel
tétele a reája épülő és rajta nyugvó tudatos nevelő hatásoknak. 
A funkció teremti meg az alapot a tudatos nevelés számára. A te rv 
s z e rű , s z á n d é k o s  n ev e lé s csak azt viszi teljességre, amit a fu n k c io n á l i s  
n ev e lé s kezdett meg.“

A „funkcionális nevelés“ tehát nem más, mint maga az a teremtő, 
formáló é le t fo ly a m a t , melynek árama egy közösség lelki testében 
kering, s annak a közösségnek élő  és a k t ív  tagjait napról-napra áthatja. 
A „tudatos vagy szándékos nevelés“ viszont nem lehet más, mint 
ennek a nevelő életfolyamatnak (funkciónak) a m a g y a r á z a t a , tuda- 
tossá-tétele, megrajzolása, továbbá a növendéknek a funkcionális 
növekedésben való s e g í t s é g n y ú jt á s  példa, fegyelmezés, gyakorlás 
stb. által.

A kétféle „nevelés“ fogalmának megkülönböztetése és egyszers
mind a funkcionális nevelés határozott e lső b b sé g é n e k , p r im á t u s á n a k  
a megállapítása jellemző tehát napjaink pedagógiai felfogására. 
Mert a céltudatos nevelés, a tudatosítás és segítségnyújtás egyáltalá
ban nem volna lehetséges, ha előbb már a funkcionális nevelő hatások

4 Id. L. Fendt, Katechetik, 1935. Sammlung Tőpelmann R. II. B. I. 
Gieszen. 2 1.
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nem működnének! A funkcionális nevelés a szándékosnak a leh et-  
sé g e s ítö je . És a funkcionális nevelés azt is jelenti, hogy nevelés-közben 
maga a nevelő is n e v e lte t ik : új és új élethatásokat nyer.

De mondanunk sem kell, hogy nem mindenféle közösségben 
folyik funkcionális nevelés, hanem csak olyan organizmusokban, 
amelyek I s t e n tő l  terem tett a d o ttsá g o k o n  nyugosznak. Racionális emberi 
célkitűzéseken alapuló szabad egyesülésekben nem beszélhetünk 
„funkcionális“ nevelésről. Isteni adottság pl. a családban a vérközös
ség. a nemzetben a népiélek közössége, az egyházban a Szentlélek 
közössége. A családban nem az apa vagy az anya nevel, hanem 
maga a család, és éppen ez a funkcionális nevelés. Ugyanez áll a 
másik két organizmusra is.

A ma általánossá lett kollektív életfelfogás ráeszméltetheti az 
e g y h á z a t  i s  az ő igazi lényegére, hogy ő nem .szabad társulás“ , hanem 
népközösség: K r i s z t u s  n é p é n e k  o r g a n ik u s  k ö zössége . Isten eleve- 
elrendelése, szabad kegyelmi kiválasztása, az Igében hangzó elhívása, 
ennek a külső elhívásnak a „látható Igében“ : a sákramentomokban 
való manifesztálása és a Szentlélek által való belső megerősítése, 
magának a Szentléleknek ajándékozása és bírása : ezek azok az isteni 
adottságok, m ely e k e n  a z  e g y h á z  a l a p u l ,  s  m e ly e k  a z  e g y h á z b a n  a  ta g o k  
f u n k c io n á l i s  n ev e lé sé t v é g z ik .5

Végeredményben a funkcionális nevelés egyértelmű azzal a 
ténnyel, hogy I s t e n  m a g a  n evel, és nem mi emberek. Az egyházban folyó 
funkcionális és szándékos nevelés viszonyát így fogalmazhatjuk meg : 
Mi hirdetjük az Igét, és Isten teszi azt foganatossá, ahol és amikor 
akarja. Mi megrajzoljuk a váltságeszményt, és Isten realizálja azt, 
amikor Neki tetszik. Mi magyarázni és tudatosítani ig y e k sz ü n k  azt, 
amit Isten megfoghatatlanul végez a lélek tudattalan mélységeiben. 
A keresztség ténye : funkcionális nevelés ; a keresztség magyará
zata : tudatos nevelés.6 Világos, hogy az e lső d leg e s nevelő munka 
Istené, s a mienk nagyon is másodlagos.

Egyfelől a keresztyén alázatosság, másfelől az a keserű kiábrán
dulás, mely a maga humanitásának vélt nagyságában elbizakodott 
embert sorozatosan érte és éri, megtaníthatná végre a nevelőt s

5 Az egyházról, mint ilyen isteni adottságokon nyugvó organikus közös
ségről s az abban folyó funkcionális isteni nevelésről gyönyörűen beszél 
a Heid. Káté az 54. kérdésben : „Hiszem, hogy Isten Fia, világ kezdetitől 
fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent Lelke és igéje által, 
az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetét gyűjt egybe, 
azt oltalmazza és megőrizi; s hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és 
örökké az is maradok.“  És Kálvin (Institutio IV., 1): „Isten az egyház ölébe 
akarja az ő gyermekeit összegyűjteni; az egyház fáradsága és szolgálata által 
akarja őket táplálni... nemcsak gyermek, hanem felnőtt korukban is, míg- 
csak végtére a hit céljához el nem érkeznek. Mert amit Isten egybeszerkesztett 
azt az ember ne válassza e l : akinek az Isten az Atyja, az egyház legyen az 
anyja annak.“6 V. ö. Imre Lajos dr. A predestináció tana az igehirdetésben és nevelés
ben. Theol. Tanulmányok 36. sz.
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főként a vallástanítót arra, hogy szálljon le arról a maga alkotta 
magaslatról, amelyen magát „teremtő személyiségének képzelte, 
istennek, ki a chaos felett áll, s abból szabadon teremt a maga képére 
vagy valamely előírt képre.7 Erre ő nem képes, és nem is ez a hivatása. 
Ő csak alázatos e sz k ö z  lehet, és kell hogy legyen az igazi Nevelő, a nagy 
lélekformáló Művész kezében, Aki a szívet alkotja (Zsolt. 33, 15), 
a növekedést adja (I. Kor. 3, 6), munkálja bennük mind az akarást, 
mind a véghezvitelt jókedvéből (Fii. 2, 13), Akinek alkotása vagyunk, 
teremtetvén Általa a Krisztus jézusban jócselekedetekre, amelyeket 
előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk (Ef. 2, 10). N e m  
tő le tek  v a n  : I s t e n  a já n d é k a  ez ;  azért se m  a k i  p lá n t á l ,  sem  a k i  ön töz , 
h a n e m  a  n öv ek ed ést a d ó  I s t e n  ! (Ef. 2, 8. I. Kor. 3, 7.) Hit és megváltott 
élet nem ott keletkezik, ahol az Ige modern nyelven hirdettetik és 
ügyes módszertani fogások vannak, hanem egyedül ott, ahol a 
Creator Spiritus fuvallata jár. A Szentlélek pedig ott jár és akkor lép 
működésbe, hol és amikor I s te n n e k  te tsz ik .

A mai viszonyok közt, mikor egy vallástanítónak 300—400 
növendéke van, kikkel egy héten kétszer-háromszor találkozik rövid 
időre, de nem azért, hogy az egy én n e l foglalkozzék, hanem hogy a 
tananyagot elvégezze, s lehetőleg mindig a tömeget (osztályt) a maga 
egészében foglalkoztassa ; amikor a vallástanító alig ismerhet valamit 
tanítványa valódi emberi és egyéni életéből s az még kevesebbet az 
övéből; amikor vagy fellegekben járó idealizmus, vagy megrögzött 
képmutatás kell hozzá, hogy a hivatalos vallástanításban in d iv id u á l i s  
nevelő munkáról beszélhessünk : a mai viszonyok között felírhatnánk 
a vallástanítás termeinek ajtaja fölé : „ki itt belépsz, hagyj fel minden 
reménnyel“ , h a  n e m  tu d n á n k , h ogy  n e m c s a k  s z á n d é k o s , h a n e m  fu n k c io 
n á l i s  n ev e lés i s  v a n  ! Ha a vallástanító Sokrates, Platon vagy Buddha 
volna a maga egynéhány ragaszkodó, fogékony tanítványával, akik 
állandóan vele vannak, vele élnek : ám akkor kísérletezhetne egyéni 
munkával. í g y  jo b b , h a  m in d e n t a  k ö z ö ssé g re  é p ít , és a közösségben, a 
közösségből áramló hatásokra számít. Munkaközösség a szent szöveg 
fölött, osztálybeszélgetés, a növendékek szabad megnyilatkozásai, 
dramatizált bibliai vagy egyháztörténeti anyag, szavalókórusok: 
mind alkalmasak erre a célra. De ne csak az osztályt, ne csak a biblia
kört vagy ifjúsági istentiszteletet vegye számításba a vallástanító, 
mint olyan közösségeket, melyekben funkcionális nevelő hatások 
áramlanak, hanem e lső so r b a n  m in d ig  m a g á t  a z  e g y h á z a t  é s a n n a k  g y ü le 
k ezeti is te n tisz te le té t , mint amelyen való á l la n d ó  ré szv é te l, igehallgatás, 
gyülekezeti éneklés és imádkozás, gyülekezeti (és nem csak iskolai !) 
úrvacsoravétel, adakozás, általában gyülekezeti munkákban való 
— bármilyen egyszerű — részesedés által a z  I g e  és a  S z e n tlé le k  o b je k tív  
n ev e lő  k ö zö sségéb en  v a ló  é lés tanítványainkra nézve valósággá 
válhatik.

Hogy vallást taníthassak, először ö n m a g á m n a k  kell ebben a

''Fendt, i. m. 1 1.
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közösségben élnem. Nem hozzá kell az egyházhoz tartoznom, — é ln em  
kell az egyházban. Ez pedig nem egyértelmű azzal a képmutatásra 
vezető beállítással, hogy a vallástanító „élő keresztyén“ , vagy „a 
láthatatlan egyház tagja“ legyen, mert ez már nem esik emberi 
mérték és megítélés alá. Hanem egyszerűen azt jelenti, hogy a vallás
tanítónak a k t ív  egyháztagnak kell lennie, akin meglátszik az a 
kegyelmi tény, hogy ő a Szentlélek által „aktiválva“ van. Ez pedig 
meglátszik abban, ha a vallástanító n a p o n k é n t  hallja az olvasott, 
tanulmányozott, vagy hirdetett Igében Isten a k t u á l i s  üzenetét, ha 
nem tud imádság és úrvacsora nélkül élni, ha naponként részesedik 
a bűnbocsánatban, és naponként előlkezdi a hit engedelmességének 
gyakorlását, ha nem fárad el a személyes bizonyságtevésben, és „nem 
teheti azt, hogy amiket látott és hallott, azokat ne szólja“ , egyszóval 
ha a k t u á l i s a n  tagja az egyháznak, annak a közösségnek, melyben 
Isten örök ajándékait a hit „in actu“ -jában osztogatja állandóan a 
Szentlélek. Ha nem vagyok ilyen értelemben egyháztag, akkor semmi 
közöm a Szentiélekhez, akkor nem részesedem az egyházi közösség 
funkcionális nevelésének áldásában, nem vagyok Isten neveltje, nem 
vagyok „tanitvány“ — óh jaj, hogyan tudjak másokat „tanítvánnyá 
tenni“ , ha magam nem vagyok az (Máté 28, 19)? Akkor az Ige, 
amit hirdetek, ítéletté változik énmagamra nézve. Akkor referál
hatok ugyan tanítványaim előtt a tárgyamról hidegen, mint egy gép, 
vagy mű-lelkesedéssel, talán a legprecízebb fogalmakban és kifogás
talan tudással, de személyes, benső részesedés nélkül ; ebben a z  esetben  
a z o n b a n  tá r g y a m  o ly a n  k ü lső  teh erré  v é g z e te sed ik  el r a j t a m ,  a m e ly  a la t t  
elöbb-utóbb ö ssz e  k e ll tö rn ö m , tö n k re  k e ll  m e n n e m . Exisztenciális ügye 
tehát minden vallástanítónak, hogy naponként így imádkozzék : 
hiszek Uram ! légy segítségül az én hitetlenségemnek ! Isten funkcio
nális nevelésének nem okvetlenül van szüksége az én személyes nevelő 
munkámra, az én személyes nevelő munkámnak azonban fö lté tle n ü l  
szüksége van Isten funkcionális nevelésére, amelynek éltető áram
körébe n ek em  é s  n ö v e n d é k e im n e k  e gy ü tt é s  e g y sz e rre  k e ll  b e le k a p c so lv a  
le n n ü n k , különben egész vallástanításom puszta pedagógiai vállal
kozássá süllyed, és mint ilyen, a levegőben lóg. Mert akkor m a g a m  
akarom elvégezni azt, amit c s a k  I s te n  végezhet el én általam, ha 
V ele összeköttetésben vagyok. Minden, külsőleg az egyházban, de 
lélekben az egyházon kívül működő vallástanítónak ez a tragikuma. 
Ezzel a katekhéta személyére vonatkozó kérdéskomplexumnak egyik 
leglényegesebb pontját érintettük.

Most pedig összefoglalásul rámutatunk még egyszer a vallásos 
nevelés két szálára, amint magában az Evangéliumban összefonó" 
dottan jelentkeznek, mégpedig a funkcionális nevelés alapvető és 
elsődleges jellegének kidomborodásával (Máté 28, 18—20) : „Nekem 
adatott minden hatalom mennyen és földön ( fu n k c io n á l i s  n evelés) .  
Azért elmenvén, tanítványokká tegyetek minden népeket ( sz á n d é k o s  
n ev e lés) , megkeresztelvén őket Atya, Fiú és Szentlélek nevében, 
( f u n k c io n á l i s  n . ) ,  tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit
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Én parancsoltam nektek (s z á n d é k o s  n . ) ;  és íme Én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig ( f u n k c io n á l i s  n . ) . “ 8

4. Az anyag elsőbbsége a módszer íelett.
Már érintettük (1. p. végén), hogy az a lényegbevágó különbség 

van a vallástanítás és minden világi pedagógia közt, hogy a világi 
pedagógia minden fajtája világbeli (immanens) célok szolgálatában 
áll, míg a vallástanítás célja transzcendens, t. i. az embert a világ 
fölébe emelő igazi „egyháztagság“ -ra való eljuttatás. Ennek a lényeg
bevágó különbségnek a kisugárzása egyfelől az, hogy a vallástanítás
nak — noha a világi pedagógia minden módszerének a használható
ságát fontolóra veszi a maga szempontjából — sok tekintetben 
egészen  m á s  kell hogy legyen a módszere, mint a világi pedagógiának ; 
másfelől pedig az, hogy — éppen ezért — a valláspedagógia célkitű
zése és módszeres eljárása a  v i lá g i  p e d a g ó g ia  m é rté k e iv e l n em  m érh ető .

Még világosabbá lesz a különbség a világi és a valláspedagógia 
közt abban az elvben, amit így nevezhetünk : a z  a n y a g  fö ltétien  elsőbb
s é g e  a  m ó d sz e r  fe lett. A módszereskedés mai lázas korszakában különös 
élességgel kívánjuk hangsúlyozni ezt. Ez az elv abból az egyszerű 
tényből következik, hogy a vallástanítás anyaga („szubsztanciája“ ,) 
is te n i ,  sze n t anyag, „nem e világból való“ , „egészen más“ , mint a 
legértékesebb profán-pedagógiai anyagok; ezzel szemben a módszer 
itt is (csakúgy, mint a vallástanító személyisége) e m b eri, tehát 
gyarló és bűnös.

Láttuk, hogy a vallástanítás feladata annak előterjesztése és 
magyarázata, amit a kegyelmes Isten cselekszik Krisztus által és a 
Szentlélek által a gyülekezetben a gyülekezet élő tagjainak üdvössé
géért. El kell mondania a vallástanítónak, mit cselekedett Isten örök 
idők előtt, mint eleveelrendelő Isten, és a történeti múltban, mint 
testté lett Ige, továbbá hogy mit cselekszik és fog cselekedni a jelenben 
és a jövőben, mint önmagát a hívők életében aktualizáló Szentlélek- 
isten. Fel kell világosítania a gyermeket arról, hogy mit k a p o tt a 
keresztségben, mit v á r  Isten tőle a jelenben, s mit szabad re m é ln ie  
a jövőben. Ennek elmondása pedig nem más, mint az élő Isten 
I g é jé n e k  a  h ird e té se . Ha ezt a z  Ig é t a maga ténylegességében és tiszta
ságában hirdeti a vallástanító tanítványai előtt, meghamisítás, meg- 
toldás és elhagyás nélkül9 (Jelenések 22, 18—19), akkor jó munkát

8 Az 1—-3. pontban elmondottak azon a feltevésen nyugosznak, hogy 
ahol a konkrét esetben vallástanítás folyik, ott Krisztus egyháza valóban 
van. Van, mint élő valóság s nem mint tradíció vagy dogma. Ahol egyház 
nincs vagy az egyháznak csak a torzképe vagy árnyéka van meg : ott az el
mondottak természetesen a levegőben lógnak. Az egyház belső hanyatlásának 
jelenségei Isten nevelő munkáját akadályozzák. Ha igaz, hogy a jó vallás
tanításon múlik az egyház lelki megújhodása : még igazabb, hogy az egyház 
lelki megújhodása előfeltétele a sikeres vallástanításnak !9 Meghamisítás pl. az, ha a vallástanító a bibliai történeteket az érthető
ség vagy élvezhetőség kedvéért, a modernizálás, megjelenítés, élettel-meg-
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végzett, akármilyen is a módszere ; ellenkező esetben a legfényesebb 
módszeres képességek birtokában is egész munkája hiábavaló lesz.

Az anyag primátusának hangsúlyozása nem jelenti a módszeres 
eljárások lebecsülését, mert hiszen mi — mindig világos tudatában 
annak, hogy Isten Igéjének a maga hatékonysága érdekében (Zsid. 
4, 12) n in c s  szüksége a mi módszerbeli ügyességünkre — m in d e n  
képességünket, tehát a módszerbelieket is, tartozunk hálából Annak 
szolgálatába állítani, Aki minket Szentlelkével megajándékozott. 
De igenis jelenti a tiltakozást az ellen a (ma éppen gyakori) visszaélés 
ellen, hogy a módszer úrrá lesz az anyag fölött olyan értelemben, 
hogy az anyagot ő s z a b ja  m eg .

Vallásos élmény — keresztyéni értelemben — akkor keletkezik, 
mikor a lélek az élő, valóságos Istennel találkozik. Ez az élő és való
ságos Isten — saját kijelentése szerint — az emberi lélekkel e g y e d ü l  
a z  Igében  akar találkozni. Hogy tehát vallásos élmények keletkezhesse
nek és vallásos lelki fejlődés lehetséges legyen, annak legelső feltétele 
az Ige hirdetése. De hogy m i ez a hirdetendő (a mi szempontunkból 
most a vallástanításban hirdetendő) Ige, azt m a g a  a  szu v erén  I g e  
m o n d ja  m eg  é s  n em  a  g y e rm e k lé le k ta n , n em  a  d id a k t ik a  és nem  a  m ó d 
s z e r ta n ! Ez utóbbiak csak m á s o d la g o s a n  juthatnak szóhoz, amikor az 
anyag : az Ige már a d v a  v a n  ; de nem előzetesen , hogy ők állapítsák 
meg : mit szabad adni az Igéből a növendékeknek és mit nem.

Az Igét mindig a  m a g a  egészében  kell adni, már a kezdő fokon is. 
Itt megint egy mélyreható különbség mutatkozik a vallástanítás és 
a világi tárgyak tanítása között. Utóbbi az anyag közlésében a 
fo k o z a to s sá g  elvét érvényesíti minden vonalon. A vallástanítás csak 
a módszerekben alkalmazza a fokozatosság elvét, az anyagban nem. 
Mert nincs külön Evangélium a gyermekek, külön az ifjak, és külön 
a felnőttek számára. Isten u g y a n a z t  a kegyelmet és ítéletet hirdetteti 
a kis gyermeknek is, amit a felnőttnek és az öregnek. Az ítéletet 
érdemlő és megváltásra szoruló „óember“ (mindennapos események 
bizonyítják) benne él a legártatlanabbnak látszó gyermekben is. 
A Golgotha és az utolsó ítélet10 megrázó isteni tényeit nem szabad

töltés, képzeletszerű kiszínezés, lélektani motiválás és elmélyítés stb. külön
ben jogos szempontjának ürügye alatt eredeti értelmükből és üdvtörténeti 
jelentésükből kiforgatja. Megtoldásról beszélhetünk mindenütt, ahol a vallás
tanító a maga diszkurzív gondolatait az Ige intuitív gondolatai gyanánt 
csempészi be. Az elhagyásra vagy megcsonkításra példák : a liberális teológia 
bibliai történetkezelése (pl. Jézus életének feldolgozásai Niebergallnál, 
Kabischnál); „általános-keresztyén“ ízű letompításai vagy elsikkasztásai 
a bibliai történetekben is erősen jelentkező dogmatikumnak ; az ótestamentom 
mellőzése ; az ú. n. „nevelési keresztyénség“  (Erziehungschristentum), amit 
Fendt ajánl a német állami iskolák vallástani anyagául (i. m. 15—17. 1.) 
ami kb. nem más, mint a bibliában levő „isten törvény“ , a keresztyénség 
ethikuma, annak dogmatikuma nélkül.10 Hallottam „szakvéleményt“ , mely pontosan ezt a két történetet 
kívánta a tantervből elhagyni, mint „nem gyermeki léleknek valót“ . Sokan 
hajlandók az evangélium, a kijelentés legdrágább kincseit eldobni, mert 
módszeres felfogásuk „a priori“ -jába nem illenek bele.' A relativumot, a mód-
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elhallgatni az első elemista előtt sem, és ugyanezt kell hirdetni a 
nyolcadikos gimnázista előtt is. Az Evangéliumot g y e rm e k e k n e k  v a ló  
m ó d o n  lehet és kell is tanítani, de „gyermekes“ módon soha, mert 
az Evangéliumban nincs semmi „gyermekes“ . Minden órán az egész 
Evangéliumot kell adni. Más-más oldalról, de mindig a kijelentés 
egész világát kell intuitíve megláttatni a reánk bízott lelkekkel. 
A kezdő fokokon s a legelső órákon sem szabad olyan „bevezetéseket“  
csinálni, melyek a periférián maradnak, puszta hangulatkeltések és 
üres fecsegések. A kezdőszavakban már ott legyen valamilyen módon 
a „középpont“ (W. Loew), a lényeg.

Egyetlenegy olyan tantárgy sem képzelhető a vallástanításon 
kívül, amely ezt a követelményt felállíthatná és megvalósíthatná, 
vagy akárcsak felállítani akarná. És egyetlenegy olyan tantárgy 
sincs, mely olyan nagy k o c k á z a tta l dolgozna, mint a vallástanítás. 
Mert az anyag elsőbbsége a módszer felett végső elemzésben annyit 
jelent, hogy a  cél e lé ré se  n em  a  v a l lá s t a n í t ó ,  h an e m  I s t e n  kezében v a n , 
Aki , ,a z  ő beszédét nem engedi visszatérni üresen, hanem szerencséssé 
teszi ott, ahová küldötte“ (Ézsaiás 55, 11). Minden tantárgy hívő 
tanítója számít Isten segedelmére, de egyetlenegy sincs, amely min
dent erre a kockára tenne föl : ha Isten akarja. Isten viheti véghez, 
én nem. De én megpróbálom a lehetetlent, annak a hitnek a kocká
zatával, hogy itt és m o st, ebben a reménytelennek látszó helyzetben, 
Isten maga munkálkodik. Őtőle mindig jöhet a Szentlélek ereje által 
funkcionálisan olyan csoda, mely az én  erőmet és reménységemet 
meghaladja.

5. A módszer.
Befejezésül arról szólunk még, hogy a valláspedagógiai felfogás

ban talán a legjelentősebb fordulat a m ó d sz er  kérdésében követ
kezett be.

Azt a kétségtelenül igaz tételt, hogy a keresztyénség élet, a libe
rális élményteológia hatása alatt a század első negyedében úgy 
forgatták ki igazi jelentéséből, hogy azt mondották : a keresztyén- 
ségben és a keresztyénségre való nevelésben nincs szerepe, vagy leg
alább is csak nagyon másodlagos és mellékes szerepe van a tannak, 
a dogmának. Következésképpen a tulajdonképpeni „tanításnak“ és 
„tanulásnak“ sincs helye a vallásos nevelésben. Ez egy elavult 
orthodox és intellektualisztikus kor és felfogás maradványa, melyet 
el kell söpörni. A vallás nem teória és formula, hanem érzelem és 
élet. (Mellékesen megjegyezzük, hogy hovatovább mindig csak a

szert teszik meg az abszolútnak kritériumává. Nem veszik észre, hogy ezzel 
Isten útjába állanak. Hebbel Frigyes tesz bizonyságot arról, hogy a „szörnye
teg dogmák“ , ha eleinte csak megtanulásukra és nem átélésükre képes is 
a gyermek, a gyermek lelkiségének semmitsem ártanak, későbben pedig az 
életben áldott gyümölcsöt teremnek, mint az idejekorán elvetett jó mag. 
(Leuschner, i. m. 84. 1.)
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„vallás“-ról esett szó, és egyre kevesebb az evangéliumról, a keresz- 
tyénségről.) A vallástanító egyedüli feladata az — mondották —, 
hogy érzelmeket ébresszen, élet lángját lobbantsa föl. Persze, a m a g a  
érzelmeivel, a m a g a  életével. (Akadtak olyan laikus hangok is, amelyek 
azt sürgették : ne tanítson a vallástanító, hanem „hitet adjon“ növen
dékeinek. Elfelejtve először azt, hogy hitet csak Isten adhat, másod
szor azt, hogy „a hit h a l lá s b ó l  van, a hallás pedig I s t e n  ig é je  á l t a l “ . )  
Felhangzott a modern csatakiáltás: el a dogmatizmussal, el az 
elmélettel, el a hittannal ! A vallástanító ne tanítsa, hanem é lje  a 
vallást tanítványai előtt. És a tanítványok ne „tanulják“ a vallást, 
hanem é ljé k  u t á n a  a tanítónak, meg azoknak a vallásos személyiségek
nek, akikről a tanító nekik elbeszél.

Csak lassan mertek ellenvetések jelentkezni. Igaz, hogy Jézus 
Krisztus megparancsolta tanítványainak (nemcsak a vallástanítók
nak, hanem mindenkinek) : „úgy fényljék a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat“ . De amikor s p e c iá l i s a n  az igehirdetést és abban 
a vallástanítást is elrendeli, akkor nem azt mondja : „éljétek az evan
géliumot az emberek előtt“ , hanem e z t : „elmenvén e széles világra, 
h ird e ssé te k  a z  e v a n g é liu m o t minden teremtésnek“ . Nem mondja : 
„példát fogtok adni az embereknek.. . “ , hanem ezt mondja : „lesztek 
nekem ta n ú im  ( =  bizonyságot fogtok tenni rólam) a föld végső 
határáig“ . Nem mondja : „aki a ti példátok szerint fog élni, az 
üdvözül“ , hanem ennyit mond : „aki h isz e n  és m e g k e re sz te lk e d ik , 
üdvözül; aki pedig n em  h isz e n , elkárhozik“ (Márk 16, 15—16. Csel.
I, 8). Kétségtelen, hogy e m b e r i viszonylatban, az emberi gyarlóság 
kéretei között minden vallástanítóra áll a Titusnak adott elkötelezés : 
„mindenben tenmagadat adván példaképül a jócselekedetekben“ 
(Tit. 2, 7) ; de az még kétségtelenebb, hogy a keresztyén életfolytatás 
a b sz o lú t normája sohasem lehet em ber, nemcsak a vallástanító, de 
még a szentek, próféták és apostolok sem, hanem egyedül Az, Aki 
így szólhatott : „ p é ld á t  a d ta m  n ek tek , hogy amiképpen Én csele
kedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Amint Én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is egymást“ (János 13, 15. 34). Ha az em
lített felfogásnak igaza volna, akkor nem Jézus Krisztus, hanem a 
vallástanító volna tanítványainak a megváltója.

De tovább kell menni. Hogyan lehetséges egyáltalában elképzelni 
azt, hogy a vallástanító „élje“  növendékei előtt az egész keresztyén- 
séget, azt, ami objektíve a Szentírásban van lefektetve, s amiről neki 
óráról-órára bizonyságot kell tennie tanítványai előtt? Hogyan 
„éljem“ én tanitványaim előtt ezt : „Krisztus meghalt a mi bű
neinkért és feltámasztatott a mi megigazulásunkért“ (Róm. 4, 25)? 
Vagy e z t : „Kegyelemből tartattatok meg, hit által“ (Ef. 2, 8)? 
Vagy ezt : „Hasonló az Isten országa a mustármaghoz“ (Márk 4, 31)? 
Vagy ezt : „Ez az én testem, mely ti érettetik megtöretik“ (I. Kor.
II, 24)? Azt mondják : ezek dogmák, másodlagos kifejezések, utólagos 
élménylecsapódások, nem ezeken fordul meg a növendék vallásossága,
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Istennek tetsző élete. N e m  ig a z  ! Ezek e lső d le g e s  kinyilatkoztatásai 
annak az isteni É le tn e k , mely Krisztus gyülekezetében cirkulál, s 
mely az én halott lelkemet s az én növendékeim halott lelkét is meg
eleveníteni rendeltetett. De tisztán e t ik a i összefoglalásokat sem 
lehet a vallástanítás folyamában csakúgy „megélni“ ; pl. igazság, 
békesség, Szentlélek által való öröm (Róm. 14, 17), szelídség, aláza
tosság (Máté 11, 29), a Lélek gyümölcsei (Gál. 5, 22) stb., — ezekben 
részesedhetik a vallástanító kegyelemből, hit által, de — a vallás
órán ezek mutogatására nem sok alkalma van, ott első kötelessége 
a rábízott szent anyag feldolgozása s a rend és fegyelem fenn
tartása.11

Az értelmetlenségig menő elszubjektiválódás és elpszichologizáló- 
dás veszélyének tetőpontján hangzott fel a sokoldalú tudós teológus 
Emil P f e n n ig s d o r f  bonni professzor intő szava,11 12 mely szerint a 
keresztyén vallástanításnak, mint evangéliumhirdetésnek elveit és 
módszerét nem az általános és szubjektív „vallásosságából, hanem 
m a g á b ó l  a z  E v a n g é l iu m b ó l , annak benső természetéből kell levezetni. 
Az Evangélium pedig „Istennek az emberhez intézett legfőbb és 
utolsó üzenete“ . Az Evangélium középpontjában tehát a legnagyobb 
Objektivum, a legmegdöbbentőbb Valóság : a z  élő I s te n  áll. Ő maga 
jelentette ki magát az embernek, mert az embertől Istenhez út nem 
vezet. Ez a kijelentés pedig egy üdvtörténetben ment végbe, olyan 
tényekben és szavakban, melyek egy embernek sem juthattak volna 
maguktól eszébe. Az evangéliumot, mint I s te n  üzenetét, nem lehet 
egyetlenegy emberi lélekből sem „kihozni“ , hanem azt h ir d e tn i ,  
tu d tu l  a d n i  és tu d o m á s u l  v e n n i kell. A tanítás tehát hozzátartozik az 
Evangélium lényegéhez épúgy, mint a hallás és az alázatos befogadás. 
I n n e n  a  „ t a n “  é s  a  „ t a n í t á s “  f o n t o s s á g á n a k  á lla n d ó  h a n g s ú ly o z á s a  a z  
e g é sz  S z e n t ír á s o n  k e re sz tü l. A törvény „tanítás“ , „Isten tanítása“ 
(tórath—Elóhim). A zsoltár szerint maga Isten tanítja az embereket 
az ő törvényére (Zsolt. 94, 12). Jézus tanított, az apostolokra a 
tanítás feladatát ruházta, akik aztán tanítottak is élőszóval és 
írásban (levelek). És ebből a tanításból indult ki és ebből él ma is a 
keresztyénség. „Az a gondolat, hogy esetleg tanítás és hirdetés

11 Fendt, i. m. 56. 1. Megjegyezzük még, hogy ha valaki azt az ellen
vetést tenné e kifejtésünkkel szemben : hát igen, nem lehet életünkkel be
mutatni a növendékeknek azt a hitet, amit hiszünk (tides, quae creditur), 
ellenben lehet és kell azt, amivel hiszünk (tides, qua creditur), -—■ erre válaszunk 
ez : szó sem lehet róla. Mert a hit a lélek legmélyén elrejtett kincs, amit csak 
Isten lát. Sokszor még magam sem tudok róla (Zsolt. 19, 13. 139, 23—24. 
Fii. 2, 12 b). Sokszor alig a tudatba emelkedő csiraképpen van csak meg 
(Mk. 9, 24. Luk. 17, 5—6), s mikor azt hiszem : hitem van, Isten előtt nincs 
(Máté 7, 21—-23). „Mutasd meg hitedet nekem cselekedeteidből“  (Jak. 2, 18). 
Titusnak is (1. f.) a „jócselekedetekben“ kell példát mutatnia. Ezeket mutassa 
meg a vallástanító növendékeinek, amennyi alkalma csak adódik rá : segítsen, 
bocsásson meg, szeresse őket stb.12 Wie lehren wir Evangelium? Ein Methodenbuch auf psycholog. Grund
lage. 2-te Aufl. Leipzig—-Erlangen. 1925.
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(lehrhafte Verkündigung) nélkül is lehetne vallásosan nevelni, az 
Evangélium talaján egészen értelmetlen gondolat.“ 13

Csak futólag említjük meg itt a G irg e n so h n —G ru e h n -féle kísérleti 
valláslélektani iskola fontos megállapítását, mely szerint vallásos 
élmény nem fakadhat föl külső behatás nélkül magából a lélekből, 
sem egy emberi léleknek a másik lélekkel (a nevelőnek a növendékkel) 
való érzelmi érintkezéséből, hanem kizárólag a léleknek egy hozzá 
először kívülről lépő o b je k tív  v a l lá s o s  g o n d o la tta l (az ú. n. intuitív 
gondolattal) való érintkezéséből, mely gondolatnak benső elsajátítása 
(appercepciója) s a vele szemben való állásfoglalás vagy döntés 
(énfunkció) képezi a vallásos élmény lényegét. Ebből következik, 
hogy az objektív vallásos gondolatokat (az Ige gondolatait) a gyermek
lélekkel közlő vallástanítás — éppen mint „tanítás“ — múlhatatlan 
előföltétele a vallásos élmények keletkezésének s a vallásos növekedés 
megindulásának.14 Leonhard F e n d t  berlini professzornak a dialektika 
teológia szellemében írt katekhétikája (1. föntebb) más kiinduló
pontból és más úton ugyanerre az eredményre jut. A valláslélektan 
helyes iránya és a dialektika teológia tehát találkoznak abban, 
hogy az Ige, a vallásos gondolat és a gondolatközlő tanítás e lső re n d ű  
s z e re p é t a vallásos nevelésben megvédik és jogához segítik.

Természetes, hogy bár a vallástanítás is — mint minden tanítás — 
elsősorban az értelemhez fordul, de itt nem állapodik meg, hanem 
igyekszik a nyújtott kijelentésanyagot a növendék akaratában és 
érzelmi világában is meggyökereztetni, a lélek mélységeibe lejuttatni 
és elhatározásokká, Isten mellett való döntésekké és Isten szerint 
való cselekedetekké, egyszóval életté érlelni. I g y e k s z ik  — mert a siker 
Istentől függ és nem őtőle. A módszer tegyen meg mindent, ami 
rajta áll. Ennek a módszernek a m en e te  lényegében mindig' ugyanaz, 
ha különböző nevekkel nevezve találjuk is a módszer egyes állo
másait. A girgensohni iskola szellemében három feladatot látunk 
magunk előtt: a gondolat elsajátíttatását, az énfunkciók megindítását 
s a vallásos növekedés elősegítését. Pfennigsdorf így sorolja fel az 
evangéliumnak megfelelő módszeres eljárás állomásait (az ú. n. 
„lélektani fokozatokat“ ) : előkészítés és célkitűzés; előterjesztés 
vagy közlés ; értékelés (megbeszélés); lelkiismeretig való elmélyítés; 
tettekre való felhívás. Fendt három főfokozatot tan ít : az anyag 
előterjesztése és megértetése (Darbietung); feldolgozása, megbeszé
lése, elsajátíttatása (Aneignung) ; gyakorlatiá-válása, a gyakorlat 
irányába való beállítása (Praxis). Ezt nevezi Fendt „katechetischer 
Dreischritt“ -nek. Ez a vallástanítás minden tárgyánál alkalmazható 
a megfelelő változatokban.

Végül szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a vallástanítás bár 
intellektuális tanítás, mégis minden más intellektuális tanító mun-

13 I. m. 44—48. 1.14 Ennek bővebb kifejtését 1. „A vallás taníthatóságának kérdéséhez“  c. 
dolgozatomban, Igazság és Élet füzetei 1. sz., Debr., 1935.
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kától különbözik, nemcsak most érintett objektív célkitűzésében, 
hanem szubjektív lelki beállítottságában is. A vallástanítás lá tn o k i  
tanítás és e x is z t e n c iá l i s  tanítás.

A vallástanítónak látásokat kell látnia, hogy ifjai is látásokat 
láthassanak (Csel. 2, 17). Meg kell villantania nagy összefüggéseket, 
az Ige reflektorával a lélek és az élet mélységeibe kell levilágítania, 
meg kell l á t t a tn ia  (ez is bennerejlik az „intuitív gondolat“ fogalmá
ban) mindig más-más oldalról Isten nekünk kijelentett világát. 
B e  k e ll l á t t a tn ia  tanítványaival az Ige kikerülhetetlen és kényszerítő 
igazságát. Ő nem relatív ismeretek világának kalauza, az ő intellek
tuális munkája az abszolút lényegmegragadás (intuitio) bázisán mozog 
mindvégig. Szinte emberfeletti feladata van : lábával a földön, fejével 
az égben kell járnia.

És az ő tanítása már csak azért sem lehet rideg, elvont, érdek
telen referálás, mert az ő tanítása mindig s z e m é ly e s  b iz o n y sá g té te l. 
Hiszen az Ige, mely reá van bízva, sohasem személytelen, elvont és 
szemlélt (spekulatív) igazság, hanem szem ély esen  á té lt  ig a z sá g . Ilyen 
volt azoknál, akik legelőször hirdették vagy leírták, ilyen kell hogy 
legyen őnála is. Kell, hogy t á r g y a  fölébe nőjjön, leigázza, megítélje 
és megalázza ő t ; kell, hogy alázatos és engedelmes eszköznek érezze 
magát a felséges Isten kezében ; hogy az Ige megmozgassa és áttüze- 
sítse egész lényét, állandó „exisztenciális rezonálásban“ 15 legyen, az 
Ige dolgairól úgy beszéljen, mint legbensőbb szívügyéről, amit azok, 
akik hallják, nagyon komolyan kell hogy vegyenek; egyszóval : 
lélekkel való és lélekből fakadó b iz o n y sá g té te l legyen tanítása a leg
szürkébb vallásórán is. így elmúlik róla az „intellektuálizmus“ és 
„dogmatizmus“ gyanúja ; így mindenki tudni fogja, hogy az ő 
„tanítása“ é le tfu n k c ió  : mozzanat, eszköz Isten funkcionális életneve
lésében, és őreá magára életkérdés. Tanítása e x i s z t e n c iá l i s  t a n í t á s  : 
tanításában él és életével tanít.

Debrecen. S z e le  M ik ló s .

Lélektan és korszerű pedagógia.
A pedagógia — mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat terén — 

talán sohasem élte a termékenységnek és a vajúdásnak olyan super- 
lativusokkal kifejezhető korszakát, mint a jelenkorban. A legújabb- 
kori pedagógiai törekvéseket a várvavárt szintézisben összefoglalni 
s így korunk neveléstudományának jellemző, egybefoglaló képét 
adni szinte lehetetlen feladat. Nekünk, a magyar középiskola tanárai
nak különben is — különösen az elméleti pedagógia küzdelmeivel 
szemben — mindig inkább a szemlélődés volt az álláspontunk.

15 Dr. Vasadv Béla : A hit misztériuma, 1931.
* A Debreceni Tanári Kör 1937 máj ; s 8-án tartott gyűlésén elhangzott 

előadás.
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A reformálás szelleme azonban nálunk is él, általános pedagógiai, 
különösképpen didaktikai és metodikai elveink megújultak, s 
tanító-nevelő munkánk a régihez képest megváltozott.

Az alábbiakban néhány vázlattal szeretném megvilágítani a való 
helyzetet a következő kérdésekkel kapcsolatban :

1. Néhány újabb elv taglalása a középiskola szempontjából.
2. Ezek példáján a korszerűség kérdése.
3. A korszerű didaktika alapjait jelentő újabb lélektan kiala

kulásának rövid áttekintése.
4. Összefoglalólag egy megállapítás honi viszonyainkról.

*
1. A korszerűség első és legfontosabb követelménye a gyakor

latban : a módszeresség. Módszernek nevezzük Fináczy meghatározá
sával a pedagógiai elvet megvalósító céltudatos eljárást a nevelő
oktatásban.1

Az elvek közt ma legtöbbet emlegetik a munkáltatás „elvét“ . 
Ez azonban hitem szerint nem elv, hanem nevelői eljárás, mert 
munkáltatás mindig volt és mindig' is lesz az iskolában ; a fogalom 
tehát igen tág. Állítsuk fel azt a követelményt, hogy a gyermeki 
munkát ne csak a tanulás, hanem a nevelés szolgálatába is szegőd- 
tessük: akkor beszélhetünk elvszerű munkáltatásról. Elvszerűtjen 
munkáltatás ma még az iskolában is elég gyakran előfordul; hogy 
pedig elvszerű legyen a munkáltató nevelés, ahhoz nem egy, hanem 
több alapvető elv alapos ismerete szükséges.

Éppen, mert az elv a nevelői egyéniség felfogása szerint nyil
vánul meg a módszerben, következik, hogy u g y a n a z o n  elvek  a l a p já n  
löb b jé le  egy en é rté k ű  m ó d sz e re s  e l j á r á s  alakulhat ki. így vagyunk az 
elvek közötti látszólagos a n t in ó m iá k k a l  is : pl. a szociális és indivi
duális nevelés elve látszólag a tézis és antitézis viszonyában van. 
De csak látszólag, mert hiszen jól tudjuk, hogy a céltudatos iskolai 
nevelésben ellentétük harmonikusan feloldható éppen a cél-követel
mények szerinti egymást kiegészítő egységben. Nincs tehát kizárólagos 
módszer, aminthogy nincsenek kizárólagos érvényű elvek sem ; 
a korszerűség feltételét másban kell keresnünk. Vegyünk e végett 
néhány példát a ma világszerte helyesnek ismert elvek seregéből.

a) A  k ö zö sségb en  v a ló  n ev e lé s  elve (szociális irány). Mint minden 
sarkalatos elv, természetesen vonatkozik minden didaktikai mód
szerre, de hangsúlyozottan az iskolai munkáltatásra. A gyermek egy 
szociális egységnek, az osztálynak tagja, a maga kis társadalmának 
életét, célját, küzdelmeit és feladatait éli az iskolában. Végzetes hiba, 
ha az osztály elzárkózik tanárjától, s irányítás nélkül járja külön 
útjait. A magárahagyott csoport ilyenkor kerül egy-egy „népszerű“ 
tanuló hatása alá, aki rendesen felcsigázott fantáziájú, feltűnési 
vágytól hajtott s nem a legjobb karakterű diák. Ennek a hatásnak 
a következményeit pedig mindnyájan jól ismerjük. Ezzel szemben,

1 Fináczy E. : (Balassa—Nagy—Prohászka) Didaktika. 1935.
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ha a tanár közel tud férkőzni a tanulóihoz, szuggesztív hatásával 
ő ad irányt, a lelki közösségnek mintegy tagjává válik. Ez esetben 
az osztálycélok és küzdelmek már csak azért sem divergálnak a 
legfőbb nevelői céltól, mert a vezető tanár minden ilyen tünetet 
idejében észlelhet s módja van közbelépni. Ezt pedig könnyen teheti, 
hisz’ a tanulók bátran és elfogódottság nélkül fordulnak hozzá, nem 
egyszer még családi ügyeikben is. Íme, a jó és rossz osztályszellem 
gyökerei. E téren azonban a módszeren fölül a tanár személyisége 
játszik döntő szerepet. A közösségre való nevelés pl. csak szociális 
életformájú tanári egyéniség vezetésével sikerülhet.2

E közösségi szellem folytonos ébrentartását kétségtelenül leg
jobban szolgálja a c so p o rto s  c se le k v ő m u n k a  módszere. Bármely más 
tanítási alaknál jobban érvényesül itt az a szociális követelmény, 
hogy a közös munka eleven, á té lh e tő  egységbe kapcsolja egy csoport 
tag ja it ; az okosabb segít a gyengébbnek, a siker s az öröm ép úgy, 
mint a kudarc — közös. De valamennyi csoport fölött s mégis segí
tésre mindig kész közvetlenséggel a tanár személye áll. Ezt a mód
szert azonban, mint tudjuk, főként csak a term, tudományok tanítá
sában s ott is bizonyos korlátok közt alkalmazhatjuk. Nem baj : 
elég tág fogalom a „munkáltatás“ , a nyelvektől a történelemig 
mindenütt alkalmazható, de egyre vigyázzunk : a munkát, tehát a 
célt s a szellemi vagy testi cselekvést az egész  tanulósereg a m a g á é n a k  
érezze és tudja, nem pedig a tanár és egyik „áldozat“ magánügyének 
és valamilyen „vis maior“ diktálta kényszermunkának.

A szociális nevelés érdekében a magyar iskolarend értékes intéz
ményekkel bír az o sz tá ly fő i ó r á k b a n , melyeknek az épülő gimnáziumi 
tervben örvendetesen bővülő szerepkör ju t ; a tanári, főként osztály- 
vezetői, ú. n. fe lm e n ő  re n d sz e rb e n , továbbá a s z ü lő i  értekezletek  s az 
ifjúsági körök rendszerében.

b) A z  e gy én i s z a b a d  fe jlő d é s  e lv én e k  az előbbivel szoros korreláció
ban kell érvényesülnie. Amily igaz, hogy a közért és a köznek, helye
sebben : a nemzetnek nevelünk, époly igaz, hogy nem a vasfegyelmű 
korporációk dróton rángatott marionettje az ideálunk, hanem az 
ö n á lló , c se le k v ő k é p es  és s z a b a d  em b er, akinek kiegyensúlyozott lelki
sége, határozott irányú érzületvilága nem is teljesülhet ki másban, 
mint a vallásos, nemzeti és szociális hármasságéi ideális életformában.

Viszont kétségtelen, hogy ez az az elv, melynek a középiskolai 
nevelés legkevésbbé tett eleget eddig. A freudi psziho-analízis túlzá
sainak kellett az érdeklődést a lelki elferdülésekre irányítania, melyek 
jórészt a spontán kibontakozásban korlátozott, vagy hamis vágányra 
erőszakolt ifjúkori fejlődés következményei. Persze, ebben nem az 
iskola a bűnös, de az iskola feladata lenne a bajon segíteni. A mai 
iskola ezt a kérdést még nem oldotta meg. A gyermeklélektan nagyon 
sokat tett azzal, hogy az elv két legfontosabb törvényét: a fejlő-

2 Kerschensteiner : Die Seele des Erziehers 1927. Charakterbegriff u. 
Charaktererziehung. *1929.
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désre és a gyermeki individualitásokra vonatkozókat, kutatta. 
Ez utóbbi szerint a gyermekkorban jelentkező általános típusok a 
leíró, a megfigyelő, az érzelmes és az elmélkedő v. tudós, végül a 
íantáziás jellegűek; az ifjúkorban elegendő a három főirányt: a 
technikai, a szociális és az ideális típust megkülönböztetni,3 — végül 
a serdültebb korban Spranger életformáit: a vallásos, szociális, 
esztétikai, teoretikus, gazdasági és politikai irányúakat említsük 
meg.4 Ezek szerint a differenciáltság a gyerek- és serdült korban 
nagyobb, mint az ifjúkorban. A nélkül, hogy e tapasztalat részletes 
vizsgálásával foglalkoznánk, szögezzük le azt, hogy valóban lényeges 
különbségek vannak az egykorú gyermekek lelkivilágában, az iskolát, 
azonban ma még nem annyira az elvont karakterológiai tények, mint 
inkább az e g y én i k ü lö n ö s  k é p e ssé g e k  v. értelmi formák érdeklik. 
A fenti osztályozást is e szempontból soroltuk el, tekintet nélkül a 
lélektani felfogásra, melyből erednek.5 6 Minden alaptípusnak megvan 
a maga domináns érdeklődési köre és ennek megfelelő fejlődési iránya, 
amelyet nem elég csak átlagosan támogatnunk, hanem úgy kell, 
helyesebben úgy kellene nevelnünk, hogy ez a domináns hajlam ad 
optimum kifejlődhessék. Persze 50—60-as létszámú osztályokban 
egyénenként a karakterológiai domináns megállapítása, az ennek 
megfelelő egyénenkénti és mégis iskolaszerű foglalkoztatás olyan 
feladat, amelyet egyelőre az álmok világába kell utalnunk. „Pedig 
ez nem csupán az egyén érdeke, hanem a társadalomé is“ — mondja 
1). I. i. m.-ban —,8 „a társadalom nak... az egyre inkább előtérbe 
nyomuló nemzetközi versenyben érdeke az, hogy minél fejlettebb 
speciális erők álljanak rendelkezésre, mert ezek a lehető legnagyobb 
teljesítményt fogják jelenteni.“

A mai iskolarendben valamennyire tér nyílik e végtelen fontos 
nevelői munkára s egyben a tanulói spontaneitásra az önképzőkörök 
keretében (különösen a többirányú, tagozott önképzőkörökben) és 
a szabadon választható írásbeli tézisekben (főként a magyar nyefvi 
házi dolgozatok során) — az ú. n. munkaórákon, különösen a term, 
tudományok tanításában —, továbbá a kirándulásokon. Nem lehet 
eléggé megbecsülni e szempontból a középiskolai tanulmányi verse
nyeket, melyek ha nem is az iskola közvetlen nevelő tényezői, de 
legalább ösztönző és iránymutató hatásukkal e gondolatot szolgálj ák.

De térjünk immár a harmadik fontos elvre :
c) A z  é le tsz erű sé g  (prezentizmus) elvére . A középiskolás gyermek 

élete kettős síkon mozog : a z  i s k o la i  s ík o n  a történelem, irodalom , 
klasszikus nyelvek stb. tanulmányaival nyolc év alatt évszázados 
történeti élet fejlődését éli á t ; az élet s í k já n  ugyanakkor a jelen

3 Weszely Ö. : A modern pedagógia útjain, 1909. W. Stern : Differen
tielle Psycholo gie. III. Auf. 1921. Nagy L. : A gyermek érdeklődésének lélek
tana. 1908. A. Binet : Az iskolás gy. lélektana. 1914.4 Dékány I. : Az emberi jellem alapformái.6 Spranger : Az ifjúkor lélektana (ford. Nagy, Péter, 1929.)6 Dékány I. : Pedagógiai elvek. 1936.
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történeti kor eleven és mindennapi benyomásai hatnak rá. Ez utóbbi 
hatás — a milieuhatás — a természeti erő biztonságával végzi a 
maga munkáját, ettől izolálni akarva sem tudnók a gyermeket. Csak 
mosolyogni lehet az olyan vádakon, melyek pedig sokszor elhang
zottak az iskola ellen : hogy az érettségi után az „életbe kilépő“ 
ifjú nem ismer saját korára !

A történelem másodpercmutatója éppen ezekben az „életbe 
kilépő“ ifjú lelkekben mozdul egyet előre : más az ő világuk, mint 
az apáiké volt, s az ő gyermekeiké ismét más lesz ; s ez így van és 
így volt mindig, mert hiszen a gyermek az iskolával együtt az „élet
ben“ él és mozog.

Ezzel szemben az „iskolai sík“ mesterséges. Ezt önmagától 
egyetlen csodagyermek sem éli át. Ez merőben a tanítási anyagtól, 
az iskola szellemétől s a tanító egyéniségétől függő oly hatóerő, 
melynek a személyiség kialakításában kétségkívül döntő szerepe van. 
E  két sík nem párhuzamos, hanem összehajtó helyzetű, s metszésük 
pontosan a jelenkort kell, hogy találja. Ennek sikere jelenti a prezen- 
tizmus elvének érvényesülését az iskolai munkában. Itt lép előtérbe 
a nevelői elhivatottság, a ,,donum pedagogicum“ s az ezt segítő 
és kiegészítő lélektani képzettség. Mert ne feledjük, hogy a gyermek- 
lélek maga is fokozatos evolúción megy keresztül. S bár az újabbkori 
genetikus pszichológia kimutatta,7 hogy e fejlődés a szó függvény
tant értelmében nem folytonos, hanem szakadásos, ugrásos (ilyen 
ugrás pl. a pubertás kora) -— mégis különös figyelmet érdemel az a 
megállapítás, hogy az egyedi — és fajfejlődés (onto- és filogenia) 
bizonyos megegyezést mutat. Távol legyen tőlünk, hogy magunkévá 
tegyük Stanley Hall rendszerét,8 mely a gyermek és az emberiség 
fejlődése közt ott is azonosságot keres, ahol az nyilvánvalóan lehe
tetlen. De el kell fogadnunk a mai élettan és lélektan egybevágó 
megállapításait, mely szerint két egyenlőkorú gyermek jobban hasonlít 
egymáshoz, mint egy felnőtt a saját gyermekkori énjére. Ezt a tényt 
“pedig a fenti hipotézis jól magyarázza.

A fentiekből világos, hogy egyáltalán nem szükséges erőszakol
tan minden tárgy minden ismeretanyagát a jelenkorra vonatkoztatni- 
Kötetes tanulmányt ölelne fel annak vizsgálata, hogy az egyes tan
tárgyak hol és hogyan érvényesítsék ezt az átfogó érvényű elvet. 
Ez alkalommal csak a következő gyakorlati követelményt állítsuk 
fel:

I. A realisztikus tárgyak a lehetőség szerint a való élet síkján 
mozogjanak. Tehát nem az a fontos, hogy a tanuló pl. a gőzgép fel
találójának nevét és fejlődésének históriáját tudja (bár a történelmi 
konvergencia kedvéért ezt sem hanyagoljuk el !), hanem az, hogy 
az itt szereplő fizikai tényeket egy mai cséplőgép-lokomobil, vagy a

7 Koffka : Die Grundlagen der psich. Entwickelung. 1921. K. Büchler : 
Die geistige Entwickelung des Kindes 1929.

8 G. St. Hall : Adolescence. 1911.
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mai vasúti mozdony megismerésével kapcsolja össze. Ugyanígy a 
matematika példáiban is lehetőleg a mai élet számviszonyai jussa
nak szóhoz.

II. A történeti tárgyak tanításában egyrészt határozott irány
vonalon közeledjünk évről-évre a kultúrtörténeti jelen pontjához ; 
másrészt adjunk lehetőséget a gyermeknek igazi élményszerzésre a 
jelenben élő múlt tanulmányozásával. Tehát a múzeumoknak, tör
téneti filmeknek, színpadi műveknek, történelmi maradványoknak, 
műemlékeknek stb. a mainál rendszeresebb és intenzívebb szerepet 
kell juttatnunk.

Viszont ismerjük el, hogy a középiskolában eddig is nagy mér
tékben érvényesült a fokozatosság és a koncentráció elve, főként a 
tanmenetekben és utasításokban. Nagyon sokat várhatunk e tekin
tetben az iskolai filmoktatás fejlődésétől. Azt hiszem, nem lehetetlen 
kívánság, ha a jövőben történelmi, művészeti és irodalmi tárgyú 
filmek (pl. drámák, klasszikus filmek) pergetését is szeretnők látni 
az iskolában. A hangos iskolai filmet ezeken kívül még a modern 
nyelvi oktatás szolgálatába is állíthatnánk.

íme, a sok elv közül három, melyek nézetem szerint a leg- 
.maiabbak, a legkorszerűbbek. Vannak iskolák, a világon mindenütt 
megtalálható ú. n. új iskolák, melyek csaknem kizárólag e három elv 
minél teljesebb érvényesítését vallják céljukul.

2. De vájjon újak-e ezek az elvek, illetőleg didaktikai alkalmazá
suk csak az újabb törekvéseket jellemzi-e? Erre a kérdésre tagadólag 
kell felelnünk, mert hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a renaissance- 
és a humanizmusból elindult szellemi irányok vonalán a racionalista 
Montaigne, Descartes, Leibniz, az empirista Locke, Hume stb., — 
a realisztikus-naturalista irányban Rabelais, Bacon, Rousseau és 
követőik légiója mindazt az elméleti anyagot megalkotta, melyből 
a legújabb korban a pedagógia mint autonóm tudomány felépült. 
Viszont a gyakorlati, metodikai, didaktikai alkalmazás Louis 
Vives, Comenius, Sturm, Trotzendorff, a jezsuiták, a filantropisták, 
Pestalozzi stb. iskoláiban, illetőleg nevelői eljárásában mind meg
találhatók. Valóban elmondhatjuk, a pedagógiában nincs új a nap 
alatt.

így hát a korszerűség kritériumát másutt kell keresnünk, s azt 
meg is találjuk, ha az elveknek nem a leszármazását, hanem tudomá
nyos megalapozását, megértését és alkalmazási m ódját: a módszert 
vizsgáljuk. Azt találjuk, hogy ezeket a didaktikai elveket egyrészt 
tökéletesebb, tudományosabb megértésük, másrészt helyesebb alkal
mazásuk teszi korszerűvé. Ez az eredmény pedig majdnem teljesen 
a modern lélektannak köszönhető, helyesebben : a gyermeklélek
tannak és a gyermektanulmányozásnak. Vélekedhetünk az ú. n. 
experimentális pszichológia módszeréről és eredményeiről bárhogyan, 
azt az érdemét el nem vitathatjuk, hogy a mozgalmas és virágzó 
ped. jelenkor összes jelentős didaktikai elvei (ha filozófiai eredetűek 
is) pszichológiai alapozásúak, mint azt az előbb felsorolt példák is

2*



Zágoni Barra György: Lélekian és korszerű pedagógia.3 0 *

mutatják. A régi és az új pedagógia közt tehát ott találjuk meg a 
határvonalat, ahol a tudományos módszerrel dolgozó pszichológia 
vette át a vezérszerepet. Ilyenformán korszerűnek azt a nevelési elvet 
mondhatjuk, amely a mai lélektan tételeivel igazolható. S beszélhetünk 
régi, tisztán filozófiai alapozású és új, lényegében pszichológiai 
alapozású pedagógiáról.

Ha u. i. a múlt didaktikai elveinek tudományos alapozását 
keressük, mindig a filozófiában találjuk azt meg. A leszármazás 
kb. ez : kialakul a korszellem szülte filozófiai arculat; hatására 
pedagógiai elvek formálódnak, ezek ösztönzőleg hatnak a gyakorlati 
pedagógusra, s megszületik a módszer. Hogy példákat említsek : 
a francia forrású racionalizmus a megismerésnek fontos elveként a 
probléma részekre-bontását és tiszta, észszerű alapigazságokkal való 
logikai azonosítását követeli. Ez a „dara et distincta percepció“  
elve, mely pl. a Port Royal iskoláinak szintetikus módszerét diktálja. 
Hasonlóképpen az empirizmus filozófiájának hatására alakul ki 
Comenius elve, mely kb. így fogalmazható : az ismeret az érzékeken 
át az emlékezet birtokává válik, majd a teljes megértés fokán a 
judiciumot erősíti. Ebből következik Comenius módszere : a szem
léletből való kiindulás, az egyes esetek elősorolása s azután az általá
nosítás.

Végül a XVIII. sz.-beli, bátran mondhatjuk, túlzó naturalizmus 
szülte az ú. n. „negatív nevelés“ elvét, mely szerint a gyermek ter
mészetes lelki fejlődését minden külső, emberi beavatkozás károsan 
befolyásolja. Ez a modern pedagógiában sűrűn kísértő elv módszerül 
a rousseaui paradoxont választotta : „tout fair en ne faisant rien“ , — 
tehát módszere az, hogy nincs módszere.

íme, a kínálkozó rengeteg közül néhány példa a régi, pusztán 
bölcseleti alapozású elvek didaktikus hatásaira. Nem állítjuk, hogy 
ezeknek a kialakulásánál a lélektani meggondolásoknak nem volt 
szerepük. A különbség épp ott van, hogy csak „meggondolásoknak“ 
és nem kutatásoknak. Egyes alapvető lélektani tételek intuitiv fel
ismerése még nem elég szilárd bázis a tévedésektől mentes rendszer 
felépítésére. Maga a lélektan is hosszas fejlődése útján éppen korunk
ban vált igazán tudománnyá, miután előzőleg a fejlődés különböző 
stádiumaiban a fizika, a biológia, fiziológia, újabban az elmekórtan, 
ideggyógyászat; végül, mintegy ellensúlyozásul, a tiszta szellem
tudományi bölcselet módszereivel és eredményeivel igyekezett a 
maga problémáit megoldani. Már ebből is kitűnik, hogy ez a mai 
lélektan korántsem érkezett még a végső kialakultság stádiumába, 
sőt ! Szélsőséges felfogások és elméletek küzdenek egymással. — 
Tekintsük át röviden az utóbbi évtizedek fejlődését, hogy így próbál
juk megérteni korunk pszichológiáját, melyre annyit hivatkozik a 
modern pedagógia.

*
3. Ezt a X IX . sz. elejétől kezdődő fejlődési korszakot öt peri

ódusra szokás osztani. Az első az ú. n. :
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I. Mechanisztikus pszichológia kora. E felfogás tulajdonképpeni alapvetője 
Hume Dávid, a XVIII. századbeli angol empirizmus legkövetkezetesebb kép
viselője. James Mill és fia John Stuart Mill építik tovább, kiknek rendszerében 
minden megismerés egyedüli forrása a tapasztalás, egyetlen tudományos mód
szer az indukció, s az egész lelki életnek olyanszerű alaptörvénye az asszociáció, 
mint pl. a fizikában a gravitációs törvény. Herbart asszociációs tana is az 
angol empiristák hatását mutatja, s általa válik Európában (vagy inkább a 
germán kultúra hatásterületén) szinte egyeduralkodóvá a „képzetmechanika“ , 
melyet annyira perhorreszkálnak ma Herbart pedagógiájában. A továbbiak
ban felismerhető a szoros együttfejlődés a fizikával és fiziológiával. Ez időben 
— tehát a XIX. század elején —- divatoznak a „lélek fizikája“ , a „szerelem 
fiziológiája“ s hasonló kifejezések, szóval minden jel arra mutat, hogy a tiszta 
lélektani jelenségek materialisztikus felfogásával végzetes elfajulás kezdődött 
volna, ha nem akadnak igazi tudós elmék később (Helmholz, Purkinje, Du 
Bois), kik az érzékszervek működésének valóban fiziológiai-fizikai oldalát vették 
alapos vizsgálat alá, s ezzel a későbbi fejlődés alapját vetik. Ekkor szerkesztik 
az első „objektív“ mérőeszközöket a lelki aktus idejének, a reakciós időnek 
^s az ingerhatásnak pontosabb meghatározására. Á most következő

II. pszichofizikai (fiziológiai) korszak tulajdonképpen a fizikai módszer 
látszólagos diadala a lélektan területén. Fechnernek 143,872 kísérlete az 
inger és érzékerősségek összefüggésére vonatkozólag, eredményeinek bámu
latos egyezése Weber törvényével, a lélektani folyamatok talányának, úgy 
látszott, régen óhajtott megfejtését jelenti.

Az É =  K. log I képlet, mely szerint az érzeterősségek (É) a megfelelő 
ingerek (I) log-val arányosan (K) növekednek, épp olyszerű (korrektivumokkal 
érvényes) általános igazságnak bizonyult, mint pl. a Boyle—Mariotte-féle 
gáztörvény a fizikában.

Csak később derült ki, hogy tisztán biológiai-fiziológiai törvényszerű
ségről van szó ; a hipothetikus „egyszerű érzetekhez“ talán közelebb férkőz
hettek, de az érzelemhez, gondolatokhoz, mint „összetett lelki élményekhez 
nem tudtak ezután sem számokat rendelni. Nem mondhatták, hogy pl. ezt 
vagy azt a személyt 3 y2-szer erősebben szeretem, mint amazt. .. A számok 
kudarcával most már a fiziológia lépett a küzdőtérre, s az idegműködés vizs
gálatával akartak fényt deríteni a lelki folyamatokra. Ez éppoly kevéssé 
sikerülhetett, mint az előbbi törekvés, bár kétségtelenül nagy érdemei vannak 
a szervek élettani működésének felderítésében.

Üj korszak következett Wilhelm Wundt fellépésével :
III. Az experimentális pszichológia korszaka. Az ő hatalmas, a lélektan 

minden területére kiterjedő munkássága, lipcsei első pszichológiai labora
tóriuma indította el és tanítványainak serege (Meumann, Lay, St.Hall stb.) 
építette tovább ezt a valóban értékes irányt, melynek a legújabb kor peda
gógiájára is oly nagy hatása volt, csak épp a lelki élet magyarázatát nem 
tudta adni úgy, hogy az a későbbi kritikát kiállta volna. A lélektani kísérlet 
a belső vagy külső megfigyelés alapján mérhette az ingert, mint kezdő tagot, 
mérhette a kifejező mozgást, mint befejező tényt, vagy a reakció-időt, mely 
e kettő közt eltelik : csak épp ami közbül van, magát a lejátszódó lelki folya
matot nem mérhette. Ügy segített tehát magán, hogy ezt az előbbiekkel kor
relációba hozta. E korszak munkásságát három vonás jellemzi :

1. Az a törekvés, hogy a pszichikai jelenségeket fizikaiakra vezessék vissza ; 
tehát a fizikai ingerhez egyértelműkig hozzákapcsoljuk a lelki tényt, összekötő 
kapocsnak a közvetítő idegfolyamatot fogván fel.

2. ötletes mérési módszerek útján a lelki mozzanatokhoz rendelhető 
számértékek keresése és

3. analízis útján a „lelki elemek“ , azaz egyszerű érzetek, sőt érzés-elemek 
felderítése. Analízis és absztrakció útján vélik tehát a lelki élet egységét 
komponensekre vagy elemi alkatrészekre bontani.

A kísérleti-lélektani kutatás óriási méreteket ölt e korszákban, mely kb. 
a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeit öleli fel. Vele együtt, 
sokszor egybeolvadva, fejlődik a kísérleti pedagógia. Ismeretes, hogy Alfred
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Binet és dr. Simonnak a gyermeki intelligencia fokozatainak megállapítását 
szolgáló teszt-sorozat módszere9 mily hatalmas áramlatot indított el. Német
országban (Meumann, Lay, Bobertag, Giese, W. Stern, Lobsien), Amerikában 
(Dewey, Thorndike, Sandiford), Svájcban (Claparéde, Ferriére) stb. az experi
mentális pszichológia mint a pedagógia alaptudománya jelenik meg. A lélektani 
kísérlet főként ped. célúvá válik ; éspedig a gyermek intelligencia-korán kívül 
főként a nevelői folyamat egyes tényezőit, a tanítási munka eredményét, a 
művelődési anyag hatásait vizsgálja a legkülönfélébb egyéni és tömegkísér
letekkel.10

Az egyre tökéletesedő kísérleti és mérő eljárások s különösen a szakszerű 
kritika felderítik, hogy lelki elemeket vagy „alkatrészeket“ közvetlenül 
sohasem lehet mérni. Csupán az egységes élménykomplexumot, mint egészet, 
vehetjük vizsgálat alá, hiszen a legegyszerűbb érzéki észrevételben már jelen 
vannak a lelki élmény összes faktorai : emlékezés, összehasonlítás, felismerés, 
megítélés stb. Ezzel a felismeréssel a fizikálizmus kora letűnt, a mérőappará
tusok szerepe a megfelelő korlátok közé szorult. A lelki jelenségek összefüg
gését s ezek viszonyát az érzékszervekhez a szellemi irányú lélektan finom 
analízisével kutatják, s ez ismét egy fejlődési fokot jelen t:

IV. az analízis korszakát. A rendszeres önmegjigyelés a belső élmény meg
ismerési eszköze, melynek nincs szüksége technikai fogásokra. A fordulatot 
azonban elsősorban fiziológiai eredmények hozták : az agynak, mint a gondol
kozás centrumának újabb vizsgálata megmutatta, hogy inger és élmény nem 
mindig adaequatus tények. Igen valószínű, hogy az eltérést, mely qualitativ 
és quantitativ egyaránt lehet, fiziológiai agyfolyamatok átalakító hatása 
okozza. Másoldalról viszont ugyanilyen hatást váltanak ki bizonyos pszichikai, 
emlékezeti faktorok, tehát nem a jelen lelki tényekből, hanem a lélek elő
életéből származó, ú. n. residuumok. Ezzel előtérbe lépnek a genetikus problé
mák, s az aktuális tudattartalmak mellett éles szemek kezdik kutatni a disz
pozíciókat. A gondolat-pszichológia viszont a gondolkozás és ítélet lelki folya
matát analizálja (Külpe és iskolája, Ach, Marbe, Michotte stb.) különösen a 
nem szemléleti tudattartalmat. Áz akarat vizsgálata lép előtérbe. Felmerült 
a determináló tendencia elve (Ach), mely szerint bizonyos meghatározott 
ingerekre minden egyén pszichofizikai szervezete által meghatározott módon 
reagál. E szerint a vágyak, törekvések is az inger, reakció és a meghatározó- 
tendencia függvényeként állanak elő. Az akarati cselekvés ingere lehet pl. 
valamilyen kívánatos dolog megismerése. Csakhogy a kiváltott — mint fentebb 
láttuk — önkéntelen reakció : a vágy, az egyidejűleg felmerült hasonló vagy 
ellentétes tartalmak (motívumok) gátlásába ütközik. A „motívumok harcából“  
a tudat által értékítélet szerint kiválasztott lesz a győztes.

Az akarati nevelés szempontjából a vázolt elmélet két fontos tényre vet 
világot ; az egyik az, hogy valakinek akarati képességét époly kevéssé növel
hetjük, mint pl. szellemi kapacitását. Az egyik épúgy, mint a másik születési 
diszpozíciók dolga. Ellenben igenis nevelési hatásokkal befolyásolhatjuk mind 
az értelmet, mind az akaratot. Az előbb említett „motívumok harcából“ u. i. 
természet szerint az erősebb — tehát az érzéki vagy önző irányú — győzedel
meskedne ; ha ezzel szemben mégis a nemesebb, á jobb került felül, úgy az 
erkölcsi énünk győzelmét jelenti — de a legyőzött is magunk vagyunk. Az 
akarati nevelés célja tehát : az erkölcsi én erősítése. Ezt pedig két úton is 
elérheti: az értelmi nevelés folyamán a tudattartalomnak oly kialakításával, 
mely helyes értékítéletekre vezet, másrészt a gyakorlás vagy szoktatás útján 
(training of the will: J . Dewey), melyek nem egyebek, mint önmegtagadási,

9 A. Binet: L ’etude experimentale de 1’intelligence Paris, 1903. — 
O. Bobertag : Über Intelligenzprüfungen nach d. Methode v. B. u. S. III. 
Leipzig, 1928.

10 M. Lobsien : Intelligenzprüfungen auf Grund v. Gruppenbeobaeht- 
nngen 1914.
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önuralmi lelki gyakorlatok. Mindkét hatásra a legjobb alkalmat a vallási 
nevelés nyújtja. Ezért az akarati nevelésben a hittan elsőrendű fontosságéi tárgy.

Visszatérve lélektani áttekintésünkre, nevezzük napjaink pszichológiai 
tudományát:

5. Alaklélektannak, ezzel mintegy jellemzőleg kiemelve azokat az irányo
kat, melyek a legélesebben szembehelyezkedve a régi, angol-német asszociációs 
lélektannal, a lelki életet annak alaki — minőségi tulajdonságaival magya
rázzák. (Köhler, Wertheimer, Kofka stb.) A struktúrás és alaklélektant a 
módszerük egyezésére való tekintettel vettük itt egy kalap alá ; viszont több 
új irányt, mint pl. a viselkedéstani, az introspectív, objektív módszerű pszicho
lógiát e keretek közt nem tárgyalhatjuk.

Már régen világos volt, hogy a tudattartalom nem egyszerű summája a 
lelki komponenseknek, hanem azok egészen új jellegű konstitúciója (triviális 
példával : amint pl. H20  a H-tól és O-tól merőben elütő, új tulajdonságokkal 
rendelkezik). Tehát bizonyos értelemben több, más értelemben kevesebb* 
mindenesetre más, mint az elemi részek összege. Az elemi részek egymásra- 
hatásának, a relációnak is van bizonyos minőségi vonása (pl. a hangközök, 
vagy a konszonáns, disszonáns akkordok lelki hatása), de az élmény-egésznek 
mégis önmagában van a minőség-jellege, mely az elemekből nem magyarázható. 
Ezt a tulajdonságát nevezik alaki minőségnek (komplexqualitás). Ilyenforma 
pl. egy melódia-,,alak“ , melyet felismerünk akkor is, ha más fekvésben és 
ütemben, esetleg hamis hangokkal adják elő. (Th. Lipps, Kreuger, Külpe stb.)u

Ma már kb. minden modern lélektan egyetért a szellemtudományi irányú
val (Dilthey, Spranger) abban, hogy a lelki élet egységes egész, melyben jól
lehet a részfunkcióknak fontos szerepük van, de ezek csak az egészből érthetők 
meg, s attól nverik jelentésüket.11 12 A lelki tartalomnak ezt az adott alkati 
egységét nevezik struktúrának s az ilyen lélektant struktúrpszichológiának, 
alaklélektannak.

Jellemző a mai — experimentális irányból fejlődött -—• lélektanra, hogy a 
metafizikát teljesen ki akarja kapcsolni problémaköréből. A test-lélek viszonyát 
genetikus felfogásban igyekszik magyarázni. Ennek tükrében a külső és belső 
világ viszonya kb. így alakul :

A lelki élet kezdete nem az egyszerű érzet (mint azt különösen az asszo
ciációs lélektan feltételezte), hanem egy erős érzelmekből és primitív ösztön
törekvésektől át- meg átszőtt, kontúrok nélküli komplexum. A  fejlődés külön
böző fokain ez a — kezdetben minden részletében homályos „tömeg“ tagozódik, 
éspedig úgy, hogy egyes tartalmak elválnak másoktól ; ekkor kezd kidom
borodni a tudat szemléleti karaktere. A figyelem növekedésének arányában 
képes a tudat egyes tartalmakat kiemelni, másokat háttérben hagyni. Minél 
inkább kifejlődik a képesség az egyes momentumok önmagukban való fel
fogására, annál tagoltabb, kontúrosabb lesz a tudatkomplexum. Végre, a 
fejlődés magasabb fokán, az élményhalmazból már az egyes „érzetet is ki 
tudjuk emelni, absztrahálni, azonban a többi ezzel összefüggésben marad, és 
valahol a , ,tudat-alattiban“ folytonos láncot alkot egész elmúlt és jövendő lelki 
életünkkel??

E szerint tehát a gyereknél s a primitív embernél az érzéki és képzetvilág 
még nem vált el egymástól ; a fejlődés folytán végbemenő lelki metamorphosis 
s az egyre bővülő tapasztalati kincs fogja majd fokozatosan elősegíteni ezt az 
elválasztást. A gyermekkori ú. n. eidetikus szemlélet mindenesetre igazolni 
látszik ezt a felfogást. Ez a ma még fel nem derített gyermekkori jelenség 
abban áll, hogy a szemléleti tárgy eltávolítása után az eredeti érzetkép teljes 
részletességében megmarad, sőt sokszor élénkségben és hűségben még meg
növekedve; valóságos látásról van itt szó a nélkül, hogy a szemlélő egy pilla
natig is összetévesztené e látási képet a tárggyal magával. Ebben különbözik

11 Várkonyi H. : Az alaklélektan kifejlődése. M. Pszich. Szemle 1928. I.
12 Spranger i. m., továbbá : ( laperéde : Psychologie de 1’ Enfant. 1926.
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a hallucinációtól ; a pos. utóképtől pedig egyebek közt abban, hogy mint emlé
kezeti kép is tisztán és világosan reprodukálható.13

Az eidetikus élmény (mert nemcsak optikai, de hallási, szaglási stb. 
eidetika is van) Jaensch szerint kb. a 10—-12. életévében tagozódik az előbb 
említett érzéki-képzeleti kettősségre. Addig kb. minden gyermek ezen a fokon 
van ; sok esetben, különösen a művészi v. költői hajlamúaknái, a felnőtt korban 
is megmarad ez az élményforma.

Pedagógiai értékesítése e felfedezésnek még ma korai volna ; különösen 
mert sok mai pszichológus, különösen W. Stern iskolája tagadja az eidetika 
általánosságát, inkább szórványos és mellékes jelenségnek tartják. Az elen Ĵ 
és alsófokú középiskolai oktatás szempontjából kívánatos voina e kérdést 
mielőbbi teljes felderítése.

*

4. A mai „lélektani irányú“ pedagógia néhány most vázolt 
eredménye mellett a túlzásait se feledjük el. Nem beszélve az amerikai, 
francia, orosz stb. túlzó iskolákról, most azt a kizárólagosságra 
törekvést akarom megemlíteni, amely a ped. elméletben is mintha 
érvényesülni akarna : mindent lélektani alapon. Mint minden túlzás, 
ez is harcból keletkezett: a „Pädagogik vom Kinde aus“ harca a régi 
nevelés ellen. S valóban, ez a jelszó az előbb említett országokban 
győzedelmeskedett i s ; a mi nézetünk szerint nyugat nagyon is 
radikálisan, s nem éppen előnyére hódolt be az új irány túlzásainak. 
Ezzel szemben Németország s a germán kultúrhatás-terület, így 
hazánk i s : fokozatosan, lépésenként tett engedményeket az új 
iránynak, s nem annyira egyes radikális újítók, mint inkább intéz
ményes reformok által. Nem kétséges, hogy itt egy nagyon jól ki
mutatható ellenállás fékező hatása érvényesül s ez : a herbartizmus. 
A „Päd. vom Kinde aus“ a herbarti „Päd. aus dem Zwecke der 
Erziehung“-gal kerül szembe. A tisztán term.-tudományi, biológiai 
jellegű nevelés — a céljával meghatározott, a tiszta humánumot, 
mint ideált követő neveléssel.14 Az előbbi irány nagy tévedése, hogy 
egyoldalú gyermeklélektani beállítottsága mellett a cé lt : az embert 
elfelejti, illetőleg a természetes fejlődésre bízza. Tehát valamire, ami 
nincs ! Mert éppen ezt az irányt jellemző naturalista felfogás szerint : 
a mai gyermek fejlődését determináló környezete minden, csak nem 
természetes ! Már pedig a ped. rendszer és a nevelői eljárás nemcsak 
elvszerű, de céltudatos is kell, hogy legyen. A célok és értékek ki
választása pedig nem lélektani, hanem bölcseleti kérdés, ebben tehát 
a lélektan mindig alárendelt helyzetű a filozófiával szemben, mint 
ahogy az eszköz alárendeltje a célnak. Nem helyes tehát a herbarti 
pedagógia bukásáról beszélni : a pedagógiát Herbart építette először 
lélektani alapokra ! Tehát nem a herbartizmus, hanem a túlhajtott 
asszociációs lélektan bukott meg, midőn a pedagógiai gyakorlat az 
új lélektan alapjaira helyezkedett. Ezzel szemben a fejlődés kon
tinuitása, az iskolaszerűség elvének biztosítása és mindenekfölött: 
a nevelés eszményének az állandó célban való őrzése : ez a herbartizmus 
hatása, mely ma elevenebben él, mint valaha.

13 E. R. Jaensch : Die Eidetik u. die tipologische Forschungsmetode. 1927.
14 Mitrovics Gv. : A nevelést idomány alapvonalai. 1933.

£
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Ezzel felismertük a korszerű, vagy még inkább : a jó iskolai 
nevelésnek — legalábbis honunkban és magyar nézőpontból — leg
fontosabb feltételét. Megállapításainkat így foglalhatjuk össze :

1. A korszerűség nagyon általános és nemzetenként változó 
értelmű fogalom.

2. A nevelési elvek közül azoknak, melyek a nevelési gyakor
latra vonatkoznak, a mai lélektan által igazoltaknak kell lenniök.

3. Nekünk, magyar tanárságnak, kik egy sajátos magyar kultúra 
őrzői vagyunk, az elvek közt bizonyos hierarchiát kell felismernünk, 
melynek élén a nevelési cél elvei állanak, s ezek elsősorban bölcseleti 
elvek.

4. Ezeknek alárendelten kell alkalmaznunk korszerűnek elismert 
módszeres elveinket, melyek viszont jobbára lélektani alapozásúak.

Azt hiszem, ezzel biztosítjuk legjobban egyrészt történelmi kul
túránk fennmaradását, másrészt a reformtörekvéseket úgy állíthat
juk az eszményi fejlődés szolgálatába. Mindaddig, míg e két tényező 
— a kontinuitásra törekvés és a reformvágy — nem csap szélsősé
gekbe, tehát fogvicsorgató konzervativizmusba, illetőleg öncélú 
íőrradalmiságba : nincs okunk szégyenkezni akár a legmodernebb 
külföldi rendszerrel szemben sem.

Debrecen. zágoni Barra György.

Az experimentális lélektan szerepe az elméleti 
pedagógia kialakulásában.

A neveléstudomány történeti evolúciójában a XVII. és XVIII. 
század táján folytonosan erősödő törekvéseket találunk a nevelés nagy 
elmélkedőinél és mestereinél arra, hogy egyrészt intuícióik alapján 
megtalált elveiket, másrészt nevelés közben szerzett pedagógiai 
tapasztalataikat tudományos rendszerbe foglalják.

Ezek a törekvések azonban — mint tudjuk — nem jártak a 
kívánt eredménnyel, s Herbartnak kellett jönnie kimondani, hogy a 
pedagógia mint tudomány a gyakorlati filozófiától (etika) és pszi- 
hológiától függ,1 s rámutatni arra, hogy a rendszeralkotás előtt első
sorban a segédtudományok kérdése tisztázandó.

Herbart tehát (bár más igen fontos segédtudományokat hagy 
figyelmen kívül) már felismeri a lélektan nagy pedagógiai jelentőségét, 
s neveléstudományi rendszerét — az etikán kívül — valóban erre is 
építi. Az ő — Hume és Hartley irányzatában gyökerező — asszociációs 
lélektana és erre épített pedagógiája azonban (mely a XIX. század 
második felében James Mill, John St. Mill és Bain „klasszikus“ asszo-

1 Johann Friedrich Herbart: Umriss pädagogischer Vorlesungen. Leipzig 
(Reclam) 2. §. S. 7.
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ciációs pszihológiája idején éli virágkorát) lassanként hanyatlásnak 
indul és avulni kezd, mert előtérbe lép egy új lélektani irányzat, amely 
fokozatosan veszi át a Bacon által hirdetett és azóta mindjobban 
alkalmazott módszert, a kísérletet, mely a természettudományokban 
(főleg a kémiában, fizikában és a fiziológiában) már nagy eredménye
ket hozott. A kísérleti módszer alkalmazása teljesen újjáalakította 
ezeket a tudományokat, s így természetesen magát az élettudományt 
is, amelynek területén Helmholtz, Weber, Haering stb. igen fontos és 
jól használható módszereket dolgoztak ki, különösen az érzéklés 
vizsgálatára vonatkozólag. Ezeknek aztán mind nagyobb hasznát 
vette már a lélektan is.

A lélektan azonban nem elégedett meg a vizsgálatok útján 
kapott eredmények egyszerű regisztrálásával, hanem a megtalált 
törvényszerűségek pontos matematikai formulázására törekedvén, 
különösen Fechner munkássága révén pszihofizikává, a lélek fiziká
jává alakult. E pszihofizikai vizsgálódások főleg az érzetek és az 
ingerek közötti kvalitatív viszony kiderítésére szorítkoztak, míg 
Wundt megjelenése újabb fordulatot hoz, amennyiben ő már a fizi
ológiai és lélektani jelenségek közötti összefüggést teszi vizsgálat 
tárgyává, s ezzel kiszélesíti a lélektani kutatás területeit, és megveti 
az experimentális fiziológiai lélektan alapját. Kimondja, hogy a lélek
tant szaktudomány gyanánt kell művelni, mégpedig a természettudo
mányok módszereivel. Rámutat, hogy a lélektan az introspekció, a 
belső tapasztalás tudománya, melynek feladata, hogy a tudatfolya
matok sajátságos összefüggését analizálja, azok elemeit kvalitatív és 
kvantitatív tulajdonságai alapján vizsgálja, s exisztenciájukat exakt 
módszerekkel mutassa ki.2

Vizsgálatai számára 1879-ben laboratóriumot rendez be Lip
csében, amelynek mintájára egymásután szerelik fel világszerte a 
többi ilyen irányú kutatásokra szolgáló intézeteket. Ezekben a labo
ratóriumokban mindenütt serény munka indul meg, s a kísérleti 
módszer a Wundt vizsgálataitól távolabb eső lelki jelenségekre is 
fokozatosan átterjed. Az impulzust és az irányítást azonban a 
további kutatások számára is még jó ideig Wundt adja. Ugyanakkor 
súlyos gondolatokat vet fel a modern pedagógia számára is. Fel
ismeri, hogy a pedagógia sorsa a pszihológia fejlődésével szorosan össze
függ.3 És fontosnak tartja hangsúlyozni a pedagógusok számára a 
gyermek pszihológiai megfigyelését is, amelyet ugyan már jóval előbb 
(a XVIII. század második fele óta) sürgettek, azonban minden 
nagyobb visszhang nélkül merültek feledésbe a nagyobbrészt orvo
sok által megindított ilyen irányú munkák és komoly kezdeménye
zések,4 míg végre 1882- ben megjelent Preyer nagyjelentőségű mun-

2 Wilhelm W undt: Grundriss der Psychologie. 1922.15, VIII. A. S. 18.
3 V. ö. W. W undt: Logik Bd. III. S. 19.
4 Gondoljunk csak pi. Tiedemann, Lübich, Sigismund, Kussmaul, Strüm

pell, Pérez stb. műveire.



Zombor Z.: Az experimentális lélektan szerepe a pedagógia kialakulásában. 315

kája,5 az első szigorúan tudományos alapon nyugvó gyermeklélek
tan, mely széleskörű hatásánál fogva megindítója lett a modern 
gyermektanulmányozásnak, ennek révén pedig a pedagógia fejlő
dését is igen nagy és igen jelentős lépéssel vitte előbbre.

Preyer után ugyanis a pedagógusok érdeklődése is reáfordul a 
gyermek megfigyelésére, és a gyermek behatóbb tanulmányozásának 
szükségességét ők is mindjobban kezdik felismerni.

Ekkor azonban a kísérleti pszihológia már komoly és nagyjelen
tőségű eredményeket regisztrál.

A két disciplina hamar egymásra talál, s a még kezdetleges 
stádiumában lévő gyermekpszihológiának óriási fellendülését idézi 
elő a kísérleti pszihológia módszereinek és eredményeinek segítségül 
hívása. Tanulmányozni kezdik a gyermek egész szervezetét, valamint 
a testi és szellemi élete közötti összefüggéseket stb., a gyermek 
embrionális állapotától kezdve a felnőtt korig.

Az evolúció azonban még itt sem áll meg. A gyermektanulmány, 
kísérleti pszihológia és a pedagógia fokozatosan fejlődnek, s problé
máik egyre jobban összefonódnak. Ezek során újabb tudomány 
keletkezik : az experimentális pedagógia, amelynek felépítése és rend
szerezése elsősorban a Meumann és Lag munkásságának köszönhető.

Meumann a Herbart óta eltelt idő egyik legmarkánsabb peda
gógus egyénisége, aki a herbarti pedagógia segédtudományait kritika 
tárgyává téve megállapítja, hogy Herbartnak a pedagógia segéd- 
tudományairól vallott nézete az idők folyamán elavult. A pedagógia 
segédtudományainak számát ugyanis Herbart hiányosan adja 
meg, hiszen pl. a logika legalább is annyira segédtudománya a 
pedagógiának, mint a pszihológia, mert a logikának uralkodó jelen
tősége van úgy a tanítás alakításánál, mint a tanítási anyag elő
adásánál.

De a pszihológia pedagógiai szerepét sem helyesen határozza 
meg Herbart, mert annak első és alapvető feladata a szellemi fejlő
dés kutatásában áll.

Ez mutatja az összes tanítási szabályok hozzáalkalmazásának 
módját a gyermek fejlődési fokozataihoz.

Végül pedig fontos egyéb meghatározásokat (mint aminő pl. a 
pedagógia és a többi szaktudományok viszonya) teljesen elnézett 
Herbart.6

Meumann a kialakuló új neveléstudomány első és legfontosabb 
feladatának a gyermek szellemi és testi fejlődésének az iskolázás ideje 
alatt való kutatását látja.7 Az experimentális pedagógia további fel
adata — szerinte — a gyermek egyes szellemi képességei kifejlődésé-

5 Die Seele des Kindes, 1882.
6 V. ö. Zeitschrip für pädagogische Psychologie XII. S. 197.
7 V. ö. Ernst Meumann : Vorlesungen zur Einführung in die experimen

telle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen. Leipzig. 1907. Bd. I. 
S. 53.
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nek megfigyelése,8 a gyermek egyéniségének tanulmányozása,9 az 
egyéni tehetségek különbségének vizsgálata,10 11 a gyermek magatar
tásának megfigyelése az iskolai munka alatt,11 továbbá a didaktikai 
vizsgálatok12 s a tanító tevékenységének vizsgálata.13

A didaktikával, valamint az iskolaügy szervezetével és a tan
eszközök használatával kapcsolatban azonban a kísérleti pedagógia 
eredményeket még nem mutathat fel. Elvi kifogásai azonban nincse
nek Meumannak az ellen, hogy esetleg itt ne lenne alkalmazható a 
kísérleti módszer. De rámutat ezzel kapcsolatban arra, hogy az 
eddigi kísérleti vizsgálatok alapján nem lehet megmondani, hogy 
mennyiben tárgyalhatok, pl. az iskolaszervezeti kérdések kísérleti 
módszerrel.14 Ezekben tehát Meumann csak az elvi alapokat rakja 
le, azt azonban kiemeli, hogy a kísérleti pedagógia legnagyobb ered
ménye előreláthatólag a tulajdonképpeni kísérleti didaktika meg
alkotása lesz.15

Pedagógiájának további elvi megalapozásánál nagy jelentőséget 
tulajdonít a gyermek érzelmi és akarati életének is (ami igen nagy 
haladást jelent a Herbart-féle túlzó intellektuálizmussal szemben, 
hiszen e gondolattal már mintegy előre exponálja a mai modern 
pedagógiának is egyik legfontosabb alapgondolatát), ugyanis szerinte 
az értelmi haladás több hibája és akadálya kedélyi és akarati okokra 
vezethető vissza.16 17

A pedagógiai kutatás módszerei és eszközei —- szerinte —• a 
következők :

1. A direkt megfigyelés módszere,1'1 mely egyes és tömegmegfigye
lés lehet. Ez naplók,18 kérdőívek,19 vagy pszichogrammok20 útján 
történhetik.

2. A kísérlet, melynek lényegéhez tartozik, hogy a jelensé
geket önkéntesen előhívja, a tudományos szempontok szerint vál
toztatja, és az így kapott eredményeket számszerűleg kifejezi.21

3. Összehasonlító fejlődéstörténeti módszer, amely egyrészt álta
lában a szellemi fejlődés összehasonlításával foglalkozik, másrészt

8 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. I. S. 35.
9 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. I. S. 36.

10 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. I. S. 36.
11 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. I. S. 36.
12 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. I. S. 38.
,3 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. I. S. 38.
14 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. II. S. 151.
15 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. II. S. 411.
16 V. ö. Meumann : Vorlesungen Bd. II. S. 420.
17 V. ö. Meumann : Abriss der experimentellen Pädagogik. Leipzig— 

Berlin 1914. S. 15.
18 V. ö. Meumann : Abriss. S. 19.
19 V. ö. Meumann : Abriss. S. 18.
20 V. ö. Meumann : Abriss. S. 20.
21 V. ö. Meumann : Abriss. S. 20—21.
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pedig a különböző népek gyermekeinek szellemi fejlődését hason
lítja össze.22

4. Saját gyermekkorunkból való emlékek gyűjtése.23
5. Gyermekmunkák (rajzok, kézimunkák, játékok, fogalmaz

ványok stb.) gyűjtése.24 *
Emeljük ki ezek közül — a pedagógia evolúciója szempontjá

ból — a leglényegesebbet, s lássuk, mit is tart Meumann a pedagógiai 
kísérletről?

Mindenekelőtt leszögezi, hogy a pedagógiai kísérlet nagyrészt 
nem más, mint a fejlődésben lévő és dolgozó iskolásgyermekre alkal
mazott lélektani kísérlet2B Tehát a pedagógiai kísérlet a lélektani 
kísérlet lehetőségével áll vagy bukik. Meg kell azért állapítani, hogy 
mi a lélektani kísérlet és mennyiben lehet kísérletezni a psziholó- 
giában. Erre vonatkozólag pedig az ő gondolatmenete a következő :26

Minden kísérlet feltétele a megvizsgálandó jelenség vagy folya
mat önkéntes előállítása, továbbá a kísérletező tervei szerint való 
változtatása s a megfigyelt jelenség quantitativ meghatározása v. 
mérése.

Felmerül ezután a kérdés, hogy a gyermekpszihológiai kísér
letezéseknél valóban megvalósíthatók-e mindezen feltételek? — 
Első tekintetre úgy tűnhet fel, mintha a szellemi jelenségeket nem 
lehetne önkéntesen előidézni, hogy ezek kísérlet tárgyául szolgál
janak. Tudjuk azonban, hogy majdnem minden szellemi folyamatot 
elő lehet állítani mesterségesen, ingerekből. Ha pedig az lehetséges, 
akkor semmi akadálya sem lehet annak, hogy ezeket bizonyos célok 
szerint változtassuk, sőt izoláljuk is, hiszen megközelítő izolálás 
lehetséges, mikor a figyelem pl. egy tárgyra szegeződik, s így a többi 
tői eltérül, és ezáltal ez az egy tárgy kerülvén a tudat fókuszába, min
den más háttérbe szorul.

E lelki folyamatokat direkt módon mérni természetesen nem 
lehet, csak a külső világ folyamataihoz való vonatkozásaiban. Ennek 
az indirekt mérésnek pedig három módja van : 1. az inger, 2. a ki
fejezés és 3. az időmérés módszere.27 Ezek az analitikus pszihológiai 
kísérlet módjai. A szintétikus kísérlet viszont nem más, mint az ana
litikus kísérlet által nyert adatok kiegészítése és összetétele.28

Ebben látja Meumann, a lélektanban való kísérletezés lényegét. 
Mivel azonban a pedagógiai kísérlet nagyrészt nem más, mint iskolás
gyermekre alkalmazott lélektani kísérlet, felteszi a kérdést, hogy 
ebből az alkalmazásból nem származnak-e új kifogások ?29 30

22 Y. ö. M eu m an n  : Abriss. S. 17.23 V. ö. M eu m an n  : Abriss. S. 16.24 V. ö. M eum an n  : Abriss. S. 17.26 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. I. S. 16.26 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. I. S. 17—30.27 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. I. S. 26.28 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. I. S. 27—28.20 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. I. S. 28.30 V. ö. W. W undt : Essays. Leipzig. 1906.2 S. 208.
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Látja, hogy lehetnek, sőt vannak ellenvetések, amelyek közül 
a legkomolyabbaknak a következőket tartja :

1. „Azt kell egyrészt kívánni, hogy a kísérleti személy a kísér
letező tervével szemben bizonyos megértést tanúsítson, s éppen ez lát
szik (kivált fiatalabb gyermekeknél) lehetetlennek.“ 30

2. A gyermek rendkívüli szuggesztibilitása alapján engedi magát 
vezetni a kísérletező tervei szerint.

Ezek közül az előbbit csak nehézségnek, de nem leküzdhetetlen 
akadálynak tartja Meumann, míg a szuggesztibilitásra vonatkozóan 
azt mondja, hogy annak fokát egyszerű kísérletekkel is meg lehet 
állapítani.31

Ezek az ő elvei a kísérletekre vonatkozóan.
Követeli a továbbiakban a pedagógia számára a didaktikai 

materiálizmus háttérbe szorítását, és hangsúlyozza, hogy nagyobb 
szerepet kell szánni a pszihológiai formális képzésnek is.32 A tanító 
igyekezzék megérteni a gyermek magatartását33 minden munkájánál. 
Ezért feltétlenül szükséges, hogy a gyermek egyéniségét és tehetség
típusát alaposan megismerje.

Felmerül itt nála is a Herbart gondolata, midőn ezzel kapcsolat
ban így szól: „Megértésteljes elmerülés a tanuló leikébe és az ő mun
kájának helyes megítélése, amilyen régi, époly nehéz didaktikai alap
tétel, de csak mai tehetségkutatásunk van abban a helyzetben, hogy 
a tanítónak a végrehajtás helyes eszközeit és útjait megadja“ .34

Végül pedig több önállóságot és mozgási szabadságot kíván 
tanítónak és tanulónak egyaránt.35

Az ő pedagógiatörténeti nagy jelentősége abban van tehát, hogy 
a kísérletet a neveléstudomány szolgálatába állította és követelte, hogy 
a pedagógia a gyermekből induljon ki, mégpedig a gyermekpsziho- 
lógia és ifjúságtanulmány eredményeinek figyelembevételével. A 
kísérleti kutatások eredményeinek gyors alkalmazásával szemben 
azonban mindenkor óvatosságot és higgadt tárgyilagosságot tudott 
tanúsítani.

Éppen ellentéte ezen a ponton bizonyos mértékig Lay, aki nagyon 
sokszor messzemenő következtetésekre ragadtatja magát, mert 
mielőtt tisztán lehetne látni a kísérleti irány teljes kibontakozását, 
máris e szerint akarja az egész iskolaügyet s a tanterveket, sőt a 
nevelői gyakorlatot is újjászervezni és gyökeresen megváltoztatni.36

Ö is — mint Meumann — Herbart pedagógiai rendszeréből indul 
ki s megállapítja, hogy a herbarti pedagógiának a pszihológia és az

31 Y. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. I. S. 28—29.32 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. II. S. 425.33 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. II. S. 427.34 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. II. S. 428.35 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. II. S. 431.36 V. ö. W ilhelm A u gu st L a y  : Experimentelle Pädagogik mit besonderer 
Rücksicht auf die Erziehung durch die Tat. Leipzig, 1908. S. 25.
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etika által való megalapozása feltétlenül kevésnek bizonyult.37 Ezzel 
szemben a pedagógia segédtudományai szerinte a következők :38

1. Biológiai tudományok:
a) ökológia,
b) antropológia, (anatómia, fiziológia, pszihológia, etimológia)

(antropológiai tudományok).
2. Orvostudomány, higiénia, és pszihiátria;
3. Filozófiai tudományok: szociológia, logika, ismeretelmélet, 

esztétika, etika, vallásfilozófia.
Pedagógiai fejtegetései e segédtudományok szerint rendeződnek, 

s logikailag erre épül egész rendszere. Kimondja, hogy a növendéket 
élettanilag kell felfogni, mint élőlényt, akinek teste és lelke kifejlődésre 
törekszik.39 Ebből a szempontból a nevelésnek az a hivatása, hogy a 
fejlődési fokoknak megfelelő ingereket nyújtsa, valamint figyelemmel 
kísérje és vezesse ezek hatásait.

Másik fontos része rendszerének az egyéni pedagógia, mely az 
öröklött képességek nevelésével foglalkozik, mégpedig azokkal, me
lyek származási jelekben, a faj, törzs és a család tulajdonságaiban 
jutnak kifejezésre.40

Rendszerének harmadik ága a szociális pedagógia, mely a neve
lés természeti és társadalmi tényezőit vizsgálja, s a természeti és 
emberi élet és a növendékek közötti kölcsönhatással foglalkozik.41

A nevelés és tanítás feladata ezek szerint az, hogy úgy irányítsa 
az életközösség hatásait, hogy a testi és szellemi képességek fejlődése 
egyrészt a biológiai tudományok, másrészt pedig a tágabb értelemben 
vett szociológiai tudományok (szociológia, etika, esztétika, vallás
tudomány stb.) követelményeinek megfeleljen.42

Az experimentális pedagógiai kutatás módszerei szerinte a követ
kezők :

1. Az önmegfigyelés, mely nemcsak a magunk, hanem a mások, 
sőt még esetleg az állatok lelkivilága megértésének is az alapja.43

2. A mások megfigyelése, amely mindig bizonyos előre meghatá
rozott célok és szempontok szerint történjék, és mindig szigorú rend
szerességgel, mert csak a rendszeres megfigyelés szolgáltat tudomá
nyos tapasztalatot.44

3. A statisztikai módszer, mely azért fontos, mivel a pedagógia

37 V. ö. IV. A. L a y:  Exp. Pädagogik. S. 12—13.38 V. ö. W. A. Lay : Experimentelle Didaktik. Leipzig, 19103. S. 52.39 V. ö. IV. A. Lay : Exp. Didaktik. S. 86.19 V. ö. IV. A. Lay : Exp. Didaktik. S. 87.41 V. ö. W. A. Lay : Exp. Didaktik. S. 87.42 V. ö. IV. A. Lay : Exp. Didaktik. S. 87.43 V. ö. IV. A. Lay : Exp. Didaktik. S. 55—56.44 V. ö. IV. A. Lay : Exp. Didaktik. S. 57.
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nem elégedhetik meg az egyesek megfigyelésével, éspedig annálfogva> 
mert a pedagógusnak tömegekkel, osztállyal van dolga.45 46 47

4. A kísérlet, mert az egyszerű és statisztikai megfigyelések csak 
sejtésekhez, feltevésekhez és hipotézisekhez vezethetnek, de nem a 
bizonyossághoz.48 A kísérlet óriási jelentősége pedig épen abban van, 
hogy „az okok és hatások viszonyát fölfedi és azokat számszerűleg 
pontosan ki tudja fejezni“ .'1'’

A pedagógiai kísérlet első fokozata tehát a hipotézis, a második 
a kísérlet, a harmadik pedig a kísérlet eredményeinek igazolása a 
gyakorlatban.48

A tisztán lélektani kísérletet Lay is megkülönbözteti a didak
tikai lélektani kísérlettől, rámutatván arra, hogy ,,a didaktikai kísér
letnek praktikus pedagógiai céljai vannak,49 ugyanis a kísérleti körül
ményeknek, amennyire csak lehetséges, egy oktatási óra viszonyaihoz 
kell alkalmazkodniok.“ 50

5. Végül a kísérleti pedagógiai kutatás módszereinek felsoro
lásánál utoljára említi a tudományos indukciót és dedukciót.51

Ezek az elvek és gondolatok azok, melyek az ő pedagógiai rend
szerező tevékenységét irányítják, s hozzásegítik sok tanulságot 
magába foglaló s még több komoly részleteredményt regisztráló 
neveléstudományi rendszerének kialakításához.

-— Az akció-reakció elve azonban általános érvényű, s így a 
pedagógia történeti evolúcióját sem kerülheti el.

A kísérleti pedagógia is erős reakciót vált ki, különösen a herbar- 
tiánusok részéről, akik vehemensen emelnek szót az új tudomány 
térhódításai és nem egyszer tapasztalható túlzásai s egyoldalúságai 
ellen.

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a kísérleti lélektannak van
nak hibái és fogyatékosságai, amelyek miatt az egész pedagógiát erre 
alapítani nem lehet és nem is szabad. Hiszen a neveléstudománynak 
vannak olyan problémái, amelyeket kísérletileg egyáltalán nem lehet 
sem megközelíteni, sem megoldani.

Meumann maga is látja a kísérleti pedagógia e fogyatékosságait, 
és ezért ki is mondja, hogy az experimentális pedagógia nem öleli 
fel az egész pedagógiát, hanem annak csak empíriái alapvetése akar 
lenni.52

Ez tehát másszóval azt jelenti, hogy a kísérlet nem a módszere, 
hanem csak egy módszere a pedagógiai kutatásnak.

Megdönthetetlen tény azonban az, hogy a pedagógiában való

45 V. ö. W. A. L a y  : Exp. Didaktik. S. 61.46 V. ö. W. A. L a y  : Exp. Didaktik. S. 62.47 V. ö. XV. A . L a y  : Exp. Didaktik. S. 62.48 V. ö. XV. A. L a y  : Exp. Didaktik. S. 68.49 V. ö. W. A. L a y  : Exp. Pädagogik. S. 11.50 V. ö. XV. A. L a y  : Exp. Pädagogik. S. 11.51 V. ö. W. A. L a y  : Exp. Didaktik. S. 72.52 V. ö. M eum an n  : Vorlesungen Bd. I. S. 40.
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kísérletezés óriási, és azelőtt soha nem is sejtett eredményekkel gaz
dagította a neveléstudományt.

A támadások főképpen Lay és az amerikai gyermekkutatók túl
zásai ellen irányulnak. Münsterberg erélyesen mondja, hogy a psziholó- 
giához vezető útnak a filozófiából kell kiindulnia.53 Lehmann pedig 
egyenesen azt állítja, hogy a pszihológiának több tanulnivalófa van 
a neveléstől, mint amennyit a nevelés a pszihológiától tanulhat.54 W. J a 
mes is a pedagógia pszihológiai alapvetését kárhoztatja, midőn azt 
mondja, hogy a pszihológia tudomány, a tanítás viszont művészet, 
s mivel a tudományok magukból sohasem szülhetnek művé
szeteket, ebből az következik, hogyha valaki ismeri a pszihológiát, az 
még nem jelenti azt, hogy az illető egyszersmind jó gyakorlati peda
gógus is, hiszen ahhoz, hogy valaki jó tanító legyen, különös tehetség, 
finom tapintat és találékonyság kell, amely képessé teszi a nevelőt arra, 
hogy éppen azt mondja, vagy tegye, ami a megfelelő esetekben szük
séges. Az ilymódon adott helyzeteknek ama finom megértése, amely 
az oktatás művészetének alfája és ómegája, továbbá a kellő tapintat 
és találékonyság a pszihológiából még meg nem szerezhető.55

Ilyenféle nyilatkozatokat és össze nem egyeztethető állásponto
kat találunk pro és kontra a pedagógia és lélektan e korbeli fejlődése 
folyamán.

Az elvek és nézetek emez éles ellentéte, valamint a mindenáron 
újat és eredetit adni akarás, természetesen a lélektudomány és peda
gógia hihetetlen arányú szerteágazódását vonta maga után.

A kísérleti lélektan történeti evolúciójának útja is kétfelé ágazik.
Az egyik William Sternhez, illetve a differenciális pszihológiá- 

hoz, a másik pedig a Külpe-ié\e ú. n. „würzburgi iskolához“ vezet.
A differenciális pszihológia, (mint neve is mutatja) az egyéni 

pszihikai különbségek vizsgálatát tűzi ki feladatául. Ennek rend
szerbe foglalása W. Sterntől ered, aki kimutatja, hogy az új tudo
mány, a nagyon régi eredetű karakterológiában56 és pszihognózisban57 
gyökerezik.

W. Stern a differenciális lélektan feladatául az intelligencia-, a 
tehetség- és jellemkutatást, a figyelem-, emlékezet- és a tempera
mentum-vizsgálatát, majd a zseni, a nemek és fajok stb. lélektaná
nak felépítését tűzi ki.5** Tehát amíg az általános lélektan azokat a 
lelki jelenségeket vizsgálja, amelyek elméletileg közösen minden 
emberben megvannak, addig a differenciális pszihológia azokat az

53 V. ö. Hugo Münsterberg : Grundzüge, der Psychologie. 1900. S. 1.54 V. ö. Rudolf Lehmann : Erziehung und Erzieher. Leipzig. 1901. S. 304.55 Y. ö. William James : Psychologie und Erziehung. Leipzig, 1908.
S. 4—5.56 William Stern : Die differentielle Psychologie in ihren methodischen 
Grundlagen. Leipzig, 1921.3 S. 11.57 V. ö. W. Stern: Die diff. Psychologie... S. 13.68 Y. ö. IV. Stern: Die diff. Psychologie... S. 15.
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egyéni eltéréseket kutatja, amelyek az elmélet szerint megállapított 
lelki tulajdonságoknak mintegy a variációi gyanánt lépnek fel.59

A differenciális pszihológia tehát sokirányú feladatának telje
sítése közben nagyon is szerte ágazik. Igen nagy tért foglalnak el 
benne a ma még mindig nem eléggé kielégítő eredményeket regisztráló 
tehetség —, illetve intelligenciavizsgálatok, melyeknek alapjait a 
francia Bind  és Simon rakták le az értelmi fejlettség mérésére szol
gáló tesztsorozatokkal.

E tesztsorozatok tökéletesítésével utánuk még sokan foglal
koztak és foglalkoznak ma is, de hogy ezek a vizsgálatok még ma 
sem tudnak olyan pontos, és minden tekintetben megbízható pozitív 
adatokat nyújtani, amelyekre a modern pedagógiának biztosabb 
alapokra való helyezéséhez feltétlenül szüksége is volna, annak egyik 
okát abban látjuk, hogy eddig még kevés (a következtetések és tanul
ságok levonásában óvatos) avatott, iskolázott gondolkozású psziho- 
lógus nyúlt hozzá e problémához. W. Stern maga is felismeri az itt 
fenyegető veszélyt, midőn kimondja, hogy a tehetségkutatásokhoz 
feltétlenül szükséges a komoly, alapos pszihológiai iskolázottság, mert 
e nélkül ezek a vizsgálatok dilettáns játékká és aggasztó áltudománnyá 
süllyednek.60

A differenciális pszihológiának másik nagyon fontos ága a 
karakterológia, amely a lélektani értelemben vett jellem mivoltát, 
fejlődését, fajait stb. kutatja. Ez ismét több irányra oszlik, amelyek 
közül a tipológiának van a pedagógiában legnagyobb szerepe.

A differenciális pszihológia keretébe tartozó figyelem-, emléke
zet- és temperamentum- stb. kutatást, illetve vizsgálatokat ma is csak
nem kizárólag azokkal a kísérleti módszerekkel végzik, amelyek egy
részt az intelligenciavizsgálatok, másrészt a pszihofizika körébe tar
toznak.

Az itt elmondottakból világosan áll előttünk a differenciális 
pszihológiának a pedagógiával való szoros kapcsolata. Hiszen csak a 
differenciális pszihológiai ismeretek segítségével juthat el a nevelő 
a növendék egyéniségének alaposabb megismeréséhez, amelyre pedig 
feltétlenül és kikerülhetetlenül szüksége van. . .

A kísérleti pszihológia és a pedagógia történetében azonban 
— mint előbb említettük — nagy jelentőségre emelkedett annak 
újabb iránya, az ú. n. „würzburgi iskola“ is, melynek megalapítója 
és szellemi vezére Ostwald Külpe, aki követőivel,61 ill. iskolájával 
együtt a bonyolultabb és összetettebb lelki jelenségeket vizsgálja. 
A gondolkozás, akarat, elvonás, sőt még az esztétikai tetszés problé
máinak és jelenségeinek mélyebb megismeréséhez is az általuk vég
zett vizsgálatok hozták közelebb az újabb pszihológiát.

611 V. ö. W. Stern : Die diff. Psychologie. . . S. 17.60 V. ö. W. Stern und Otto Wiegmann : Methodensammlung zur Intelli
genzprüfung von Kindern u. jugendlichen. Leipzig, 1926.3 S. 450—461.81 Ach, Lindworsky, Selz, Marbe, K. Bühier stb.
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De a neveléstudomány számára is nagyjelentőségű lett, ameny- 
nyiben a ma oly nagyon hangsúlyozott elvnek, a munkáltatásnak és 
az ú. n. munkaiskolának vetette meg komoly és mély pszihológiai 
alapjait.62

A munkaiskola gondolatával ugyan már jóval előbb is talál
kozunk a pedagógia történetében. Találóan jegyzi meg Weszely, 
hogy a munkaiskola gondolata olyan régi, mint maga a neveléstudo
mány.63 Csakhogy az eszmének a gyakorlatba való átviteléhez s ki
fejlődéséhez mindeddig hiányzott az alaposabb pszihológiai alapvetés.

A munkaiskolával kapcsolatban azonban ma feltétlenül bizo
nyos módszertani zavarokat tapasztalhatunk, amelyek többnyire a 
munkaiskola elvének különböző magyarázatából származnak. De 
a dilettánsok túlzásai is fokozzák e zavart azáltal, hogy egyrészt 
ellenszenvet keltenek a gondolat iránt, másrészt éppen túlzó törek
véseikkel késleltetik az irányok közös nevezőre való hozásának 
lehetőségét, s ezen a réven a munkaiskola továbbfejlődését is aka
dályozzák.

Itt kell megemlékeznünk végül az experimentális pszihológiának 
és fiziológiának egy újabb kapcsolatáról, mely a konstitúciós pszi- 
hológia nevet viseli, s amely a lelkiélet rugóit a belső szervezetben 
keresvén, főkép a hormonok mennyiségéből von következtetést a 
lelkiéletre.

Ennek az iránynak már is nagyon sokat köszönhet a pedagógia, 
hiszen a Ranschburg és Lehmann által kifejtett s Mitrovics által a 
neveléstudományban alkalmazott biotónus-elmélet tanulsága egyik 
legfontosabb talppontja lett a modern elméleti pedagógiának, didak
tikának és metodikának egyaránt.64

Ezek a kísérletek és a nyomukban fakadó eredmények újabb 
renaissance-át jelentik a kísérleti fiziológiai lélektannak és előrelát
hatólag mindig újabb és komolyabb felfedezésekkel fogják gazda
gítani a pedagógiát is, amely mint viharvert hajó hányódik ma egy
részt a világnézetek harcában, másrészt a rendszerezési alapelvek és 
irányok sokféleségében.

A biotónus-elméletnek a pedagógiában való nagyszerű és nagy- 
jelentőségű hatása azonban megtanítja az elméleti pedagógiai rend
szeralkotókat másra is.

Mégpedig arra, bogy a manapság oly nagyon divatos ú. n. 
„szellemtudományi“ módszerek nem lehetnek egyedül idvezítők, 
s nem elégíthetik ki maradék nélkül sem a pedagógust, sem a komo
lyabb, abszolút értékű eredményeket látni akaró pszihológust, mert az 
elvont spekulációk és sokszor csak intuitív meglátások és megállapí-

62 Y. ö. A u gu st M esser : Die Würzburger Schule. (Saupe : „Einführung in 
die neuere Psychologie“ c. művében. Oester .Deck am Harz, 1928.2 3) S. 25.63 V. ö. Weszely Ödön : Bevezetés a neveléstudományba. A pedagógia 
alapvető kérdései. Budapest, 1923. 390. 1.

Y. ö. M itrov ics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen — 
Budapest 1933. 231 242 1.
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tások nem minden esetben fogadhatók el, hiszen az intuíciónak pl. 
tudományos szempontból csak akkor van értéke, ha azt kiegészíti a 
módszeres bizonyítás. Márpedig éppen ez utóbbi hiányzik gyakran a 
szellemtudományi pszihológia megállapításaiból.

Vissza kell tehát a modern rendszeralkotónak ismét tekintenie 
az elavultnak és divatját múltnak hitt kísérleti módszerek és irányok 
felé is, és be kell látnia, hogy ama hatalmas evolúció folyamán, mely 
Herbarttól Menmannhoz és végül a Paul Barth irányok felett álló 
nagyszerű pedagógiai szintéziséhez vezet (s amely a kísérleti lélek
tannak az elméleti pedagógia kialakulásában és fejlődésében elfog
lalt igen nagy és jelentős szerepét illusztrálja), tisztázódott és fel
színre került a mai modern pedagógiai rendszeralkotás csaknem vala
mennyi problémája. És bőségesen találunk ennek folyamán komoly 
és nagy eredményeket, a modern kutatás számára is jól alkalmazható 
módszereket, a rendszeralkotás számára pedig figyelemreméltó gon
dolatokat.

Éppen ezért a pedagógiai kutatás sem szakíthat bűnhödés nélkül 
saját múltjával, merthiszen az evolúció nagyszerű gondolatának és a 
múlt tapasztalatainak és tanulságainak elvetése époly súlyos hiba és 
végzetes tévedés lenne, mint a fejlődni, tökéletesedni és a korral való 
haladni nemakarás ! . . .

Debrecen. Dr. Zombor Zoltán.

M E G JE G Y Z É S E K
Verskultúrát a középiskolába . . .  1 Csak néhány hónapja, hogy a Magyar 

Szemle Társaság kiadásában megjelent Horváth János kitűnő antológiája.1 
A kritika már sokszor hallatta szavát avatott szerzők tollából. Mi, eltekintve 
az antológia magasabb szempontokat is nyújtó szerkesztésétől, nagy anyag- 
készletétől, igazi jelentőségét mégis abban látjuk, hogy ez az antológia már 
egy igen fejlett verskultúra szülötte, és a további fejlődés kiindulópontja, 
fejlesztő eszköze lehet a nagy közönség irodalmi műveltségében. Ma már 
a verskultúra irodalmi közönségünket is áthatja, a vers érdekli, élvezi a vers
ben adott esztétikumot is, ami komoly jelenség, ha meggondoljuk, hogy né
hány évvel ezelőtt még irodalmi közönségünk verskultúrája nagyon vérszegény 
volt. Ma már nemcsak a modern irodalom verstermékeit keresik és olvassák, 
hanem a múlt irodalmak versirodalmát, a klasszikus irodalom komolyveretű 
költeményeit is. Horváth kitűnő könyve komoly szolgálatot teljesíthet iro
dalmi közönségünk verskultúrájának fejlesztésében. De nagy jelentőséget kell 
tulajdonítani ennek az antológiának a középiskolai magyar irodalomtanítást 
illetőleg is. Irodalmi közönségünk legnagyobb része a középiskola padjai
ban szerzi meg irodalmi műveltségének alapjait, ha úgy tetszik szeretetét, 
vagy közönyét. Különösen áll ez a megállapítás közönségünk verskultúráját 
illetőleg. Verskultúra-szeretetet a középiskolában kell megteremteni. A közép
iskolai verstanításban, illetőleg olvastatásban nem szabad csak tantárgyi 
feladatot látni; csak a versismeretadás nem lehet öncélú érték, de örök érték 
az, amit a vers olvasás útján, a versben adott esztétikum átéreztetése és át
ültetése útján adunk a gyermekeknek. A középiskolai versolvastat ás elsősor-

1 Magyar versek könyve.



Megjegyzések. 325

ban az ízlés és tetszés dolga, elsősorban ehhez kell alkalmazni a versolvastatá- 
sunkat. A versek esztétikai értékeit nem lehet irodalmi ismeretekkel átadni, 
nevelni kell az egyént arra, hogy igazán felfoghassa és magáévá tehesse a vers
ben adott esztétikumot, a szépséget a maga valójában, mert az a hatás, amit 
abból szívott magába öntudatlanul bár, de még intellektuális életét is lassan- 
lassan átalakítja, jó esztétikai ízlésének, irodalmi műveltségének pedig alap
jait veti meg, de egyúttal világnézetének mezejét is észrevétlenül ülteti be 
az örök transcendens értékek soha el nem hervadó virágaival. Mert a vers
olvasás igazán ,,szépségtermelés“ és „szépségművelés“ , ezért kell, hogy az eszté
tika szempontjai domináló szerepet töltsenek be a középiskolai verstanítás
ban, illetőleg olvastatásban. A versek esztétikumában adott szépség nagy érték, 
s ezért a versek esztétikumának átéreztetése nagyon fontos, a tanulók esztéti
kai ösztönét szélesítjük vele öntudatos szépségátéléssé. Ezért a versek olvasta- 
tásába már alsóbb fokon is vigyünk be módjával és mértékkel néhány esztéti
kai szempontot is (milyen hálás érte még az elsős gyermek is).

Ez a munka azonban nagy feladatot ad számunkra. Ismerni kell a növen
dékek esztétikai befogadóképességét, illetőleg esztétikai hajlamát. Ez a haj
lam szétágazhatik, van, aki a zene irányában bír különösebb esztétikai haj
lammal, van, aki a rajz (grafika), van, aki a poézis irányában, de általában 
mindenkiben van esztétikai értékek iránti hajlam és fogékonyság, ha nem is 
jelentkezik művészi produktivitásban, de ott van pl. egy szép táj ösztönös 
megcsodálásában egy dallam, egy ének melódiáján való naiv elmerengésben 
éppen úgy, mint a szép női szemek igézetében. A középiskolai verstanítás, 
illetőleg olvastatás feladata az, hogy ezt a hajlamot fejlessze, elsősorban a poé
zis irányában.

Ma a verskultúrát tekintve bármennyire is látszik a fejlődés, mégis 
tanulóink és közönségünk között nagyon kevés a jó versolvasó és versélvező 
alany. Ezért kell nagyobb súlyt fektetni a középiskolai verstanításra, illető
leg olvastatásra. Eddig, sajnos, a verstárgyalás, illetőleg olvasás nem állott 
valami fejlett fokon, és nem igen fektettek súlyt a versek olvastatásánál az 
esztétikai szempontok alkalmazására, a versnél pedig ez a legfontosabb szem
pont, s nem a tárgyi magyarázat. Egy lírai versnek csak tartalmi tárgyalása 
merénylet a vers ellen, illetőleg a versben feloldott és ható esztétikum ellen. 
De lássuk röviden a versolvastatásnak, illetőleg olvasásnak esztétikai krité
riumait. Mert követelmény az, hogy a felsőbb osztályokban a verstanítással, 
illetőleg olvasással kapcsolatban az esztétikai megbeszélésen és átélésen legyen 
a hangsúly 1 (1. Vajthó : Könyvnélküliek.) Talán éppen ezáltal szolgáljuk 
azt a nagy célt, hogy az iskola padjaiban neveljünk verskedvelő és versolvasó 
közönséget.

Mint minden művészi alkotásnak, úgy a versnek is van művészi totali
tása. A forma és a belső tartalom művészi egysége. A forma : a szó, a kép, 
a kifejezés, a ritmus, versmenet és rím érzéki egysége ; a belső tartalom : 
a gondolat, érzés, érzelmi hullámzás sajátos egysége. Amiképpen a versalkotás
ban művészi kritérium a forma és belső tartalom összhangzatos egysége, 
éppen úgy a versélvezés szempontjából is nagyon fontos esztétikai kritérium 
ennek a két művészi totalitás tényezőnek a megfogása. Minden műalkotásnál 
nagyon fontos a közlés,a kifejezés, nagy mértékben áll ez a megállapítás a vers
alkotásokra. A kifejezésekre a versnél csak a szavak állanak a költő rendel
kezésére ; a szónak hangulati, érzéki sajátosságait fonja a költő a külső for
mába bele. Természetesen a szó sajátos verselési csengése csak akkor kelt 
művészi hangulatot, ha az összhangban van a belső tartalommal, illetőleg, 
ha összefonódik a vers gondolati és érzelmi hullámzásával. Tehát szoros, 
nagyon szoros kapcsolat van a külső és belső versépítésben, sőt a vers esztéti
kumát, a vers művészi egységét e kettőnek sajátos, de szoros viszonya adja. 
Ezért nem szabad e kettőt a műélvezet szempontjából sem szétválasztani, 
s főleg nem szabad egy verset (lírai) csak tartalmi elemeire szétnyálazni. 
A vers velejét, a lelkét, á szellemi, gondolati, értelmi és érzelmi hullámzásának 
harmóniadója: a forma adja. Egy versben sohasem lehet következetlen 
a forma, ezért nem szabad ennek ä fontos versalkotó tényezőnek a szem-
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pontjait sem figyelmen kívül hagyni a versolvasás közben. A költő érzéseinek 
bonyolult fonala s a szavak mögötti érzelem-hullámzás éppen a forma és belső 
tartalom művészi egységének nagyszerűségében oldódik fel a teljes kibomlásba. 
A vers hatásának tehát nagyon fontos tényezője a forma. Ezért a verstanítás
nál, illetőleg olvasásnál a középiskolai irodalomtanítás keretében is nagy szere
pet kell juttatni a formahatásnak. A vers is formaművészet, közelebbről 
szóművészet, mert a vers elsősorban a szavakban találja meg kifejező for
máját. A mondattá, ritmussá fűzött szavakba, a költő ihletett tehetsége ad 
lelket, szellemet s tölti meg transcendens értékekkel és szépségekkel.

Amellett foglalkozni kell a versolvasás útján kapott olvasási élményekkel 
is, hiszen ennek keretében jutunk birtokába a vers esztétikumának. Ed. 
Scherrer : Psychologie der Lyrik und Gefühls című munkájában (Zürich- 
Leipzig, 1935) vizsgálja azokat a lelki mozzanatokat, melyek szerepet játsza
nak egy-egy lírai vers olvasásélményében. Eredményei érdekesek és számunkra 
is sok értékes szempontot adnak. Ha csak műélvezésből olvasom a verset, 
átérzem, vagy helyesebben átélem a versolvasás közben kapott élményeket, 
de ki nem fejezem. A tanítás keretében azonban ezekről az élményekről szá
mot is kell adni. Ezért a tanárnak megfigyelést kell tenni, mily hatások érték 
őt egy-egy vers olvasásánál, mi volt az élménye, mik teremtették meg az élmé
nyeit, hogyan oldódott fel benne a vers esztétikuma. De ez a megfigyelés 
ne legyen túlságosan mély kísérleti jellegű, mert akkor öljük meg az élményt, 
mihelyt azt kísérletezésre használjuk, és túlságos szigorral megokolni próbál
juk. De kisebbfokú önmegfigyelésre mégis szükség van, hogy ezáltal is próbál
junk módokat keresni és tanulni egy lírai vers igazi eredményeket adó olvas- 
tatására és teljes átéltetésére.

Vannak psychologus esztétikusok, akik azt tartják, hogy egy esztétikai
lag ható vers hasonló tényezők útján hasonlóan értetik meg és életik át min
den műélvezésre képes, öntudatos esztétikai alany által. A ható tényezők 
valóban egyformák, de a hasonló megértés, vagy helyesebben átélés sok körül
ménytől függ és motiválódik. De hogy lehet fejleszteni, az kétségtelen, hiszen 
az esztétikai élvezés legmagasabb foka az öntudatos esztétikai alany élvezete, 
ez pedig mindig fejlődés eredménye lesz.

A nevelés szempontjából a versolvasással és átéléssel kapcsolatban számol
nunk kell elsősorban a versolvasókkal. Ezeknek általában két nagy típusa van, 1. az a típus, amely érzékkel bír a vers iránt ; 2. az a típus, amely teljesen 
érzéketlen a vers iránt. Az első típus érzékeny a lírai vers szépségei iránt, 
könnyen átéli azt, általában keresi és szereti a verseket. A másik típust nem 
érdekli a vers, nem fogja meg, nem élvezi. Vannak közbülső fokozatok is, 
a középiskolában minden típussal számolni kell, ezeket meg kell és meg is 
lehet ismerni. S csak ezen munka után lesz eredményes a versolvastatás 
élményszerű munkája. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy vannak 
emberek, tanulók, akik a versben elsősorban a racionális tartalmat keresik 
és találják meg, ellenben a vers esztétikuma, a líra lelke idegen marad a szá
mukra, a vers művészi hangja iránt érzéketlenek. Ezeket olyan irányban kell 
nevelni, hogy a vers művészi hangja is élvezet legyen számukra, s a vers
élmény útján a vers esztétikai szépségeit is meglássák, necsak a racionális 
tartalmat. Sokat olvassunk szép melódiájü verseket előttük, főleg olyan 
verseket, amelyeknek felemelő esztétikuma elsősorban a művészi kifejezés
ben hat ! Ellenben a mély és komoly gondolatokat se öljük meg túlságos 
esztétizálással. Erre a munkára minden verset közös olvasással, szép művészi 
előadásban adjuk tanítványaink elé (hanglemezekre kell venni neves előadó- 
művészek tolmácsolásában a magyar irodalom klasszikus lírai terméseit, 
a hatás nagy és felemelő !). A tanár Jegyen előadóművész, ha igazi hatást akar 
elérni, mert jó előadásban a versek melódiája első és igen fontos motiválója 
az esztétikai hatásnak. .. Kérdezhetné valaki azt is, hogy játszik-e egyáltalá
ban formahatáson kívül más tényező is szerepet a versalkotás esztétikumának 
átélése terén. Felelhetném azt is, hogy nem, amennyiben az esztétikum 
— mint azt kifejtettem — nem választható el sem a külső formától, sem a vers 
belső szellemi, gondolati és érzési élményhullámzásától. Két különféle vers-
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alkotó tényezővel kell számolni, de még sem lehet azokat szétválasztani; 
nem szabad csak formát boncolni éppen úgy, mint nem szabad csak racionális 
tartalmat bogozni.

A középiskolai verstanításban ezeket a meggondolásokat tartva szem előtt, 
érjük el igazi célkitűzéseink komoly eredményét; az élmény szerű versolvasta- 
tást és komoly verset olvasó és szerető közönség nevelését. Talán e munka el
végzése után kevesebb lesz a vers iránt érzéketlenséggel biró emberek száma, 
s többen lesznek olyanok, akiknek lelkét a vers szépségei is megfogják, s ez 
által csak egy pillanatra is átérzik a transcendens szépségek és értékek nagy- 
szerűségét 1

Nyíregyháza. Dr. Bakos József.

B E L F Ö L D I L A P SZ E M L E
Országos Tanáregyesüleli Közlöny. 6. szám. Bognár Cecil a szelekció és az 

osztályozás aktuális kérdését fejtegeti. Az a felfogás, hogy az osztályozást 
képességvizsgálatokkal kellene pótolni, nem helyes, mert ilyen vizsgálatok 
nem derítenek fényt a tanuló ismereteire, műveltségére és erkölcsi tulajdon
ságaira. Osztályozás nélkül megcsappanna a szorgalom. Nem szabad azon
ban az osztályozást kizárólag jutalomnak és büntetésnek feltüntetni. Elő
menetelért adott osztályzatba nem számíthatunk be magaviseletét. A szor
galom is csak úgy értékes, ha értelme van. Kálmán Ilona : „Individuálpszicho- 
lógia a középiskolában.“ Különösen a nehezebben nevelhető gyermekekről 
szól. A tanárnak ezeket meg kell közelítenie, lelki világukat meg kell ismernie. 
A tanuló rendesen már a törekvésért is hálás. A baj megállapítása magával 
hozza a gyógyítás lehetőségét is. Pelrich Béla a hetedikosztályos német iroda
lom tanításához fűzi mondanivalóját. Főleg azt hangsúlyozza, hogy a beszéd- 
készség tökéletesebb elsajátítása kedvéért nem szabad háttérbe szorítani az 
irodalmi kincsek megismertetését. Bíró Béla : ,,A rajz problémája.“ Pornai 
Gyula a zugpedagógusok ellen emeli föl a szavát. — 7. szám. Kása Kálmán : 
„Neveléspolitika és szelekció.“ Neveléspolitikánk a középiskolát a kiválo
gatottak iskolájának akarja tudni, nem osztályalapon, hanem tehetség sze
rint. Ez a törekvés a tanulóanyag kiválogatására vezet. Értékes eredményt 
nem érhet el az iskola olyanokkal, akik képtelenek tanulni. Ha a középiskola 
szelektál, olyan területek felé irányítja a középiskolába nem való gyerme
keket, ahol azok jobban meg tudják állni a helyüket. Papp Zoltán : ,,A közép
iskolai szociális nevelés“ címen arról beszél, hogy az iskolában nemcsak szo
ciális munkára kell nevelni a gyermekeket, hanem társadalomtudományi 
kérdésekkel is meg kell ismertetni a nagyobbakat, hogy ne álljanak értetle
nül a kor nagy társadalmi problémái előtt. Hasznos támogatást adhatnak 
itt a magyar és történelem tanárok. Masszi Ferenc : „A középiskolai tanár
képzés“ c. cikkében azt tartaná jónak, ha az egyetemen intézményesen szét
választanák a tudósképzést és tanárképzést. A német nyelv tanításának 
problémáival foglalkozik Lemle Rezső. Véleménye szerint a beszédkészség 
fejlesztése kell, hogy a német nyelvi tanítás középponti gondolata legyen. 
Halász Gyula jó vezérgondolatokat ad az iskolai ünnepélyek rendezéséhez. 
Hári Ferenc a német iskolák helyzetképét ismerteti. — 8. szám. Hajáéi János : 
„Nevelés a középiskolában.“ A társadalomnak arra a mind gyakrabban han
goztatott véleményére, mely szerint a középiskola csak ismeretközlő intéz
mény, ad választ és bebizonyítja, hogy az egyes tantárgyaknak már maguk
ban is mekkora érzelem- és akaratfejlesztő ereje van. Marczinkó Ferenc a 
német nemzeti szocialista történettanítás irányelveiről tájékoztat. Mint vezető 
irányelvet, a Führer-gondolat bevitelét a történettanításba, ismerteti. V. Te
ri icsy Győző: „A fegyelmezés mesterfogásai.“ A fegyelmet a tanár szaktudása, 
komolysága, természetessége, de elsősorban tanításának mikéntje adja meg. 
— 9—10. sz. Dékány István cikke az „Osztály és osztályelit“ érdekes tárgy-
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hoz nyúl. Beszél az osztályok sajátos szelleméről, s hogy milyen tényezők 
szerepelhetnek ennek a szellemnek a kialakításában. Különös tekintettel 
kell lenni a tanárnak az osztály legjobbjaira — főként az erkölcsi szempont
ból legjobbakra — ezeket kell különösen szorosan kapcsolnia magához, s ezzel 
a jó, a becsület eszméjéhez. Az osztályelit az osztály példaképe. Balogh Ilona 
részletbemenően ismerteti, milyen kérdéseket tárgyaltak meg egy év folyamán 
pz első osztályban Budapest földrajzával kapcsolatban. ,,Az érettségi vizs
gálatok problémáidról ír Lemle Rezső. A közös érettségi tételek gondolatá
val száll szembe, és megállapítja, hogy központi bizottság felülbírálása éppen 
úgy egyéni szempontok szerint történnék, mint az iskolákban tanító tanároké. 
Az írásbeli érettségi vizsgálatoknál fontosabbnak és értékesebbnek tartja a 
szóbelit, annyira, hogy az írásbeli érettségit mellőzhetőnek véli. Péter Zoltán 
a „Figyelődben azt sürgeti, hogy állítson fel a magyar tanárság egy közös 
szervezetet, mely nagyobb súllyal képviselhetné egyetemes érdekeit. Bozzay 
Zoltán a két magyar iskolaszanatóriumot ismerteti.

Magyar Középiskola. 1937, 2. szám. Stuhlmann Patrik cikke : „A család 
és az internátus.“ A nevelőintézet nem versenytársa, hanem segítője, kiegé
szítője a szülői háznak. Különösen jó szolgálatot tesz az internátusi nevelés 
az elkényeztetett, agyonféltett egyke-gyermekeknél, azoknál, akiknek szülei 
elváltán élnek, továbbá az erkölcsi válságba jutott családok gyermekeinél. 
Ha az egyéniséget nevelő családi élet nem megfelelő, hasznosabb a gyermek
nek a kollektív nevelés. — 3. szám. V. Temesy Győző: „Nevelőiskola és cser
készpedagógia“ címen azt szorgalmazza, hogy a cserkészmunkában a közép
iskolai tanárság minél nagyobb számban vegyen részt, a cserkészparancsnok 
lehetőleg mindig tanár legyen. — 4. szám. Balanyi György : „A  tanár egyé
nisége és az iskola.“ A cikk írója híres pedagógus-szerzők véleményeit idézi a 
tanár egyéniségének szabadságára vonatkozólag. Meggyőzően mutat rá- 
milyen fontos a tanár egyénisége a tanulók lelkének kiformálásában. Legfon
tosabb a tanár példaadása. — 5. szám. Halász László : „Léleknevelés és osztá
lyozás.“  Nemzeti feladatnak tartja a szigorú szelekciót. A tanárok felelősek 
azért, milyen értelmi és erkölcsi értékű emberek kerülnek vezető állásokba. 
Meg kell akadályozni, hogy a tehetségtelenek és a jellemben fogyatékosok 
felsőbb tanulmányokat folytathassanak. — 6. szám. Sebes Gyula : „A mód
szer és az egyéniség.“ A módszer elválaszthatatlan az egyéniségtől, a módszer 
maga a tanár. Módszert nélkülöző tanítás ma már el sem képzelhető, ötlet
szerűen nem lehet tanítani. A tanmenetekről ír Szegedi Tasziló. A tanmenet
nek tartalmaznia kell a megrostált, elrendezett tananyagot és annak össze
függéseit más ismeretekkel.

Magyar Szemle. XXVIII. kötet. L. Újváry Lajos a diákok körében gyűj
tött tapasztalatairól számol be, olvasmányaikat illetőleg. Több fiúiskolában 
végzett kísérlet eredményeként szerző megállapítja, hogy a fiúk legszíveseb
ben Gárdonyit, Jókait, Mayt és Vernét olvassák.

Pannonhalmi Szemle. 1937, 2. szám. Várkonyi Hildebrandt érdekes tanul
mányban szól a „Lélektani diagnosztikádról, feladatainak és feltételeinek 
kérdésével foglalkozik.

Evangélikus Népiskola. 1937, 4. szám. Vozáry Sámuel az önfegyelmezés
ről és a tanulók fegyelmezéséről ír. Első feltételnek tartja a tanulók kézben
tartásához, ha az oktató rendelkezik kellő önfegyelemmel. Schrantz Béla a 
pszichoanalízis és pedagógia érintkezési pontjait keresi. — 5. szám. Kieb- 
niczky István a világháború után feltámadt országok oktatásügyéről ad közre 
adatokat. Istenes József az imádkozás-tanítás módját mutatja meg. Horváth 
Imre gondolkozásra késztető cikke a nemzetnevelés útjában álló akadályokra 
hívja fel a figyelmet.

Néptanítók Lapja. 1937, 3. szám. Páldy Károly : „Az eredményes nevelés 
feltételei“ címen azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mennyiben ellensúlyoz
hatja, vagy szüntetheti meg az iskola a gyermek veleszületett, esetleg ott
honról hozott rossz tulajdonságait. •—• 4. szám. Ezt a számot a lap fennállásá
nak 70. évfordulóján annak ünneplésére szánta. — 5. szám. Mácsay Károly 
cikke : „A nemzeti sorsközösség átérzésére való nevelés.“  —• 6. szám. Gyulai
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Ágost cikke a szeretetrői szól, mint a nevelőhatás központi erőforrásáról. — 8. szám. Szamos völgyi Béla felsorolja a nevelési irányzatokat, mégpedig a 
személyiséget nevelni akaró, a naturalisztikus és az egyéni nevelésre törekvő 
irányokat. Jakab Lajos : „Az osztály egyénesítése.“ —- 9. szám. Ruszthy- 
Rusztek Károly a gyermek, a szülő és'a pedagógus nevelésben megnyilvánuló 
érvényesülési törekvéseit vizsgálja. — 10. szám. öyarmathy Aurél: „Az ön
munkásságra nevelő iskola.“ A közös munkássággal való tanítás nehéz fel
adatok elé állítja a tanítókat. Amire a gyermek önmagától képes, azt kívánjuk 
meg tőle, de ne állítsunk eléje legyőzhetetlen akadályokat.

Budapesti Polgári Iskola. 1936—37, 4. szám. Dús Ferenc : „Az óra számon- 
kérő része.“ Ismerteti a számonkérés céljait és módozatait. „A tanítóiskola 
tévedései és értékei“ címen Kolossyné, Jankovich Leona azokkal a hiányok
kal foglalkozik, melyek a tanítóiskolát új utakra indították, és megjelöli 
ennek az iskolának legmaradandóbb értékeit is. Kerezsy György a magyar 
helyesírás tanításának ügyében emeli fel szavát. Kiss Etelka az önbizalomra 
nevelés fontosságát hangoztatja.

A Gyermeknevelés. 1937, 2., 3. és 4. számában megjelent figyelmet ér
demlő cikkek : „Szempontok és tanácsok a helyesírástanítás nehézségeinek 
legyőzésére“ ( Justhné, Kéri Hedvig) „Gondolatok a szülői szeretetrői“ ( Bálint 
Alice) „Sokszor méltánylandó ok van az engedetlenség mögött“ ( Sz. Csillag 
Panni.) Minket közelebbről érdeklő problémához nyúl Mérei Ferenc : „A gim
názium és a polgári“ c. cikkében. Azoknak a gyermekeknek, akik tanulmá
nyaikat a negyedik középiskola elvégzése után befejezik, inkább ajánlatos 
a polgári iskola elvégzése, mert a polgári befejezettségre törekszik ismeret- 
anyagában, míg a gimnázium alsó négy osztálya a továbbtanulást teszi szük
ségessé. A gimnáziumi oktatás intellektualista jellegű, jó logikai készséget, 
mély intelligenciát és koncentráló képességet kíván meg tanulóitól, a polgári 
iskolai viszont szellemében inkább induktív, a közvetlen realitásból indul ki. 
A középiskolai típus megválasztásának tehát nemcsak anyagi és családi 
szempontjai vannak, hanem az értelmi nívó, az értelmi típus és az általános 
fejlettségi fok.

Magyar Tanítóképző. 1937, 1—2. szám. Meslerházy Jenő : „A nemzeti 
történelem tanításának módja.“ Örökké időszerű tárgyhoz szól hozzá Kosárig 
Já n o s: „Tanterv és túlterhelés“ címmel.

Kereskedelmi Szakoktatás. 1936—37, 6. szám. Baránszky Jób László : 
„Cél és módszer viszonya az irodalomtanításban.“ — 7. szám. Hojjmann Edit 
tanulságos cikket szentel annak a kérdésnek, hogyan használhatja fel a ma
gyar irodalom és a történelem tanára a művészi alkotásokat tárgyának el
mélyítésében. Heigl László Olaszország nevelési rendszerét ismerteti és a 
fascista nevelést bírálja. — 8. szám. Bohdaneczky Imre elmélyedő cikke rész
letes hozzászólásokat fűz az osztályozás kérdéséhez. —• 10. szám. Barta Lajos : 
„ Magyar tanítás és érettségi.“ Azt sürgeti, hogy a magyar tanár ne csak az 
érettségire készítsen elő, hanem irodalmi ízlést, önálló ítélni tudást fejlesszen 
a tanulókban.

Oktatófilm Közleményei. 1937, 4. szám. Vitéz Pálji János útbaigazítások
kal szolgál a történelemtanítás oktatófilmekkel való kibővítéséhez. Akkor 
tartja jónak a történelmi események megjelenítését filmen, ha a scenáriumo- 
kat az események színhelyén rendezik meg. Különösen kell vigyázni a nagyobb 
tanulóknál. Vidacs A ladár: „A tanítófilm pedagógiai értéke.“ — 5. szám. 
Láng Margit kiemeli, hogy a filmnek a művészettörténet oktatásában akkor 
volna különös jelentősége, ha Magyarország művészi emlékeit szemléltetné 
és szerettetné meg. Restaurálások, ásatások megfilmesítése érdeklődést kel-tene.

Sárospataki Református Lapok. 1937, 7., 8., 9., 10. számokban Gulyás 
József foglalkozik az iskolai ünnepélyekkel és azon a tanulók részvételével.

Evangélikus Élet. 1937, 5. szám. Pozsonyi Károly a felekezeti iskolák 
szükségességét hangoztatja, az istentelenség ellen ezek tudják hazánkat leg
jobban megvédeni. A 23. és 24. számban Szepesik Gyula az egyházi iskolák 
autonómiájának sérelmeit sorolja fel.

Budapest. Dr. Gyfíry Aranka.
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H A Z A I IR O D A L O M
Domanovszky Sándor Emlékkönyv. Domanovszky Sándor, a Pázmány 

Péter Tudományegyetem nagynevű tanárának hatvanadik születése napjára 
jelent meg ez az Emlékkönyv, melyben 37 tanítvány akarja leróni háláját 
egy-egy nagyértékű tanulmánnyal professzorával szemben. A kötet tanul
mányai egyenként és teljességükben a legnemesebb versengést tanúsítják, a 
fiatalos erejű professzor mindenkor fáradhatatlan munkásságának méltó 
megközelítésében.

A több mint 700 oldalas, kiállításában is remek könyv minden egyes cikke 
a magyar művelődés egy-egy fontos részletét dolgozza fel úgy, hogy a tanul
mányok egymás mellett szinte szintétikus egységet alkotnak, és a sok tanul
mányon keresztül tulajdonképpen az egész magyar művelődéstörténet bonta
kozik ki.

A könyv tehát nemcsupán a tisztelet kifejezésének dokumentuma, hanem 
így az egész magyar történettudománynak nélkülözhetetlen nagy gyarapo
dása. A tanítványok seregében az új magyar történettudomány legjobb nevű 
művelői szerepelnek, akiknek munkássága önmagában is biztosítéka a Doma
novszky Sándor Emlékkönyv jelentőségének, tudományos szempontból.

A Domanovszky Emlékkönyv a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda ki
adásában jelent meg, a több mint 700 oldalas könyv ára 16 P.

Nagy Emma verseskötete : „A z árva nő balladája.“  1936, Corvina könyv
nyomda, Mezőtúr. A „Stúdium“ könyvbizománya. 148 oldal, 2-80 P.

„Testvéreimnek, a kenyérkereső, magányos nőknek“ —• mondja az aján
lás. A költő még nem szólalt meg ebben a néhány szóban, de már sejteti 
velünk költészetének alaphangulatát. Dolgozni nem esik nehezére e gazdag 
verseskötet szerzőjének, annál kevésbbé, mert hiszen a tanítónői pályát 
választotta, és soraiból a gyermekek mélységes szeretete szól. De magányosan 
dolgozni, családi körből kiszakítva, társtalanul, az „árva nőknek“ ez a halk 
szomorúsága végigvonul a költeményeken, melyekből máskülönben őrhelyén 
szilárdan álló, erős, egész ember arca tekint ránk. És éppen a magányosság 
leverő érzése fordítja szemét embertársaira, láttatja meg vele mások sorsát, 
lelkét, bánatát, teszi megértővé szociális problémákkal szemben. Szép versek 
fakadnak ebből a testvéries, megértő szemlélődésből, mint pl. a kötet egyik 
legszebbje, a „Milyen lehet másnak?“ című. Örök, sokszor zúgolódó, de mindig 
őszinte istenkeresése sok rokonvonást mutat Adynak, a „halott bátyának“ 
költészetével, akit talán öntudatlanul, de gyakran követ a képek, szimbó
lumok halmozásában is. Legigazabb, legnőibb megnyilatkozásai vallásos 
érzésének a „Jézus“ és „De jaj n ek em ...“ Legkisebb szerelmes verseinek 
száma —- ezeket a kötet elejére helyezi — rövid szép álom tükre ez a csokor, 
de az álom visszhangja mástárgyú, későbbi költeményeiben is megzendül, 
mint pl. a magányos nő portréját néhány sorral oly egyszerűen és meghatóan 
rajzoló „Tanítónő'‘-ben. Gondolatokban gazdag, kifejezésekben dúsan áradó, 
drámai színezésű líra a Nagy Emmáé, érzéseinek ereje a formát is nem egy
szer széttöri. A kötet rokonszenves, érdekes költőegyéniséget mutat be, aki
vel érdemes megismerkednünk.

Dr. Győry Aranka.

Sztrókay Kálmán : A természet titkai nyomában. Sztrókay Kálmán könyve 
a mindnyájunkat körülvevő természetről szól, arról a hatalmas mindenség- 
ről, amely alakulását és alakító erejét féltékenyen rejti el évezredek óta. Ez a 
könyv nagyszerű áttekintés a legérdekesebb detektív történetből, a természet 
titkainak kinyomozásából. Beszámoló három évszázad sokezer kutató detek- 
tívjének nagyszerű sikereiről, ravasz trükkjeiről, mesterkedéseiről a termé
szet titkainak hajszolásában. Előttünk alakul ki a fizika meglepő világszem
lélete, amely az egész mai civilizációnak az alapja, s az lesz a meglepetés, hogy 
nem is olyan nehéz ezt a világszemléletet megérteni. Még azok is, akik az
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iskolában talán irtóztak minden fizikától, meglepve látják majd, hogy meny
nyire érdekes, milyen könnyen érthető és milyen szép tudomány ez. Az olvasó 
szinte észre sem fogja venni és már egészen otthon van a fizika izgalmasan 
érdekes világában, hogy aztán szinte maga is részt vegyen a tudósok kutató 
munkájában játékos könnyűséggel.

Külön meglepetés a könyv illusztrálása. Say Kornél vidám és szellemes 
rajzai nemcsak tarkítják a szöveget, hanem szervesen hozzá is tartoznak.

A mű a Könyvbarátok Nagy Könyvei című sorozatban, a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg 286 lap terjedelemben, 100 rajzzal 
és 4 műmelléklettel. A könyv ára egészvászon kötésben 6 P.

Orbán Dezső : Az én földem. Orbán Dezső új könyve talán minden eddigi 
írásánál életszerűbb és közvetlenebb. A gondtalan gazdagságból máról-hol
napra a legszűkösebb nincstelenségbe került testvérpár a hőse, akik azonban 
nem veszítik el bátorságukat. Egyikük —• bájos, üde leányka — helyzetük 
minden kínálkozó lehetőségét megragadva küzd a talpraállásért, amiben 
öccse, friss, diálcos jókedvvel és lendülettel segít neki. Egy talpalatnyi, életet 
termő földdel indulnak neki küzdeni, s sikerül is nekik az, amihez pedig a 
legerősebb akarat, kitartás és hit szükséges. A két hős és mellettük az aranyos 
humorú Béla bácsi, mihamarabb az új ifjúsági irodalom legszeretettebb 
alakjai lesznek. Orbán ragyogó írásművészete bizonyára mindenkit meghódít 
számukra. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍR EK
Az Országos Református Tanáregyesület X X X I. rendes közgyűlése. Ez

évben a legnagyobb múltú református főiskola látta vendégül az Országos 
Református Tanáregyesületet. Sárospatak, a református magyar iskolaváros, 
valóban a tiszta Szellem vára : mintha évszázadok szellemi munkáján épült 
cáfolata volna mindennemű materializmusnak, cáfolata annak a marxi gon
dolatnak, hogy a kultúra puszta ráépítés a materiális erőkre. Lehetetlen meg 
nem éreznie a látogatónak, hogy itt szellemi erők működtek ennek a sokbástyás 
várnak a felépítésében, hogy itt a szellem hozta mozgásba azokat az' úgy
nevezett materiális erőket : itt iskolából nőtt ki a város. Ezzel az érzéssel 
jártunk falai között mi, református tanárok, akik az Országos Református 
Tanáregyesület XXXI. rendes közgyűlésére Sárospatakra összegyűltünk.

Augusztus 24-én a déli vonattal érkezett meg a résztvevők zöme. — 
A pályaudvaron Novák Sándor gimnáziumi igazgató fogadta az érkezőket, 
s a kollégium konviktusának hatalmas oszlopos éttermében gazdag ebéd várta 
a vendégeket.

Ebéd után a választmány tartotta meg szokásos gyűlését. Akik itt nem 
voltak elfoglalva, csoportokba verődve ismerkedtek, megtekintették a gyö
nyörű fekvésű bodrogparti iskolavárost, úgyhogy öt órakor már eleven be
nyomásokkal telve tértek vissza a főiskola egyik szárnyépületébe, ahol 
dr. Szondy György debreceni gyakorlóiskolai tanár tartott filmbemutatással 
kapcsolatos előadást a filmoktatás jelentőségéről és lehetőségéről.

Utána az egyes szakosztályok ülései következtek. Ezeken az üléseken 
előadások keretében és azon kívül is számos időszerű pedagógiai és didaktikai 
kérdés került szóba élénk hozzászólások kíséretében.

Az üléseket fél kilenc órakor ismerkedési vacsora követte a főiskola táp
intézetének nagytermében. Mint már a fogadtatásnál és az ebédnél, úgy itt is 
meg kellett éreznie az egvbesereglett tanárságnak a vendéglátó főiskola 
magyar református vendégszeretetét, mindenre kiterjedő figyelmét és ez ősi 
intézmény szellemi erőkre támaszkodó gazdagságát. A hosszan elnyúló fehér 
asztalok mellett a szakosztályi előadások és hozzászólások folytatásaképpen 
számos kisebb köröket érdeklő kérdéseket vitattak meg az egyes csoportok.
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A vendégeken és vendéglátó házigazdákon kívül több helybeli tanár felesége 
és leánya is résztvett a vacsorán, s a táncbaszólító cigányzenébe beleolvadt 
a vitáskedvű nemtáncolók élénk beszélgetése.

A tulajdonképpeni közgyűlés napján, augusztus 25-én reggel nyolc 
órától a szertárak, könyvtárak, internátusok megtekintése foglalta le a 
vendégeket és házigazdákat. Az értékes ritkaságokkal és unikumokkal dicse
kedő hatalmas főiskolai könyvtáron kívül különösen a modern angol internátus 
követelte magának a látogatók érdeklődését, de az egyes szakok tanárai 
számára a szertárak (így a fizikai és természetrajzi) is különös élményt jelen
tettek, a főiskola legrégibb épületében elhelyezett múzeumot pedig mindenki 
bizonyos megilletődéssel nézte végig.

Ä közgyűlést a városi református templomban tartott istentisztelet előzte 
meg. A XI. zsoltár rendíthetetlen hitet zengő dallama után Farkas István, a 
tiszáninneni református egyházkerület püspöke imádkozott, a zsoltár bizakodó 
erejéből merített erővel és kérte a hitnek erejét a gyűlés munkájára is.

Tíz órakor kezdődött a közgyűlés a főiskola imatermében. Vitéz dr. 
Bessenyei Lajos elnöki megnyitójában ibseni gondolatokból kiindulva rajzolta 
az átöröklés sötét tanának a világirodalomban sűrűn felbukkanó kísérleteit, 
majd Patak dicsőséges történetére és nagyjaira hivatkozva, mutatta meg az 
átöröklés gondolatának másik, napfényes oldalát : a jelenben nemcsak a múlt 
sötét borzalmai és halálos bűnei kísértenek, hanem az élet erői, az építő szellem 
is visszajár. Ezt kell nekünk megéreznünk Patakon, s ebből nemcsak bizodal
mát és erőt meríthetünk jelen feladatainkra, jövendő munkásságunkra, hanem 
azt is meg kell látnunk, hogy ezek a fényes kísértetek köteleznek is bennünket, 
mégpedig nem a hagyományok puszta megőrzésére, hanem az új idők új 
viszonyainak megfelelő új alkotásokra is. A reánk váró egyik legfontosabb 
feladat a református tanárképzés teljes kiépítése.

Az elnök a megnyitó beszéd után az egyházi hatóságok és testvéregyesüle
tek képviselőit üdvözölte. Megjelentek : Szentpéteri Kun Béla dr. az Egyetemes 
Konvent, Farkas István püspök a tiszáninneni református egyházkerület és 
az ORLE, vitéz farkasfalvi Farkas Géza főgondnok a sárospataki református 
egyház, dr. Mátyás Ernő főiskolai igazgató a sárospataki református főiskola 
és tanítóképzőintézet, Szőts Gyula az OKTE, Német Jenő kegyesrendi igazgató 
az Orsz. Kát. Tanáregyesület, Zsolnay Vilmos az Orsz. Ev. Tanáregyesület 
és vitéz Nyitray Károly az Orsz. Ref. Tanítóegyesület képviseletében.

Az üdvözlések során Farkas István püspök megragadó erővel festette 
meg azt a református és sajátosan magyar pataki lelket, amely a szellemnek 
ezt a várát megépítette, fenntartotta, és amelynek ezt az összejövetelt is át 
kell hatnia.

Dr. Szentpéteri Kun Béla, Farkas István és dr. Mátyás Ernő üdvözlő 
szavai után dr. Péter Zoltán debreceni református gimnáziumi h. igazgató 
előadása következett.

Dr. Péter Zoltán ,,A magyar oktatói rend egységes megszervezése“ címen 
tartott előadásában részletesen kifejtette egy, a most működő tanári és tanítói 
egyesületeket összefogó szövetség szükségességét. Fejtegetésében több értékes 
vitaindító gondolat villant fel ; az egyéniség és közösség viszonyáról, a peda
gógia és politikum kérdéséről vallott nézetei nem egyszer hozták látható 
izgalomba a hallgatóságot, de mivel konkrét javaslata egyhangú helyeslésre 
talált, a közgyűlés hozzászólás nélkül elfogadta előadónak azt az indítványát, 
hogy Magyar Tanári és Tanítói Egyesületek Egyetemes Szövetsége címen 
megalakítandó szervezet ügyében az egyesület központi igazgatósága írjon 
át a testvéregyesületekhez.

Dr. Gulyás József sárospataki gimnáziumi tanár, c. igazgató tartott 
ezután előadást a szelekció kérdéséről. Előadó a kérdést sok oldalról megvilá
gítva, végső következtetésül a szelektálás progresszivitását hangsúlyozta, 
mert míg az alsó fokon a szigorú szelektálást több szempontból nem látja 
szerencsésnek, a magasabb fokon, de különösen a főiskolákon annál kívána
tosabbnak tartja.

Ezután Szabó Gyulának, a sárospataki angol internátus igazgatójának
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„A sárospataki református gimnázium angol tagozata és angol internátusa“ 
című előadása következett. Az Angliában tartózkodó Szabó Gyula helyett 
Hegyi József gimnáziumi tanár olvasta fel az érdekes beszámolót, amelyből 
a hallgatóság részletesen tájékozódhatott az angol tagozat és a vele kapcsola
tos angol internátus szervezetéről, munkatervéről, nevelői eljárásairól és 
azokról az angol kapcsolatokról, amelyeket ez az intézmény eddig létesített, 
és amelyeknek eredményeképpen a londoni britt tanács az iskola könyvtárá
nak számos angol könyvet ajándékozott.

Mind a három előadás egész terjedelemben megjelenik az egyesület 
évkönyvében.

Az előadások után szokás szerint a főjegyző és a pénztáros évi jelentésére 
került a sor. E jelentések során dr. Kun Sándor debreceni református gimn. 
igazgató, az egyesület főjegyzője többek között a tanárgyermekek segélye
zésének mértékében mutatkozó örvendetes gyarapodásról, továbbá a Protes
táns Tanügyi Szemle munkájáról számolt be, kérve ez utóbbinak támogatását.

A szakosztályi ülések jelentéseinek és indítványainak felolvasása előtt 
a közgyűlés a választmány előterjesztésére Makláry Károlyt, a tiszántúli 
református egyházkerület püspökét, az egyesület tiszteletbeli tagjává válasz
totta.

Végezetül elnök S. Szabó József c. tankerületi főigazgatónak, az egyesület 
tb. elnökének üdvözlő sorait, olvasta fel.

A közgyűlést követő ebéden vitéz dr. Bessenyei Lajos a fajiság gondolatá
val kapcsolatban Magyarország kormányzójáról emlékezett meg, Farkas 
István püspök a ref. tanáregyesületre és dr. Papp Ferenc alelnök pedig a 
pataki magyar lélekre és a főiskolára mondottak felköszöntőt.

Ebéd után a vendégek a sokszázados múltú Rákóczi-várat tekintették 
meg, s annak ormairól a vidék szépségében gyönyörködhettek. Itt meg kellett 
éreznie a látogatónak, hogy a magyar múlt megszentelt falain áll, s az omladozó 
bástyákról épülő bástyákra tekint le.

Az új iskolaév munkásságára serkentő mély benyomásokban és feled
hetetlen élményekben gazdagodva hagyta el a délutáni vonattal Patakot a 
vendégek nagyobb része. A többiek másnap Széphalomra, Kazinczy mauzó
leumához zarándokoltak, hogy a „szent öreg“  emlékének áldozzanak,

Dr. Lengyel Lajos.

Dr. Tolnai Vilmos. A magyar tudományos élet egy büszkesége,
__________________ _ evangélikus egyházunk hű fia távozott július

29-én soproni nyaralás közben váratlanul az élők sorából.
Unokája volt Lehr Andrásnak, sárszentlőrinci, majd soproni tanárnak, 

rokona Lehr Albertnek, a Toldi jeles magyarázójának s leszármazottja mohai 
Kiss Péter, volt györkönyi esperesnek. Aradon, majd Pesten tanult; Pozsony
ban kezdette működését az evangélikus líceumban, és Budapesten az evang. 
gimnáziumban folytatta. Tudományos munkássága azonban onnan elszólí
totta az Erzsébet Nőiskolába a polgári iskolai tanárképzőbe, 1925-ben pedig 
a pécsi egyetem hívta meg magyar irodalmi tanszékére. A hit és tudomány 
egyesült benne. Mint tudósnak nagyságát a magyar nyelvészeti és irodalomtör
téneti cikkei, művei hirdetik. A nyelvújításról és irodalomtudományról kézi
könyvet írt, sokkal volt még adósunk, sokat tervezett. Nagy tudós, de e mellett 
nagy nevelő is volt. Mint középiskolai tanár a legjobbak közé tartozott, rá 
mindig hálás szeretettel gondolnak vissza volt tanítványai, de épígy szeretett 
tanítani mint egyetemi tanár is. Szeretet volt tekintetében, szeretető! sugárzott 
egész lénye. Jó szíve buzdított, ez adott szakadatlan tanácsot s ez szakadt 
meg ama júliusi napon.

Emléke él tanítványai, kartársai körében, de él abban a nagy tudományos 
hagyatékban is, mely maradandó utat tört a magyar irodalomtudomány nem 
egy ágában.

I Mr Frá ter  K i v i n  PMI7 PUT I A kecskeméti kollégium mélységes fájda- I ' * 1 »0 • • . | jommaj tudatja, hogy gimnáziumának
fiatal, angol szakos tanára hónapok kínos szenvedése után f, é. június 19-én
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elhunyt. 1931 márciusában került óraadóként intézetünkhöz s ugyanez év 
szeptemberétől helyettes, 1935 január 1-től rendes tanárként fáradhatatlan 
energiával, odaadó lelkesedéssel dolgozott iskolája, egyháza és mint cserkész
tiszt iskolai csapata és a cserkészkerület javára. Iskolánk angol nyelvoktatását 
felsőbb helyen is elismert magas fokra emelte. Buzgóságái és ügyszeretetét 
mutatja, hogy Free Texts címen nyelvgyakorlási példatárat adott növendékei 
kezébe, országszerte elsőként angol önképzőkört alapított, s ezek ádal lelkese
déssé fokozta tanítványaiban az angol nyelvtanulás vágyát. Mint a Numiz
matikai Társaság munkás tagja rendezte iskolánk gazdag éremtárát és kez
dettől fogva cserkésztestvéri közelségbe jutván kis és nagy tanítványaival, 
a cserkészek körülrajongott ,,Pista bácsija“ volt. Kerületi ellenőrző tisztként 
fáradalmas utazásokat is végzett. A lobogó lelkesedés és munkaszeretet tüze 
hamvasztotta el. Tanítványai a világos értelmű, tiszta szavú vezetőt és meg
értő munkatársat, tanártársai a mindig önzetlenül szolgálatra kész, igaz 
barátot gyászolják benne. Tiszta nemes lelkét kísérje áldás az örökkévalóságba.

(—s— s)
Kapi Béla titkos tanácsos. A Kormányzó Kapi Béla, dunántúli evangélikus 

püspöknek a haza és egyháza körül szerzett nagy érdemei elismeréséül a titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta. Csak nemrég lépett Kapi Béla, mint az 
egyetemes egyház lelkészelnöke, Geduly Henrik örökébe, röviddel rá pedig az 
evangélikus zsinat is elnökévé választotta. Most e kívülről érkezett elismerés 
szerzett őszinte örömet egész egyházunkban, de talán leginkább az egyház 
nevelő munkásai között. Kapi Béla mindig jó barátja volt az evangélikus 
tanárságnak és tanítóknak, maga is tanárcsalád sarja, mindig megértette 
bajainkat, méltányolta törekvéseinket. Férfikora delén ért magas kitüntetése 
csak egy lépés munkás élete emelkedésében, s hogy a jó Isten áldása tovább is 
bőven támogassa, egyházunk és iskolánk nevében mi, középiskolai tanárok is 
őszintén kívánjuk.

Schneller István. (Kilencvenedik születésnapjára.) Az Ür csodálatos 
kegyelme megengedte, hogy hű fia, Schneller István kilencvenedik születés
napját megérje. Augusztus 6-án volt e nevezetes nap, mikor a tanítványok 
serege gondolt szeretettel ősz mesterére.

Szép harmonikus élete Kőszegen kezdődött, hol atyja, nagyatyja evan
gélikus lelkész volt. S e papi ház mély nyomot hagyott az ifjú lelkében, hiszen 
eszményi papokat ismert családjában. Édesanyjáról maga írja, hogy mindent 
szépért, jóért és nemesért lelkesedő lélek volt. Sopronban végezte közép
iskoláját, majd két évi ottani teológia után Berlin, Halle egyetemein 
tanult. Visszatérése után a Prónay-családnál nevelősködött, újabb német 
út után pedig főiskolai tanár lett Eperjesen három évig, Pozsonyban 1895-ig.

A teológián azt vallotta, hogy a íelkészjelölteknek szakkiképzés mellett 
igazi tudományos képzettséget is kell adni, hogy így kiemelkedjenek az egy
oldalúságból. 1895-ben került Schneller meghívás folytán a kolozsvári egyetem 
pedagógiai tanszékére, melyet harminc éven át töltött be. Itt működött együtt 
1896-tól Bőhm Károllyal, jó barátjával egész annak haláláig, 1911-ig. Ez 
a két protestáns egyéniség rányomta bélyegét az egész bölcsészeti karra, 
s nevelte a kiváló tanítványok sorát, köztük két református utódjukat, 
Bartók Györgyöt és Imre Sándort. Pedagógiai Dolgozatok címen három 
vaskos kötetben közölte gondolatait, küzdött az egyetemi tanszabadságért, 
tanárképzőintézeti igazgatói minőségben tudományos szakkönyvtár alapját 
vetette meg, alapos reformtervet dolgozott ki a középiskolai oktatás megváltoz
tatására, mely kellő átmenetet biztosított volna az elemi és középiskola, 
középiskola és egyetem közt.

Fáj lelkének, hogy az „Erdély lelkét képviselő egyetemmel együtt neki 
is el kell Erdélyt hagynia, s Szegeden kell munkáját folytatnia, innen tér 
Budapestre, hogy a megérdemelt nyugalmat élvezze.

Schneller elméletének központja a személyiség, melynek alapja a termé
szettől nyert egyéniség. Ebből a rosszat a nevelés kiküszöböli, az értékeket 
felfedezi és erősíti. Az érték jobb énünk, a bennünk lévő „isteni célgondolat“ , 
mint Schneller oly szépen mondja. A fejlődés útja : az érzéki, történelmi és
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tiszta éniség fokozata. Első a hasznosra törekszik, a második az én teljes 
átadása a közösségnek, erénye engedelmesség, tetteinek rugója az ambíció. 
A tiszta éniség fokán az isteni célgondolat kialakítása a cél, s ennek érvényesí
tésére szolgál az egyén a köznek.

Nemes idealizmussal telt rendszere, melyet nevelő egyéniségének varázsa 
hozott oly közel tanítványaihoz, él azok lelkében. S hálás szeretetük csekély 
jeleként szólal meg e rövid híradás, s kívánja a szellem frisseségéhez testi erő 
járulását, hogy magyar tudományos egünk e tündöklő csillaga soká vilá
gítson sötét éjtszakáinkban.

B . D .
A Inidapcsli evangélikus leánygimnázium kuísteini emléktábla leleplezése.

Még májusi számunkban jeleztük, milyen szép tervet kíván az intézet még
valósítani. Egy évi lelkes munka eredményeképpen azután júl. 10. óta magyar, 
piszkeivörös márványból Lux Elek szobrászművész által készített 2-2—1-65 m. 
méretű, hat és félmázsa súlyú, magyar címerrel ékes emléktábla hirdeti egyelőre 
az addig felkutatott 94 magyar vértanú emlékét. Közülük kiemelendő Bacsányi 
János, Czuczor Gergely, Haubner Máté evang. püspök, Kazinczy Ferenc, 
I.eövey Klára, Lovassy László, Sárossy Gyula, Szentjóbi Szabó László, gróf 
Teleki Blanka, id. br. Wesselényi Miklós, Verseghy Ferenc ; de mellettük val
lás, társadalmi különbség nélkül sorakoznak azok a hazafias magyarok, kik 
„törhetetlen hittel vallották : A haza minden előtt!“ , mint az emléktábla hir
deti most már mindenkinek a vár cellatornyának nagy előterében.

A májusi Szemlében említett májusi előkészítő ünnepély Budapesten 
igen hangulatosan folyt le, csupán a rádióközvetítés maradt el bizonyos okok
ból, egyébként minden tervszerűen sikerült.

A leleplezési ünnepélyre július 8-án az éjjeli bécsi gyorsvonattal a MÁV 
és osztrák vasutak által rendelkezésre bocsátott közvetlen külön kocsiban az 
iskola igazgatója, dr. Bánkúti Dezső, tíz tanára, huszonhat növendéke, továbbá 
öt lelkes magyar indult útra : 42 magyar lélek vitte lelkesedését a messzi 
Tirolba, ott viszont az egész város barátsága fogadta őket másnap délután y25 
órakor. A járás főnöke, dr. Hradetzky Kurt magyar szóval üdvözölte őket, 
megjelent Wagner Károly, múzeumi igazgató, az egész ügy lelkes mozgatója, 
Miihlbauer Flórián alpolgármester, a város előkelőségei, s az ott időző magya
rok. Ä várról hatalmas, több méteres magyar lobogó hirdette azt a szellemet, 
mely az emléktábla létesítését lehetővé tette.

A 10-én délelőtt 10 órakor lefolyt ünnepélyen a növendékek énekkara 
először német nyelven az osztrák Himnuszt énekelte, mire Hradetzky járási 
főnök magyar nyelven köszöntötte a magyar vendégeket, majd a csapat 
részéről az igazgató németnyelvű emlékbeszédben ismertette a tábla kelet
kezésének történetét, a jeleseket, kiknek neve ott szerepel és átadta az iskola 
ajándékképpen azt a magyaros díszítésű, rajzokkal ékes emlékkönyvét, 
melybe minden hős adatai magyar és német nyelven vannak bejegyezve. 
Egy növendék dr. Renk Ernőnek, a leánygimnázium felügyelőjének német 
alkalmi ódáját mondta cl, másik Bacsányi Jánosnak „A szenvedő“ című, ott 
a várban rabsága alatt írt elégiáját, egy másik tanuló ugyanezt németül. 
Különösen ez gyakorolt ott e helyszínen mindenkire mély hatást. Wagner 
igazgató, mint a Múzeum őre, átvette az emlékalbumot, Mühlbauer alpolgár
mester pedig a táblát vette gondozásba, hangsúlyozva fényes beszédében a 
magyar-tiroli sorsközösséget, hősies szellemet. A magyar Himnusz eléneklésével 
ért véget a szép ünnepély, előbb azonban a magyarok a Hiszekegyet mondották 
el német nyelven, s ez mély benyomást gyakorolt a megjelent osztrákokra.

A leleplezés után megkoszorúzták a magyarok Hofer András emlékét, az 
osztrák hősi halottak emlékezetére. Itt Jeszenszky Ilona tanár, az egész emlék
táblagondolat felvetője, magyar nyelven szólt az ifjúsághoz, dr. Dömötör 
Miklósáé tanár ezt németül tolmácsolta,egy növendék meg Hoferről szavalt 
költeményt, ének egészítette ki ez ünnepséget is.

A baráti kapcsolat elmélyítésére ugyanez nap este a Hofer-szálló termében 
estet rendezlek a magyarok, melynek gazdag műsorába a tiroliak tánc-, ének-, 
zeneszámokkal illeszkedtek bele. Igen festői kép volt a sok magyarruhás leány
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a népviseletben megjelent tiroliak között. Az iskola műsorán — s ennek volt a 
tanulók szempontjából szintén nevelő hatása — karénekek szerepeltek, magyar 
népdalok, Hubay Horthy-indulója, mely hatalmas tetszést aratott, magán
ének, zongoraszámok (régi magyar darabok), Liszt műveinek bemutatása ; 
egy kis tanuló festői díszmagyarban lejtett ügyes magántánca, tizenhat növen
dék fiú-leányruhás párnatánca, amelynek végeztével egy mézeskalácsszív 
alakú párnát adtak át emlékül hálájuk jeléül Wagner igazgatónak. Komoly 
számul pedig Bacsányi elégiája, Petőfi jelenetezett költeményei német nyelven. 
Hálás szeretet jutalmazta a kedves munkát. Mint érdekességet említjük, hogy 
egy idős úr jött előre az igazgatóhoz, bemutatkozott, hogy ők hollandok, s 
mint protestánsok hallották, hogy evangélikus iskola mutat itt be előadást, s 
azért jöttek meghallgatni a rokonokat.

Végül méltó befejezése volt az ünnepségnek vasárnap délben Greiderer, 
ottani helyettes kántor orgonajátéka a Hősök orgonáján. Műsora megbecsülése 
volt a magyar csapatnak, s öt km. távolba hangzott. Bach-chal kezdte a 
katolikus város kántora, majd Liszt Erzsébet-legendájának egy részét ját
szotta, utána az ott ismert Sugár Viktor Hiszekegy-változatát, majd kétszer 
a Himnuszt és kétszer a Szózatot pompásan, végül a Guter Kamerad és 
osztrák Himnusz fejezte be a hangversenyt, melyért hála illeti meg a kuf- 
steiniakat.

A hivatalos munka elvégzése után Kufstein szép vidékét, tavait, a Kaiser- 
Gebirge szépségeit nézték meg a modern kornak megfelelő gyorsasággal ; 
Münchenben, fnssbruckban, Salzburgban voltak. Mindenütt barátsággal 
fogadták a magyar lobogókkal díszített kufsteini autóbuszokat, melyeken jöt
tek, sőt Tegernsee német tavi fürdőhely igazgatója lelkes beszédben köszön
tötte is a német földre érkezetteket.

Talán hosszasnak is tűnt ez ismertetés, de úgy éreztük, hogy a protestáns 
tanárságnak erről a vállalkozásról tudomást kellett szereznie, ha már a nagy- 
közönség elől mesterségesen el is zárták ennek hírét. A nemzeti nevelés szép 
eredménye volt az emléktábla elhelyezése. Reméljük, hogy abba az emlék
könyvbe, melyet a tábla mellé helyeztünk, sok magyar fogja nevét bejegyezni: 
már eddig is jött hálás üdvözlet egész idegen magyaroktól, kik a táblát, mint 
írják, mély megilletődéssel nézték. Mint művészi emlék is méltó a magyarság
hoz ez a tábla, hatalmas mérete igen szép külsővel együtt egységes művészi 
munka eredménye.

A kufsteini hét magyar szempontból országunknak is értékes eredményt 
jelent, nemcsak azoknak, kik benne részt vettek. Azoknak a növendékeknek, 
kiket az iskola és egyház áldozatkészsége kivitt kitüntetésképpen erre az alka
lomra, bizonnyal olyan élmény, mely minden lelkes iskolai tanításnál mélyeb
ben tanítja meg őket arra, mint kell a hazát szeretni és becsülni.

Budapest. h. d.
Az idei középiskolai tanulmányi versenyen a budapesti evangélikus gim

názium növendékei páratlan eredménnyel"szerepeltek : nyolc tárgy közül 
hétben értek el helyezést : ö t első, egy második és egy harmadik helyet vívtak 
ki. Első helyen végeztek a latinból (tanár : dr. Jánossy István), történelemből 
és földrajzból, mindkettőben dr. Koch István igazgató tanítványai, mennyi
ségtan-természettanból Renner János, igazgatóhelyettes, tanulmányi felügyelő 
növendékei, második volt rajzból Oppel Imre növendéke, harmadik természet
rajzból dr. Bogsch Sándor tanulója. A szerzett 36 egységgel 176 egysége lett az 
iskolának, míg a következő iskola alig ért el 100-nál többet. A tizenötéves 
tanulmányi verseny folyamán a budapesti evangélikus gimnázium háromszor 
volt első, kétszer második, háromszor harmadik, tizenkétszer ért el értékes 
helyezést. A száraz adatok felsorolása minden ékes szónál többet jelent. 
Büszkék lehetünk protestáns iskoláink értékes munkájára. b. d.

Debrecen sz. kir. város és aTiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1937-1626.



A református Egyetemes Konvent tankönyviigyi bizottsága el-
qatározta, hogy úgy a középiskolák IV. osztálya, mint az elemi V—VI., 
valamint az elemi iskola VI. osztályát nem végzett, tanyákon és 
szórványokon lakó konfirmálók használatára új Konfirmációi Káté
kat bocsát közre. A Konfirmációi Káték megírására pályázatot hir
detett, sa  következő pályadíjnyertes munkák forgalombahozatalával 
bízta meg Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyház- 
kerület könyvnyomda-vállalatát : 1. Középiskolák IV. osztálya
számára : ,,A református keresztyén konfirmációi káté.“ írta : 
Dr. Patay Pál lelkipásztor. 2. Az elemi iskola V—VI. osztályát vég
zettek részére: „Református öntudat konfirmációi káté.“  írta : 
Apostol Elek vallásoktató segédlelkész. 3. A tanyákon és szórványo
kon lakó konfirmálók számára : „Református keresztyén konfirmációi 
káté.“ írta : Virágh József lelkipásztor. Elrendelte a református 
Egyetemes Konvent a konfirmándusok egyöntetű tanítása érdekében, 
hogy minden ezideig forgalomba volt református Konfirmációi 
Káté használata tilos. Kizárólag csak fentemlített Káték használ
hatók az összes református közép- és elemi iskolákban. Egyebekben 
az Egyetemes Konvent körlevélben hívja fel úgy a nagytdszteletű 
esperesek, középiskolai igazgatók, lelkészek és vallásoktató lelkészek, 
valamint a tanítók figyelmét, hogy az 1937—38. iskolai évben 
kizárólag csak az új kiadású pályadíjnyertes Kátékat használtassák, 
illetve használják. Az Egyetemes Konvent fenti rendelkezéséről 
értesítette mind a négy egyházkerület elnökségét, hogy szólítsák 
fel a kerületben levő összes espereseket és lelkipásztorokat, hogy az 
összes iskolákban kizárólag csak a fent felsorolt Káték használhatók. 
A pályadíjnyertes Kátékat — a bírálatok után — Dr. Ravasz László 
dunamelléki püspök bírálta felül, s hagyta jóvá.

Pályázati hirdetmény.

Az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága a Taná
rok Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1937—38. évben kiosztandó 
ösztöndíjakra pályázatot hirdet. Pályázhatnak tagtársaink azon 
gyermekei javára, akik szüleik lakóhelyétől távol tanulnak. A pá
lyázati feltételek olvashatók a Protestáns Tanügyi Szemle 1930. II. 
88—90. lapjain. A pályázat határideje 1937 szept. 20. Pályázati 
kérvény-nyomtatványok Jakucs István pénztárnoknál (Debrecen, 
Református gimnázium) kaphatók.

Debrecen, 1937 augusztus.
Igazgatóság
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a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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A  magyar róna középiskoláinak hivatása.

Ugyan mi történnék az emberi testtel, ha egyszer a hajszálerek 
kizárásával a vér csupán az ütőereken lüktetne rettentő bőséggel és 
félelmesen felfokozott feszültséggel? Mi történnék a csodálatosan 
finom érzékszerveinkkel? Mi a tüdő érzékeny szerkezetével?

Az előbbiek elsorvadnának, odalenne az emberi élet lényege, az 
élet tartalma, a tüdő meg szétrobbanna, mint a túlfűtött kazán.

Vannak társadalompolitikusok és közgazdászok, akik úgy véle
kednek, hogy a nagyvárosokban kell összegyűjteni minden anyagi 
és szellemi erőt, mert a haladást és hatványozott lehetőségeket csak 
a tér- és időtávolságot ledöntő tömöttség adja meg. A gócpontokba 
összegyűjtött anyagi és szellemi erőknek önmagukban termékenyülő 
és szédületes arányokban kibontakozó adottságuk van. Innen árad ki 
azután az anyagi és szellemi kultúra sugárszerűen és tevékenységre 
indítja a vidék szunnyadó erőit, és felébreszti annak alvó lelkét. 
Ez az elv szülte meg azt a törekvést, hogy mindent a városokba.

Ez a felfogás idegesen szemléli a vidék életfolyamatának minden 
változását, s ha pl. valamely közgazdasági szervének működésében 
akárcsak átmenetileg is csendesebb lesz a tevékenység, vagy egyik
másik középiskolájában csökken a létszám, avagy nem ér el nagy
városi magaslatot, azonnal a létjogosultság kérdése kerül szóba.

Pedig vita tárgya lehet az is, hogy a vidék kisebbméretei-e az 
egészségesebbek, vagy a sokszor mesterségesen feldagasztott városi 
arányok. Amikor pl. a fővárosok óriási áruházai szédületes forgal
mukkal elpusztítják a vidék boltjait, nagy kérdés, hogy a vevő
közönség nyert-e, vagy az áruházak.

Mint az örökember, a nagyvárosok is önzők, telhetetlenek. 
A vidék fölé hatalmasodott nagyvárosok, gócpontok mindenféle 
érdeküket a „köz“ javának jelszava alatt bámulatos eredménnyel 
tudják hirdetni, érvényesíteni és a mindenekfelettvaló elsőbbségüket 
fellebbezhetetlen jogosultsággal lopják bele a köztudatba.

Számadatok, szólások indulnak útnak, s megszületik a jogalap 
a haladásban elmaradt vidéknek még nagyobb leszorítására.

Ha seregszemlét tartunk a vidék, különösebben az Alföld iskolái
nak egy része felett, valóban meg kell állapítanunk, hogy náluk a 
tanulók létszáma sokkal kisebb mértékben növekedett a lefolyt 15 év 
alatt, mint akár Budapesten, Pestkörnyéken, Miskolcon, Székesfehér
váron vagy jónéhány város iskoláiban. (Ha külön nem említjük, akkor 
mindig csak fiúközépiskolákról, ill. középiskolai fiútanulókról van szó.)

i
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Budapestnek az 1914—15. tanévben 12,999, az 1934—35. esztendőben 
15,886 ; Pest környékének ezekben az iskolai években 744, illetőleg 2399 
tanulója volt, tehát Pest csatlakozó városaiban háromszorosnál nagyobbra 
emelkedett a tanulók száma, és most kapja meg Pestszentlőrinc a kecskeméti 
reáliskolát. Miskolcon volt 1914—15-ben 970, az 1934—35. évben 1862 
tanuló (megkétszereződött), Székesfehérváron a háború óta 435 tanulóval 
nőtt a létszám, Pécsen 1914—15-ben 1225, az 1934—35. évben 1764 tanulót 
találunk. A háború óta gyakori az olyan intézet, amelyben 150—200—250 
fővel gyarapodott a létszám. Egyes helyek új iskolák nyitását szorgalmazták 
ki, másutt a meglevő, vagy meglevők mellett (Esztergom, Szeged, Budapest, 
stb.) új intézet keletkezett, s így beszélhetünk amaz örvendetes jelenségről, 
hogy míg Csonka-Magyarországnak 122 iskolája van, addig ugyanennek 
a területnek közvetlenül a háború után csak 101 iskolája volt. Ha figyelembe 
vesszük, hogy amíg Csonka-Magyarországon az 1931—33. évben 50,371 ; 
ugyanezen a területen az 1914—15. évben csak 37,988 (ugyanakkor a 18 mil
liós Nagy-Magyarországon 74,338) tanuló volt, akkor könnyen megszületik 
az elmarasztaló ítélet, hogy az Alföld iskolái, melyek alig járultak hozzá a le
folyt 15 év alatt a 12,383 főnyi gyarapodáshoz, a létjogosultság szempontjá
ból szigorúbb seregszemle alá vonandók, mert amíg az ország más iskoláiban 
néha ugrásszerűen nő a tanulók száma, ezeknél vagy áll, alig emelkedik, 
ha ugyan nem fogy.

Nagy-Magyarországon 1914—15-ben érettségit tett 5778 ifjú, Csonka- 
Magyarországon az 1932—33. évben 4829 tanuló, tehát csak 949 ifjúval 
érettségizett kevesebb tanuló csonka hazánkban, mint a háború első évében, 
amikor már sokan siettek a frontra vizsgálat nélkül kapott, de méltán ki
érdemelt érettségi bizonyítvánnyal.

Országunknak, nemzetünknek nagy ereje, értéke, haszna és 
gyarapodása lesz a sok iskolázott ember, de csak akkor, ha azok válo
gatás nélkül erejük, képességük és tehetségük szerint igyekeznek 
munkát vállalni a gazdasági élet bármely ágában, az ország munka- 
területének bármely vonalában, s nem csupán a hivatali ajtókon 
kopogtatnak sokszor úrhatnámságból, máskor meg régi időkből 
származó elfogultságból a fizikai munka iránt. Az új irányban nagyon 
lassan indul az igazodás, bár már mutatkoznak a jelei. Addig károsnak 
tartjuk a nagy ascendizmust, melynek folytán annyira felszökött 
csonka országunk középiskolás tanulóinak, érettségit tett fiainak a 
száma, amint azt másutt bővebben kifejtettük.

Sokszor hallott vélemény a vidéknek, jelesebben az agrárterüle
teknek középiskoláira, hogy nem lesz szántógyerek, ha minden járási 
székhelyen középiskola működik. Ha ilyen szellemeskedő modorban 
beszélnek sokan a jó magyar területek középiskoláiról, hasonló szelle
meskedéssel lehet válaszolni, hogy nem lesz a nagyvárosokban ház
mester, ha ott meg tömegesen tódul boldog és boldogtalan a közép
iskola falai közé.

Az utolsó két évtizedben a következő képet mutatják az alábbi iskolák. 
Az első adat az 1914—15. évi, a második — néhány kivételével — az 1934—35. 
esztendei tanulólétszám. Karcag: 231, (320); Kisújszállás: 235, (333); 
Hajdúnánás : 197, (321) ; Békés : 218, (330) ; Békéscsaba : 298, (483) ; Jász
berény : 253, (289) ; Kiskunfélegyháza : 302, (208); Kiskunhalas : 245, (350) ; 
Nagykálló : 247, (315) ; Nagykőrös : 306, (316) ; Szarvas : 331, (330) ; Mező
túr :' 370, (340 [1927—28.j) ; Hajdúböszörmény: 290, (342 [1927—28.]). 
A következő három iskola 1914—15-ben még algimnázium volt. Kunszent-
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íniklós : 104 (I—IV. o.), 1250 1027—28.]); Aszód: 102 (I—IV. o.), (370); 
Jászapáti : 114 (I—IV. o.), (282) — Két dunántúli. Csurgó : 300, (365); 
Bonyhád : 344, (330).

Főcélunk nem a számszerű adatok felsorolása volt, de szükség
szerűen nem térhettünk ki az elől, hogy részben összehasonlítás 
okából, de még inkább fejtegetésünk későbbi szemszögéből ne iktassuk 
ide Alföldünk 16 iskolájának néhány tételét. A felsorolt iskolák 
között vannak olyanok is, melyeknek létjogosultságához sohasem 
fér szó, de nem is férhet, mint pl. a nagymultú körösi gimnázium.

Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a középiskola elsősorban az 
értelmiség, tágabb fogalmazással a középosztály iskolája, joggal 
kérdezhetjük, hogy mi címen van előnye a városban lakó gyárimunkás, 
altiszt, szolga, házmester, vasútas, villamos alkalmazott stb., meg 
ismeretlen foglalkozású szülők gyermekének, akik pedig meglehetős 
százalékát teszik ki a városi tanulóknak, a kisbirtokos, kisiparos avagy 
zsellérgyerekkel szemben.

Az 1930—31. évben Budapest fiúközépiskoláiban a tanulók szüleinek 
foglalkozása. Értelmiség: 39% ; vasutas, postás: 7% ; katona, csendőr, 
rendőr: 4% ; önálló és alkalmazott iparos vagy kereskedő: 29% ; tőkés: 
2% ; nyugdíjas: 8% ; önálló gazda, gazdasági alkalmazott: 3% ; altiszt, 
szolga, házmester, napszámos : 4% ; egyéb : 4%.

Országos vonatkozásban pedig amíg az 1931—32. évben az értelmiségi 
osztályhoz tartozó szülők 33-9%-ot tettek ki (tehát Budapest csak 5-1% 
többlettel vezetett), a közlekedés, hitel és kereskedelem körébe tartozó szülők 
gyermekei csak 24-1 %-ot, a bányászat és ipar 16-7 %-ot, az őstermelés 12-8 %-ot, 
az egyéb foglalkozásúak pedig 12'5%-ot, addig az 1932—33. évben már 
lényegesen változott az arány. Az 1933—33. évben már a hitel, közlekedés 
és kereskedelem körébe tartozó szülők foglalnak el 33-6 %-ot, az őstermelés 
lesz a legkisebb, csak 7-4%. A többi foglalkozási főcsoportok részesedése 17—21 
százalék között változik. Az 1017— 18. iskolai évben az őstermelő szülők még 
16-4%-ot tettek ki ; a kereskedelem és ipar már akkor is emelkedő irányzatot 
mutatott.

A statisztikai adatok vizsgálatából arra az eredményre jutunk, 
hogy különösen csökken az őstermelő osztályból származó tanulók %-a, 
fogy az értelmiségi osztályhoz tartozó tanulók %-a is, jóllehet az értelmi
ségi népesség száma folyton nő.

Az előbbinek leginkább gazdasági, az utóbbinak valószínűleg 
ennél is szomorúbb okai vannak.

Az 1930. évi népszámlálási eredmény szerint Budapesten lakik az egész 
ország értelmiségének 38-1 %-a (ebben nincsenek benne a nyugdíjasok), vitat
hatatlan tehát Budapest elsőbbsége a magasabb műveltségű rétegek súlyá
ban, de ugyanakkor végtelenül szomorú és lehangoló index-számra is találunk 
fővárosunkra vonatkozólag a népszámlálási adatok között, arra nevezetesen, 
hogy Budapest lakosságának természetes (születési) szaporodása megállt. Buda
pest természetes gyarapodása 1900—1910. években még 9-0%, az 1921—30. 
évtizedben már csak 01 % (1) volt, de a bevándorlás folytán hihetetlen arányok
ban növekvő Nagy-Budapest sem mutat sokkal kedvezőbb képet, mert míg 
az 1900—1910. évtizedben 10-6% volt a természetes szaporodás, 1921—30-ban 
már csak 1-4%. Nem találunk egészséges arányt Kaposváron sem, mert 
míg 10'7%-os bevándorlást, addig 0-2%-os természetes apadást mutat a város 
népessége, még ijesztőbb Szekszárdé, ahol a természetes apadás 5-4% (!!) ; 
gyenge a természetes gyarapodás Székesfehérváron is: 2-4%, nemkülönben

í*
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Esztergomban, ahol csak 1-6%, még kedvezőtlenebb Veszprém városáé, 
ahol csupán 0-5% a természetes gyarapodás. Javul az arány Sopronban : 
5-1%, Szegeden : 61% , Debrecenben : 7 0%, Szombathelyen : 8-4%, Miskol
con azonban már megint csak 4-4% a természetes gyarapodás.

Ugyanakkor az Alföldön Mezőtúr 10-1, Nyíregyháza 10-8, Karcag 8-8, 
Kisújszállás 9-1, Hajdúnánás 12-0, Kunszentmiklós 9-4, Aszód 7-6, Békés 8-7, 
Békéscsaba 9-5, Hajdúböszörmény 9-7, Jászapáti 10-4, Jászberény 8-8, Kis
kunfélegyháza 12-6, Kiskunhalas 8-7, Nagykálló 10 0, Nagykőrös 6-8, Szarvas 
7'7%-os természetes szaporodást mutat.

Aggódva kérdezzük, hogy az újabb tíz, vagy húsz év múlva a természetes 
szaporodásban rohamosan hanyatló Budapest kiket fog iskolába küldeni, 
továbbá nehezen tudjuk azt is feltételezni, hogy még ebben az 0-1%-os ter
mészetes gyarapodásban is az értelmiség venné ki a legnagyobb részt. De 
a környékkel (21 csatlakozó város, illetve község) megnövekedett Budapesten, 
azaz Nagy-Budapesten sem kereshetjük az értelmiség természetes gyarapodá
sának megnyugtató adatait, mert a Nagy-Budapestet kialakító helységek 
közül még Rákosligeten van a legnagyobb számú értelmiség, s itt is csak 
13-6% ; viszont ha Nagy-Budapestről külön vesszük a kiegészítő környéket 
(21 helység) s ennek nézzük az értelmiségét, az leszáll 7-3%-ra, az iparforgalmi 
lakosság pedig 75-5% (Iparforgalom : bányászat, ipar, kereskedelem és közle
kedés), az őstermelők meg 5-2%. Ilyen százalékarányok mellett hiába van 
Budapest környékének 5-8%-os természetes gyarapodása, abból az értelmi
ségre megint csak kevés jut.

így akár Budapest, akár Nagy-Budapest demográfiai adatait 
vizsgáljuk, és bárhogyan is nő bevándorlás folytán fővárosunk (meg 
annak környéke), a természetes népesedése aggasztó arányban fogy, 
természetes felfrissülése tehát hanyatló irányzatot mutat s ennek 
folytán okvetlen a vidék fogja adni, mint ez máris folyamatban van, 
Budapest értelmiségének nagy százalékát beköltözéssel, behelye
zéssel. Ugyanakkor a csekély természetes szaporodás mayával hozza, 
hogy Budapest és Nagy-Budapest középiskoláit az értelmiség gyermekein 
túl megtöltik a többi, közöttük alacsonyabb társadalmi osztály fiai és 
leányai. Azaz Nagy-Budapest alsóbb társadalmi osztályainak gyer
mekei fölöttébb kedvezőbb helyzeti előnyben vannak és lesznek a 
vidéknek nemcsupán hasonló társadalmi osztályú gyermekeinél, 
de a vidék értelmiségi osztályánál is, mert a nagybudapesti gyermek 
könnyebben jut középiskolához, mint a távolságokkal számolni 
kénytelen vidéki gyerek.

Budapestnek az 1900—1910. évtizedben abszolút számokban 65,678 ; 
az 1910—20. években már csak 2455 ; az 1921—30. évtizedben csupán 531 
lélek volt a természetes gyarapodása. Szemlélhetőbb lesz a helyzet, ha cikkünk 
irányába vágó példával szolgálunk. Az 1920. évtől az 1925. esztendőig Buda
pesten a 18 éven aluliak száma 18,205 lélekkel csökkent.

Amíg Budapesten az 1921—30. évtizedben csak 531 lélek volt a természe
tes szaporodás (ugyanakkor a bevándorlás fővárosunkba 75,963 lélek, 81% ), 
addig pl. Mezőtúr 2708 ; Hajdúnánás 2048, Kisújszállás 1248 főnyi természe
tes szaporodást mutat fel. így lehetne folytatni.

Budapest öregszik, talán nagyobb kezdeti sebességgel vénül, mint 
más világvárosok, addig az Alföld városai virágzó erőben gyarapítják 
a magyarság lélekszámát és pótolják a nemzet fogyatkozó vérét. 
Mint életerőt és ősi vért termő hajszálerek táplálják a nagyvárosok 
beteg tüdejét és szívét.

Ha a cikkünkben közölt adatokon elgondolkodunk, és egyetemes
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nemzeti szempontból vizsgáljuk az Alföld középiskoláinak létjogkér
dését, nem téveszt meg bennünket a nagyvárosok iskoláinak óriásira 
duzzadt tanulószáma, mertha közelebbről megnézzük a tanulók 
szüleinek statisztikáját, meggyőződtünk róla, hogy a középiskola 
már nem az értelmiség iskolája. Lassan zsugorodik a nagyobb kört 
magában foglaló középosztály gyermekeinek a száma is. Szükséges 
tehát, hogy az erkölcsi és szellemi elitnek az iskolájává alakuljon át a 
nemzeti érzelmű középiskola.

Ha az ifjú erővel előretörő Olaszországot vagy Németországot 
figyeljük, akkor megtanuljuk, hogy a nagyságnak, az életnek, a jövő
nek, a fejlődésnek alapja — nekünk magyaroknak ehhez még feltáma
dási feltételünk —, hogy minden magyar ember arra a pontra álljon, 
ahol legjobban használható és hogy kivétel nélkül mindenki erejének 
teljes kifejtésével, lelkének egész hevével részt vegyen a nemzeti 
törekvésnek, országépítő igyekezetek és a hétköznapok verejtékes, 
gyümölcsöt termő munkaritmusában.

Nem vitatjuk, hogy amikor a vidékek, az agrárterületek is közép
iskolával bírnak, az onnan fakadó sok tehetség mellett értéktelen 
elemek is átszüremkednek a rostán, azt sem vitatjuk, hogy itt-ott 
ascendizmusra indítja a középiskola az egyszerű nép fiait, ámde 
nyíltan és őszintén kérdezzük, másként van-e ez Nagy-Budapesten, 
Miskolcon, avagy más nagyváros iskoláinál.

Az Alföld adóval táplálja az országot, bátor és hős katonákat 
nevel, hűséges ragaszkodásával mindenkor hitet tesz magyar volta 
mellett, miért legyen hát olyan hajszálér, melyet a kultúra véredény- 
rendszeréből ki kellene zárni. Tagadjuk, hogy a középiskola hátrá
nyosan átformálná a vidék gondolkodását, hogy egyszerű jellegéből 
kivetkőztetné, hogy elcsábítja a föld fiait úrhatnámságra.

A múltban a középiskolát minden■ rendű és rangú társadalmi 
osztály gyermeke úri iskolának tekintette "és ha módja, kedve volt rá, 
vágyakozóan törekedett is oda. Ámde a középiskolának mindig volt 
a lényegében valami konzerváló erő, haladást sugalmazó, tudást adó, 
de józan embert formáló képesség. Vannak iskoláink (a felsoroltak 
között is !), melyek sokszázados történetükkel, munkájukkal, lelkűkkel 
igazolják állításunkat, de bizonyítják ezt a kisebb múltú alföldi iskolák 
is. Ha az Alföld fiát elfogja a nagyravágyás láza, bizony a nagyvárosok 
szele érintette meg és nem a vidéknek középiskolája ösztönözte. Régen 
megindult a középiskolák felé a külvárosok gyermeke, mikor az 
Alföld iskoláiba a parasztfiúk közül csak a tehetségesek jelentkeztek. 
Ma talán másként van, de erre is a város tanította őket.

De még akkor is, még ebben az esetben is az Alföld középiskolái
nak nagy feladata van.

Az ifjú erőből születő, derék emberré nevelt, tudásban, lélekben, 
erkölcsben megerősödött polgárokat útnak indítani azokra az őr
helyekre, ahol csupán a munka és becsületes jellem mérik meg a 
helyfoglalás jogosságát. Hogy pihentagyú, egészséges idegzetű, friss 
lelkű ifjúságot küldjön a nemzet küzdőtereire.
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Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül azt sem, hogy pénzkérdés 
is van a dologban.

Amikor a nagyvárosok iskolái évről-évre nagyobb tanulólét
számot könyvelnek el, bizony a magyar róna iskolái, mint fenti 
adatainkból kitűnik, alig emelték 15 év alatt 50—100 fővel, sőt még 
annyival sem, a tanulók számát, s ebből a körülményből, meg a hibá
san beállított nézőpontból következett, hogy az Alföld középiskolái 
közül sok így szerepelt, vagy hallgatólagosan ma is úgy szerepel, 
melyre nincsen szükség, merthiszen a városok iskolái bőségesen 
megadják az iskolázott emberek utánpótlását.

Hisszük és állítjuk, hogy amíg társadalmunkban közhit nem lesz 
az érettségizett ember számára is bármely tisztességes munkának az 
elvállalása, amelyre való ránevelés és ráfanyalodás még nagy idő 
kérdése, addig veszedelmesen nagy szám az ötvenezren felül járó 
középiskolai tanuló (amelyhez hozzá kell még venni 14—15,000 leány
középiskolai tanulót), meg az évenként 4800—4900 érettségit tett 
ifjú (itt is hozzá kell még számítani 1200—1300 leányérettségist), 
tehát a kisebb létszám mellett is létjogosultnak kell tartanunk az 
Alföld középiskoláit a nagyüzem jellegét mutató városi iskolák mellett.

Ha mindkét nembeli tanulókat együtt vesszük, akkor a követ
kező arány alakul: 1914—15-ben volt 83,169 középiskolai és felsőbb 
leányiskolái tanuló, éspedig 74,338 fiú, 8831 leány ; az 1932—33. évben 
volt 65,327 középiskolai tanuló, éspedig 50,37Í fiú és 14,956 leány. 
Az 1914—45. évben kelt összesen 6081 érettségi bizonyítvány (5778 
fiú, 303 leány), az 1932—33. iskolai esztendőben 6111 (!) éspedig 
4829 fiú és 1282 leány tett érettségit, tehát több, mint Nagy-Magyar- 
országon.

Más cikkünkben kifejtettük ennek a jelenségnek önmagában 
tekintett örvendetes volta mellett is nagy és veszedelmes következ
ményeit, úgyszintén orvosságát is. Itt annyi tartozik reánk, hogy 
Csonka-Magyarországnak a háború óta 21 fiúintézettel megszapo
rodott 122 fiúiskolája 250—350 átlagos létszám mellett is kibocsát 
annyi iskolázott embert, amennyi kicsiny országunk vérkeringésébe 
egészségesen felszívódhatik. Kitűnő eredménnyel dolgozó iskoláknál 
nyugodtan leszállhat ez a szám 200 főre (V. ö. az iskolák háború előtti 
tanuló létszámát.), nagyon kivételes esetben, színvonal megtartása 
mellett, viszont a 400 fölé is emelkedhetik.

A városi iskolák óriási arányaikkal és az ebből következő tekin
télyükkel agyonnyomják a vidék középiskoláit és önkénytelenül létük
ben fenyegetik őket.

A cikkünkben közölt beszédes adatok után összegezzük végső 
mondanivalónkat.

írásunk legelején, hasonlatban is érintett felfogásunk alapján 
téves irányúnak tartjuk az olyan művelődési eszmét, mely az ország 
egyes területeinek gazdasági jellege szerint nyitná meg a kultúra 
forrásait, így közelebbről a középiskolákat, és a legmostohább elbánás
ban részesítené a mezőgazdasági jellegű vidéki városokat, területeket.
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Hogy a vidéki, jelesen az alföldi középiskolák is nagyobb szelek
cióval élhessenek, hogy az érdemtelenül feltörekvő elemet vissza
szoríthassák s ezáltal ne jussanak a kisebb létszám miatt anyagi 
zavarba, vagy a megszüntetendők közé, s ne indíttassanak önkén
telenül is káros létszámversenyre, vagy nemzeti érdekre való tekin
tettel, ne csak anyagi helyzetük vizsgáltassák mindig nagy meg
értéssel, de nemzetnevelésünkben való küldetésüket is ismerjük el.

Ha ennek mélységes tudatára ébrednek ezek az iskolák kivétel 
nélkül (bár hiszen ez a missziója minden iskolának, városinak és 
vidékinek egyaránt) és az egész ország ezzel a várakozással és meg
becsüléssel figyeli munkájukat, akkor csodálatos eredmények sarjad
nak ki a magyar róna földjéből. Ebből a televénytalajból induló ősi 
erővel meg kell támogatni a nagyvárosok fogyatkozó, sápadó ifjúsá
gát, mely úgyis annyiszor testvériden.

Ne legyen itt a segély százaléka az irányadó, hanem csupán egy 
árva nemzet számára egészséges lelkű ifjúság nevelésének sorsdöntő 
jelentősége. Tudjuk, hogy a legtöbb vidéki iskola felszerelése, könyv
tára hiányos, ámde nagyon bölcsen mutat rá a 3500— 1936. sz. alatt 
kiadott Utasítás emelkedett szellemével arra, hogy a nevelés kérdése 
ma mindennél fontosabb, márpedig a vidék átlátszó viszonyai és 
szőkébb keretei a középiskolai ifjúság egészséges megnevelését jobban 
előmozdítják, mint a nagyvárosok ragadozó és csábító alkalmai.

Magyar nemzetünk mélységesen átérzett sorsa, helyzete íratja 
velünk ezeket a sorokat és keresteti velünk a menekvés útját ebben 
az irányban is. Keresteti ve'iink abban a reménykedő és hittel hívő 
tudatban, hogy az ősi, magyar tájak fölött elrévedező kartársaim 
megértettek és a hétköznapok sok baján és ezer gondján felülemel
kedve tudnak nagy és eszményi célokért munkálkodni. Baj és nyomo
rúság mindig volt, rettentő hányattatáson, megpróbáltatáson mentek 
keresztül más koroknak a fiai is, ne gondoljuk tehát, hogy csupán a 
mienk az elviselhetetlen, mert ez a kesergés nem ment fel egyetlen 
magyar embert se, egyetlen magyar tanárt se kötelességének becsü
letes és hiánytalan teljesítése alól.

Bármennyire igyekeztünk is őszinte meggyőződésünk, tapasz
talatunk és a felsorolt adatok alapján Alföldünk iskoláinak nagy hiva
tását igazolni, bizony csak akkor marad meg a létjoguk (de a városi 
iskoláknak is ! !), ha a tanári testületeknek kivétel nélkül minden 
tagja — nagymultú iskoláink dicsőemlékű tanáraihoz méltóan — 
erkölcsi készségét, szellemi tudását folyton gyarapítja és tanítványai
nak munkás életével ragyogó példa.

A tanítványokon, a megnevelt nemzedékeken mutatkozó jó ered
ményben gyökerezik minden iskolának a létjoga.

Világos fej, nemes szív, vasakarat !
Erről ismerjék meg a te iskoládat, s akkor a kis létszámon nem 

dől meg a sorsa.
De ne is dőljön meg.
Sopron. Csanády Sándor.
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Egy kis keserűség.

Miniszter urunk 5200—1937. sz. rendeletével gondoskodott az 
1934 : XI. te. fokozatos életbeléptetéséről. Nem tagadhatjuk el, hogy 
ismét elfogta tanári sziveinket a keserűség, amikor ezt a rendeletet 
végigolvastuk.

Mindjárt a rendelet elején fájó szívvel látjuk, hogy az intézkedés 
átmenetileg csak az 1937—38. iskolai évre szól. Ennél a rendeletnél 
ugyan gyakorlatilag csak örömmel vehetjük tudomásul, hogy egy év 
múlva már meg fogják változtatni, de elvileg és általánosságban nem 
lehet helyeselni, hogy még mindig csak átmeneti intézkedések alap
ján tapogatódzunk az új középiskola szellemének kialakítása körül, 
könyörögve kérjük már a Miniszter úr környezetében rendeletek 
fogalmazásával elfoglalt vezetőinket, hogy adjanak egy kis nyugo
dalmat a középiskolának. Méltóztassanak elhinni, hogy a lavina
szerűen ránkzúduló rendelettömegeket és azok következetes és gyo^s 
változtatgatását az iskola nem bírja már idegekkel. Nem a tanár, 
akinek a hátából szíjat lehet hasítani, és nem a diák, akit előbb-utóbb 
úgyis agyon fogunk dédelgetni, hanem az iskola, akiért a szíve vére 
hull az igazi tanárembernek, amikor elfogja itt-ott egy kis keserűség.

Nem mondható jogtalannak a panaszkodás, hiszen alig két 
esztendeje rendezkedtünk be a 3000—1935. sz. miniszteri rendelet 
alapján a gimnázium első osztályának tanítására, s íme most, két év 
múlva az új rendelet nyomán szinte kő kövön nem marad az alig 
kétéves rendeletből. Pedig sem kormányváltozás, sem rendszervál
tozás, sem világnézeti átcsoportosulás nem történt közben. Mi vár 
reánk, ha még politikai változások is jönnek? Az új rendelet a hit
tanon kívül csak a magyart, a testnevelést és az osztályfőnöki órát 
hagyta meg változatlanul a kétéves rendhez képest. Kevés és üdvös 
változtatásnak mondható az, hogy a latin anyaga ugyanaz maradt, 
de heti óraszáma eggyel nőtt. Jelentéktelen változás a rajz és az írás 
összevonása egy tárggyá.

Lényegbevágó és igen súlyos változás történt azonban a föld
rajz és a természetrajz anyagában. Nem tudom elhinni, hogy volna 
az országban egyetlenegy olyan tanárember, aki helyeselné ezt a 
változtatást.

A természetrajz anyagának a kihagyása az első osztályból peda
gógiai szempontból nem egészen indokolt. Lehet, hogy tudományos 
szempontból fölöslegesnek látszik ezen a fokon a természetrajz 
anyaggyüjtésszerű feldolgozása, de tagadhatatlan, hogy jól illett a 
tízéves gyermek lelki világához, s megfelelő kezelés mellett egyike 
volt az első osztály legkedvesebb tantárgyainak. A lakóház és a kert 
állatai, növényei érdekelték a gyermekeket, a termőföld összetéte
léről is szívesen tanultak. S ismerjük be : szükség is volt ezekre, külö
nösen a falusi gyermekek szempontjából. A növények és a rovarok 
gyűjtögetésével, apró állatok ápolásával, madárvédelemmel, galamb-



Nagy Miklós : Egy kis keserűség. .345

tenyésztéssel, kis sétákkal a határban igazán értékessé lehetett tenni 
az I. o. természetrajzóráit. Az átható könyvszag is szellőzött kissé 
a gyermeki koponyából. Miért kellett ezt a kedves tárgyat kidobni?

Talán, hogy helyet adjunk Európa földrajzának? Ezért aztán 
igazán kár volt, mert Európa földrajzának a bevezetése az első 
osztályban még súlyosabb hiba, mint a természetrajz kidobása. 
A kárpáti medence föld- és néprajzának, természeti, néprajzi, gazda
sági és közigazgatási viszonyainak ismertetésére eddig is kevés volt 
a heti három óra. Kevés volt különösen azért, mert az ilyen szép, de 
meglehetősen magas szempontú tárgyaláshoz, valljuk be, éretlen 
még a tízéves gyermek. Idehozni még Európa földrajzát is, ami még 
a II. osztály számára is súlyos terhet jelentett, pedagógiai baklövés. 
Európa földrajza a maga német, angol, spanyol, norvég, francia, 
olasz és még jónéhány másfajta megnevezésével egy új idegen nyelv 
volt mindig a kisgyermek számára. Hiszen neki a Skagerrak, Sou
thampton, Quadalquivir, Peloponézosz neveinek megtanulása igen 
nagy nehézséget jelent ! Vagy tanítsuk nevek nélkül a földrajzot? 
Lehet? Mert hiszen a nevek mellett még számos más, nehéz tanulni- 
való is akad ám Európában. Különösen a mai nehéz időkben, amikor 
csakugyan meg kellene ismertetnünk tanulóinkat a világ gazdasági 
rendjével és életével. Ezt a szövevényes anyagot lehozni még egy 
esztendővel fiatalabb gyermekek elé csak papiroson lehet, de a 
gyakorlatban nem. Vagy ezt se tanítsuk? De akkor mit tanítsunk 
Európa földrajzából? Mert bizony a rendelet nagyon szűkszavú 
intézkedése nyomán nehéz elképzelni, hogy mi maradhat meg a fel
sorolt címszavak anyagából és mi nem. Teljesen az iskolákra és a 
szaktanárokra pedig csak nem jó bízni a kérdés elintézését, mert 
annak gyakorlatilag igen furcsa következményei is lehetnek. Mit 
fog például a felügyelet csinálni azzal a földrajztanárral, aki Európa 
földrajzából csak az államok neveit, területüket, lakosszámukat és 
fővárosaikat tanítja meg?

Szabad legyen még felhívni a figyelmet arra is, hogy új közép
iskolai törvényeinket a nemzeti tárgyak előtérbehelyezésének az 
ígéretével kaptuk. S íme, a magyar föld és a magyar nép megismeré
sére szánt amúgyis kevés időt már két esztendő múlva megcsonkít
juk. Mert bizonyára lesz több olyan földrajztanár, aki kényszerűség
ből csökkenteni fogja a magyar földrajz tanítására szánt időt, hogy 
valami kis eredményt érhessen el Európa földrajzának a tanításában !

A rendelet rövid hat sorban intézi el az első osztály mennyiség- 
tan anyagának a kérdését is. Kimondja, hogy ,,a közönséges törtek
kel végzett műveletek tárgyalása elmarad“ . Tekintsünk most el 
attól, hogy ebben a fogalmazásban az iskolák és a szaktanárok egyéni 
elbírálására marad a lényeg, mert nem tudhatjuk, hogy a közön
séges törtek tanításának bevezetésére szolgáló számelméleti részt 
és a közönséges törtekre vonatkozó ú. n. alapfeladatokat tanítsuk-e 
vagy sem s nézzük meg a kérdést tisztán pedagógiai és didaktikai 
szempontból.
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Azt tudja minden gyakorlati tanítással foglalkozó középiskolai 
tanár, hogy az első osztályba kerülő tanulók az elemi iskolából ma
gukkal hozzák az egész számok körében végzett alapműveletek isme
retét. Tanmeneteikben nem is a tanítási idő ötödrészét fordították a 
közönséges törtek tanítására, hanem ennél jóval többet. Nem racioná
lis tehát, ha elvesszük a számtanórák ötödrészét, és ezért kidobjuk 
az osztályból súly szerint az anyag harmadát. Még különösebbnek 
tűnik a dolog, ha figyelembe vesszük, hogy három hasábbal hátrább 
a harmadik osztály elején kezdi az algebra tanítását. Gyakorlatilag 
tehát az lesz a helyzet, hogy a második osztály első felében még a 
közönséges törteket sem ismeri a tanuló, és egy félévvel később már 
az algebrát fogja tanulni ! Én elhiszem, hogy a százalékszámítást, 
kamatszámítást, értékpapírokat, ötvények számítását s általában 
mindazt, amit eddig az alapműveletek és az algebra között tanítot
tunk, nagyon szépen be lehet osztani az algebra keretei közé is. De 
nem tudom elhinni, hogy a 12 évet betöltött harmadik osztályos 
tanuló lelkileg nem sinylené meg, ha az algebra mégis csak nem egé
szen könnyű rendszeres absztiahálási munkálataira kényszerítjük. 
Valahogy az az érzésem, hogy eddig sem csak éppen véletlenségből 
vártunk 14 éves korig az algebra tanításával, hanem azért, mert 
meg kellett várnunk, míg megérik rá a gyermeki lélek. Magam is 
mennyiségtan-szakos tanár vagyok, tehát nem mondhat senki kon
tárnak, ha azt merem állítani, hogy egészséges rostálás után a közép
iskolába való algebra-anyagot kényelmesen el lehet végezni akkor is, 
ha a negyedik osztályban kezdjük az algebra tanítását.

Szerény véleményem szerint az énekórák számát is kár volt 
egyre csökkenteni. Olyan nehezen vártuk már, hogy az érzelmi 
nevelés követelményeinek is fokozottabban tehessünk eleget, s olyan 
jó volt hinni, hogy a kezdőlépések megtörténtek ebben az irányban 
a heti két énekóra bevezetésével, s alig két év után már egy a heti 
énekórák száma. Csalódtak talán az énekórákban valahol, és ezért 
kellett csökkenteni az óraszámot? Vagy újabb pedagógiai kutatások 
nyomán rájöttek, hogy az énekkultúra terjesztése nem kívánatos 
a középiskolában? Erről, bevallom, nem tudok. Én úgy gondoltam, 
hogy az iskolai énekkarok szervezésétől a szociális nevelés, a fegyel
mezettség terén is volna várnivalónk. S milyen szépnek hittem, 
hogy majd néhány év múlva az énekelni tudó tanulók között ked
vesebbé és eredményesebbé tudjuk tenni a magyar irodalom, az ide
gen nyelvek, a földrajz, a történelem, de talán még a matematika 
tanítását is !

Az újabb rendelet a modern nyelvek tanításában a fősúlyt a 
nyelv gyakorlati elsajátítására teszi át. Ezután tehát az irodalmi 
anyag és az irodalomtörténet csökkentésével a beszédgyakorlatokat 
kell szorgalmazni. Ezt az elgondolást elvileg csak helyeselni lehet. 
Közkívánság már régi időtől fogva, hogy hagyjuk el a középkori 
német, angol és francia írók műveinek unalmas, céltalan és eredmény
telen tárgyalását, s közeledjünk a modern nyelvek tanításában a
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gyakorlati élet követelményeihez. Azonban ! (A legőszintébb komoly
sággal mondom, hogy nagy lelki fájdalommal írom ezt a sok azon- 
bant, mert az én életem célja és summája is a magyar középiskola.)

Azonban hogy szorgalmazhatja a német tanár a hetedik és 
nyolcadik osztályban a beszédgyakorlatokat, mikor hetenként csak 
két-két óra áll rendelkezésére, és ott lebeg feje fölött a Damokles 
kardja, hogy az érettségi vizsgálaton, amikor irodalmi színvonalon 
álló magyar szöveget kell a tanulóknak németre fordítaniok, az elnök 
és a kormányképviselő kimondja rá a súlyos ítéletet, hogy tanítványai 
nem tudnak semmit. Mert az csak mindenki előtt világos, hogy az 
alföldi magyar tanulók 30-as létszámú osztályokban heti két óra 
foglalkozás mellett a beszédgyakorlatok közben szerzett ismereteik 
alapján teljesen képtelenek lesznek 35 sort magyarról németre le
fordítani. Áz ilyen elvi nehézség mellett szinte nem is érdemes fel
említeni azt a gyakorlati hiányosságot, hogy a rendelet már meg
volna, de nincs sehol tankönyv, amelynek az alapján ezt a gyakor
lati irányú nyelvtanítást végezhetnők.

Nem tudom elmulasztani az alkalmat, hogy ismételten ki ne 
térjek a középiskolai nyelvtanítás súlyos kérdéseire. Szilárd meg
győződésem, hogy addig egészséges és komoly középiskolai reformot 
csinálni nem tudunk, amíg a középiskola elé utópisztikus követel
ményeket állítunk különösen az idegen nyelvek tanítása terén. 
Nem célom most a meddő vitatkozást folytatni az idegen nyelvek 
tudásának hasznosságáról, a latin nyelv szükségességéről, a közép
iskolai nyelvtanítás lehetőségeiről és az ezekhez kapcsolódó kérdé
sekről. Én csak azt állítom, hogy átlagos képességű magyar gyer
mekektől háromféle idegen struktúrájú nyelv tanulását megkövetelni 
lélektani képtelenség. Az egyik idegen nyelvet feltétlenül ki kell 
hagyni a középiskola kötelező rendes tárgyai közül, ha meg akarjuk 
menteni a középiskolai nevelést.

Nem akarom véka alá rejteni meggyőződésemet, és ha meg
köveznek is érte, megmondom, hogy én a középiskola első osztályá
ban a némettel kezdeném az idegen nyelvek tanítását. Adnék a ré
szére hetenként legalább hat órát végig mind a négy osztályban, s 
nem is próbálkoznék ezen a fokon másik kötelező idegen nyelvvel. 
Csak az ötödik osztályban jönne a második idegen nyelv, éspedig 
szabad választás szerint a latin vagy a francia. S ennek a második 
idegen nyelvnek is juttatnék hetenként hat órát végig minden osztály
ban. így tanítanánk egy germán és egy latin idegen nyelvet köte- 
lezőleg, s az idegen nyelvek tanítására fordítanánk az alsó négy 
osztályban heti 6, a felső négy osztályban heti 12 órát. Tehetséges, 
jó bizonyítvánnyal rendelkező és megfelelő nyelvérzékű tanulók 
számára ingyenes melléktárgyként bevezethetnénk többféle nyelvet 
is : angolt, olaszt, vagy még inkább valamlyik szláv nyelvet. Hiszem, 
hogy a két kötelező nyelvben is sokkal jobb volna az eredmény, a 
harmadik, nem kötelező nyelvet is könnyebben kezelné egy kisebb, 
de válogatottabb társaság, s ezzel az újítással nemcsak a középiskola
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munkáját tennők egészségesebbé, hanem még a helyesen felfogott 
idegen nyelvi kultúrának is csak hasznára lennénk.

A III. osztályban most tanítunk először az új törvény alapján. 
Érthető kíváncsisággal vártuk az idevonatkozó rendelkezéseket. 
Sajnos, csak a heti órabeosztást, az egyes tantárgyak anyagának 
rövid ismertetését kaptuk meg és azt az ígéretet, hogy a tantervi 
utasítás még ebben a polgári évben meg fog jelenni. Illetve, helye
sebben, hogy az utasítás megjelenése még erre a polgári évre várható.

Az a bizonyos kis keserűség megint csak kicsurran az emberből, 
ha a III. osztály tanítási anyagát végigtanulmányozza. Nem mon
dom, itt nem találtam jelentékenyebb kifogásolni valókat, de mégis 
csak rá kell mutatni arra, hogy a zöld asztal mellett stilisztikailag 
kifogástalannak látszó mondatok a gyakorlatban milyen nehéz
ségek elé állítják az iskolát és a tanárokat. A történelemről pl. ez 
van a rendeletben : A magyar nemzet elbeszélő története napjainkig, 
a kiemelkedő személyek előtérbe helyezésével. Ez az újítást jelentő 
néhány szó : a kiemelkedő személyek előtérbe helyezésével, alapjá
ban véve az alsófokú történettanítás teljes átalakítását jelentheti. 
De mivel egyéb útbaigazítás nincs, nem lehet tudni, mennyire mehet 
el a tanár a kiemelkedő személyek előtérbe helyezésével. Bizonyára 
minden iskolában a tanár egyéni ízlése szerint más személyek fognak 
kiemelkedni. A magyar nyelv tanárának a vállára meg olyan sok 
anyagot rak, hogy ember legyen a talpán, ha el bírja végezni. Látszó
lag nem akarja az egész magyar nyelvtan összefoglalását, mert ki
fejezetten csak a hangtani és szótani ismeretek kiegészítését és rövid 
összefoglalását kívánja meg, de mivel stilisztikai, sőt verstani isme
reteket is követel, a leggyakoribb polgári ügyiratok szerkesztését 
is ideteszi, valószínűleg az egész magyar nyelvtan rendszeres össze
foglalását megkívánja, hiszen mondattan tudása nélkül mégsem 
akarhat talán a rendelet stilisztikát és poétikát tanítani? A latin 
tananyag kijelölése igen rövid, de jó. Hosszabban beszél a németről, 
de valamit mégsem mond meg, amire pedig a-német tanárok nagyon 
kíváncsiak lettek volna. Nem tudjuk meg U.'L, hogy a gót betűket 
kell-e használni, vagy a latin betűket. Csak ennyit találunk : A német 
(fraktur) betűk. Ezt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy meg kell 
tanítani a fraktur betűket, éppen úgy, mint ahogy a mennyiség- 
tanban megtanítjuk a természetes alapú logaritmust, vagy a nem 
tízes alapú számrendszereket, de használni nem használjuk. A német 
tanárok, akik tudják, hogy milyen óriási különbséget jelent a német 
nyelv tanításánál a latin vagy a gót betűk használata, bizonyíthat
ják, hogy nem kákán csomót keresést akar jelenteni megjegyzésem.

A testneveléssel kapcsolatban inkább a 93,200/VII. 2. sz. rendelet 
kívánkozik tollhegyre. Ez a rendelet szabja meg-*az ifjúsági sportkörök 
új alapszabályait. Mégpedig úgy, hogy örülhetned azok, akik a sport túl- 
tengésétől féltették diákságunkat. Mert ez az új rendszer alkalmas arra, 
hogy elsorvassza a középiskolai sportot, különösen vidéki iskoláknál.

El kell ismerni, hogy ma egyik legnehezebb kérdése nevelés-
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ügyünknek a testnevelés kérdése. Az erőteljes testnevelésre szükség 
van kétségtelenül. De viszont ennek természetes és elkerülhetetlen 
következménye a sportszeretet, amiből a mai korszellem hatása nyo
mán könnyen kifejlődik a versenyláz, a rekordhajsza, a sportszív és 
a túlzásba vitt sportolás egyéb egészségügyi és pedagógiai veszélyei. 
Bizony roppant nehéz feladat előtt áll a testnevelési ügyosztály, ha 
el akarja találni a helyes középutat, amelyen járva eleget tud tenni 
a modern testnevelés követelményeinek is, de ki tudja elégíteni a 
szülők és a tanárok felfogását is. El tudom képzelni, hogy az elmúlt 
évek során mennyi jogos és jogtalan panaszt kellett lenyelni a test- 
nevelési ügyosztálynak. Mert bizony fájhatott is a szülőknek, ha 
versenyző, sportoló és tréningekre járó fia megbukott a latinból, s 
végül érettségi után kisült, hogy sportszív miatt nem vehető fel a 
Ludovikára, a Testnevelési Főiskolára, vagy a vasúthoz. És jogosan 
panaszkodhattak a sport túlzásai ellen. Akadnak bizony a tanárok 
közt is olyanok, akik valami csudálatos tudatalatti ellenszenvvel 
néznek a sportoló diákra. Viszont a szakszerű, helyes irányban veze
tett testnevelés nagyszerű eredményei tagadhatatlanul meglátsza
nak a diákság összességén. Meddig lehet itt elmenni? Hol kell meg
ái lani?

Az elmúlt évek során a középiskolákban dívó rendszer kedvezett 
a sportolásnak. A visszahatás nem maradhatott el. így jöhetett ki 
a 93,200. sz. rendelet, amelynek értelmében csak azok a 14 évnél 
idősebb tanulók lehetnek a sportkör rendes tagjai, akik írásbeli 
szülői beleegyezést mutatnak fel. A beiratkozásoknál láttuk, hogy 
kevés szülő hajlandó megadni az írásbeli beleegyezést. A jelentkezők 
közül azonban automatikusan megszűnnek tagok lenni a bukott 
diákok. Sőt a gyenge tanulókat akkor is eltilthatja a tanártestület a 
sportolástól, ha nem buknak meg. Hányán fognak tagok lenni egy 
300-as létszámú vidéki középiskolából? Ám a tagok közül sem ver
senyezhet mindenki! Versenyre csak az készülhet és csak az állhat, 
akinek az arcképes igazolványában erre engedélyt ad évenként két
szer egy sportorvos, vagy az iskolaorvos. Hány versenyző fog egy- 
egy középiskolában maradni, ha komoly szigorúsággal végrehajtják 
a rendeletet? Úgy érzem, hogy kevesebb, mint amennyivel verse
nyeket lehet rendezni. Márpedig a verseny a sport igazi éltetője, s ahol 
nincs verseny, ott megakad a sportolás. Igaz, hogy a sport és a test
nevelés lényegileg nagyon különböznek egymástól. De csak az elmé
letben. A gyakorlatban már nehéz a szétválasztásuk. Különösen 
gyermekek előtt.

Végül lehajtott fővel elismerem annak az érvnek a jogosságát, 
hogy nagyon könnyű kritizálni és nagyon nehéz, talán lehetetlen 
mindenkinek a szája íze szerint cselekedni. Fejlődés, haladás, töké
letesedés azonban nem képzelhető el kritika nélkül. Azért mertem 
úgy írni, ahogy ma igen sok kollégám gondolkozik.

Szeghalom.
Nagy Miklós.
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A  debreceni tankerület igazgatói értekezlete.

Az 1935 : VI. te. Végrehajtási Utasításának 48. §-a előírja, 
hogy ha új Tanterv vagy új Utasítás rendszeres végrehajtásának 
biztosítása szükségessé teszi, a tankerületi kir. főigazgató jogosított 
tankerülete érdekelt iskoláinak igazgatóit az aktuális kérdések 
megbeszélésére összehívni. Ezen paragrafus alapján vitéz dr. Bessenyei 
Lajos tankerületi kir. főigazgató a debreceni tankerületbe tartozó 
közép- és kereskedelmi iskolák igazgatóit és helyettes igazgatóit 
1937 május hó 26-án értekezletre hívta egybe, mely Debrecenben a 
Debreceni Kereskedőtársulat dísztermében folyt le nagy érdeklődés 
mellett. Valóban rendkívül szükséges volt, hogy az új tanügyi igaz
gatási rendszernek egy esztendőn keresztül való kipróbálása és 
hosszabb tapasztalatgyűjtés után a felmerülő problémák tisztáz
tassanak.

Vitéz dr. Bessenyei Lajos elnöki megnyitóul a tanítási vázlatok
ról szóló tanulmányát olvasta fel, mely nyomtatásban teljes egészében 
megjelent a Protestáns Tanügyi Szemle 1937. évi júniusi számában. 
Az értekezlet nagy figyelemmel és megértéssel hallgatta a fejtegeté
seket, melyek mintegy lezárták az e tárgyban folytatott irodalmi és 
élőszóbeli vitákat, és e fontos kérdést nyugvópontra helyezték.

Gáspár Gyula középiskolai szakelőadó ,,A főigazgatói és az 
igazgatói ügyvitel az 1935 : VI. te. Végrehajtási Utasítása és az 
időközi rendeletek alapján“ címmel tartott igen tanulságos előadást. 
Ismertette a főigazgatói ügyvitelt az ügydarabok megérkezésétől a 
végleges elintézésig. A debreceni tanker, kir. főigazgatói hivatalnak 
külön postafiókja van (száma : 68.), ahonnan reggel 8 órakor hozza 
el az altiszt a napi postát. Az érkezett küldeményeket az iktató tiszt
viselő bontja fel a soros előadó jelenlétében. A főigazgató címére vagy 
„sajátkezű felbontására“ és a „bizalmas“ jelzésű borítékokat a főigaz
gató személyesen bontja fel. Az iktató tisztviselő ellenőrzi, hogy a 
borítékon jelzett számok mindegyike megérkezett-e összes mellék
leteivel együtt, a borítékokat egy hónapig még őrzi a hivatal.

Az iktatás és iratkezelés a korszerű igazgatás követelményei 
szerint történik. Az iratok iktatás szempontjából négy csoportra 
oszlanak. Az első csoportba tartoznak a „tanulmányi iratok“ . Minden 
évről-évre szabályszerűen ismétlődő iskolai jelentés idetartozik. 
Iktatásuk állandó törzsszám alatt történik. Pl. Minden iskola alakuló 
gyűlése jegyzőkönyvének törzsszáma 10., tantárgyfelosztása 20., stb. 
Az iskolafajokat betűjel különbözteti meg egymástól. A gimnázium 
betűjele : G, a polgári iskoláé P, a kereskedelmi iskoláé K, stb. 
Minden iskolafaj minden törzsszámának gyűjtő borítékja van, melyen 
az egyes intézetek állandó sorszámuk szerint sorakoznak, és ahová 
az ügy darab érkezését a kelet egyszerű bejegyzésével jelzik. Az első 
gimnázium alakuló értekezleti jegyzőkönyve iíymódon az 1. G. 10— 
1936—-7. iktatási (kezelési) számot nyeri. A borítólap mindenkor
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feltünteti azt, hogy mely iskolák küldték be határidőre a kívánt 
ügydarabot. A késedelmeskedő igazgatóságot e célra szolgáló nyom
tatványon szólítja fel a hivatal.

A tanulmányi ügyek jelentékeny hányadát teszik ki a forgalom
nak, ennélfogva az új iktatási rendszer jelentékeny munkamegtaka
rítást jelent. A második csoportba az egyes iskolák személyi és anyagi 
vonatkozású ú. n. adminisztratív ügyeit sorozzák. Iktatásuk az iskola 
adminisztratív ívén történik, és az ívben gyüjtetnek maguk az iratok 
is. A kezelési számban a betűjel ,,a“ betűvel bővül így : 1. Ga. 8. 
(az első gimnázium 8-adik adminisztratív ügye).

Az egyéb iratokat érkezési sorszám szerint iktatókönyvbe iktat
ják. Ugyanazon ügy második, harmadik, stb. iratát alsorszámmal 
különböztetik meg. Ilyenkor az együvé tartozó iratok közös gyűjtő- 
ívbe kerülnek, maga az iktatás a gyüj tőíven folyik, az iktatókönyvben 
pedig az első irat száma alá bélyegzik a ,,gyüjtőszám“-jelzést. Ezzel 
az ú. n. gyüj tőszámrendszerrel az együvé tartozó ügydarabok automa
tikusan egy helyen gyüjtetnek, ami nagyjelentőségű olyan hivatalnál, 
melynek évi forgalma meghaladja a 10,000 darabot.

A bizalmas természetű iratok iktatása külön könyvben hasonló 
rendszer szerint történik. A kezelési szám ,,eln.“ megjelöléssel bővül.

Az ilymódon iktatott ügydarabok az előadókhoz kerülnek, akik 
naponta, meghatározott időpontban a főigazgatónál jelentkeznek, 
ismertetik, az ügydarabok tárgyát, megbeszélik az intézés módját, 
bemutatják fogalmazványaikat. A gépírók tisztázatokat készítenek, 
ezeket egyeztetik a fogalmazvánnyal. Az aláírt és kellően felszerelt 
kiadmányok postázásra kerülnek. A Minisztériumba menő és a sürgős 
iratokat aznap, a többieket kedden és pénteken viszik postára. 
Ugyanekkor jelentkeznek a helybeli intézetek altisztjei az intézetük
nek szóló küldeményekért. A főigazgatói hivatal minden elküldést 
és átvételt postai, ill. kézbesítő könyvvel tud igazolni.

A hivatal a tanulmányi ügyeket a második év végén, az admi
nisztratív ügyeket az 5., egyéb iratokat a 10. év végén selejtezi, de 
az okmányjellegű iratokat továbbra is megőrzi.

A tanév szerint való iktatás igen jól simul az iskolai ügyek 
természetéhez. Az egyes iskolák igazgatói is kísérletet tehetnének 
egy oly iktatási rendszerrel, mely az együvé tartozó ügyeket egy szám 
(gyüjtőszám) alatt gyüjtené az iskolai év kezdetétől végéig, mikor 
is az igazgató eleve meghatározhatná az egyes ügyek állandó iktatási 
törzsszámát. (Pl. értekezleti jegyzőkönyvek 1., tandíjügyek 2., ösztön
díjügyek 3., számadások 4. stb.)

A szakelőadó ezután különböző főigazgatói rendelkezések végre
hajtási módozatairól tájékoztatta az értekezletet.

Űr Márton debreceni állami gimnáziumi mb. igazgató ,,A tanulók 
viselkedése az iskolán kívül“ című felolvasásában mindenekelőtt azt 
hangsúlyozta, hogy nem kívánja szaporítani a tárgyalásra kitűzött 
tételről oly sokszor elhangzott összefüggő előadásokat. Csak vázlat-
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szerűen ismétli a mindenki előtt ismeretes tényeket, és inkább keresi 
a gyógyító eszközöket.

A korszerű nevelés súlyos feladat elé állítja a tanárt, az iskolát. 
Ma már a tanár feladatköre bővült: a szülői ház nevelőmunkáját nem
csak figyelnie kell, hanem abban közre is kell működnie, ma már az 
iskolának nemcsak tanítania, hanem nevelnie is kell.

Két tényező kötelessége a gyermeknevelés irányítása : a szülői 
házé és az iskoláé. Szükséges, hogy ezek között a legnagyobb összhang 
legyen. Keresni kell tehát az eszközöket,, amelyek ennek kialaku
lását elősegítik, megteremtik. Egyik tényező sem hagyhatja figyelmen 
kívül, hogy a gyermek máshol is megfordul, vagyis külső tényezők is 
befolyásolják a nevelést. Ezek káros hatásának megakadályozása, 
kiküszöbölése végett a leglelkiismeretesebb gondosság, a legteljesebb 
ellenőrzés szükséges a szülők részéről, az iskola pedig a lélekrehatással, 
meleg szeretettel és szigorú törvényekkel állít és állítson is gátat a 
veszedelemnek. Veszedelem mutatkozik az utcán, ahol sok trágár szó 
ütheti meg a gyermek fülét, káros reklámok és pornográf képekkel 
telt kirakatok állják útját az ifjúnak, röviden az utca mint a durvaság, 
trágárság és szemérmetlenség csarnoka veszedelmes a serdülő ifjúra. 
Mérhetetlen veszedelmet jelent a mozi, mert az erkölcstelen támadások 
pergőtüzét zúdítja az ifjúságra. Veszedelem van durvaságra szoktató 
sportágakban, az olcsó olvasmányokban : a ponyvaművek erkölcsi 
felfogást fertőznek, gondolkodást, világnézetet, hazafiságot mételyez- 
nek. A meg nem válogatott társaság és a fel ügy (“lel, ellenőrzés nélkül 
maradt zsúrok, az el nem számolt zsebpénzek, a beszédben és maga
tartásban megnyilvánuló rossz szokások : mind mind veszedelmet 
rejtő tényezők.

A felügyelet nélkül való utazás is káros hatással van a bejáró 
tanulók lelkére. Veszedelmet rejteget magában a szállásadók nem
törődömsége i s : anyagi érdekből nem avatkoznak be a diákok 
magánéletébe. A diáktanyák kivétel nélkül a bűn tanyái lehetnek. 
A slágerek és az őrületszülte vagy divatszülte, egyenesen fajtalankodás 
és közszemérem elleni támadás számba menő táncmuzsikáról és a 
velejáró táncról nem is jó beszélni.

A napilapok is éreztetik káros befolyásukat : ma már az alsós 
diák is olvas újságot : természetesen tájékozott a rendőri krónikában. 
Gondoskodnunk kell, hogy gyermekeink kezébe csakis nemzeti alapon 
álló, keresztyén lap kerüljön.

De mit szóljon a nevelő a strandéletről? A meztelenségben túl
hajtott napfürdőzésről és az ott folytatott veszedelmes kísértésről? 
Az utca veszedelmes nevelő tényező mindenkor, de mit jelent az 
utca arra a tanulóra, aki nem véletlenül jut ki az utcára, hanem 
egyenesen oda megy : korzózni.

Intézkedések a helyes nevelés szempontjából: A gyermeket kis 
korában szinte állandóan, serdülő korában minél gyakrabban szülők 
vagy idősebb testvérek vagy szülőhelyettesek társaságában bocsássuk 
az utcára, kísérjük az utcán. A tanárral való sétálgatás is jó befolyás,.
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bizalom szempontjából is jelentős. Idősebb kíséretében megtanulhatja 
az ifjú, hogy a gyalogjáró elfoglalása, hangos beszéd, lökdösődés, a 
köszöntés elmulasztása illetlen.

Lélektani szempontból igen érdekes jelenség, hogy az a tanuló, 
aki az iskolában a legnagyobb Hiedelemmel köszönti tanárát, az élet
ben, hacsak teheti, kikerüli a köszönésnek ránézve kellemetlen 
kényszerűségét. Csak ha egységes és következetes ellenőrző és figyel
meztető eljárás alakul ki az egész tanári testület összes tagja közt, 
és a fegyelem s tiszteletadás szellemibb értelmét sikerül átplántálniok 
tanítványaik leikébe, akkor lesz remélhető, hogy megszűnnek hama
rosan az ezen a téren még most is igen gyakran előforduló kilengések.

Rossz nevelési gondolat, hogy a gyermeket túlfiatal korban min
den további nélkül elengedik és magukkal viszik a szülők moziba, 
színházba, pedig ez korai idegesség szülőanyja lesz. Mérlegelni kell a 
darabot, előbb ismerjük meg mi, aztán adjunk engedélyt a tanulónak. 
Moziban, színházban tanári inspekciós páholy biztosítandó ! Ifjúsági 
előadásra kerülő színdarabot az iskolaközi színügyi bizottság nézzen 
meg előbb, és csak az ő javaslatára hirdethetik az ifjúsági előadást.

A ma már túlzásba vitt sportolást redukálni, szabályozni kell. 
Különösen a durvaságot tápláló játékot kell kiküszöbölni. Az intézeti 
sportkörök keretében is mérsékelni kell az ilyen durvaságot szülő 
játékokat, ha már kiküszöbölni egészen nem lehet. A testnevelési óra 
legyen a maga rendeltetésének megfelelően testi és léleknevelés órája 
és ne csak a sporté.

Az olvasmányok nevelőhatásáról külön tanulmányt lehetne írni. 
Főelv legyen : ismerje meg a tanuló elsősorban a magyar irodalom 
remekeit a kötelező és ajánlott olvasmányok alapján, és ezt kérjük 
tőle számon.

A jó társaság értékes, a rossz kész veszedelem. A kicsiny gyermek
nek nincs helye felnőttek társaságában, a serdültek magatartását jel
lemezze szerénység, ne akarjanak mindenhez értő óriásoknak feltűnni.

A sexuális felvilágosítás — tisztaságra nevelés nehéz, de sok 
bajnak az e téren való hiány az oka. Utcán, társaságban, strandon, 
vonaton ott kísért az ördög. Okos nevelés, ellenőrzés, állandó foglal
koztatás, az időnek léhaságtól mentesítése, erkölcsi tudat elmélyítése 
a főorvosság.

Szükségesnek látszik tehát a szülők intenzívebb tájékoztatása, 
bevonása az iskola szellemébe minél gyakrabbi találkozás útján. 
Az osztályfőnöki órákat fejlesszék ki és bővítsék ki valóságos illemtani 
órákkal akár mind a nyolc osztályban.

Alkalmat kell találni arra, hogy nevelésre főleg alkalmas tanárok 
minél többet legyenek tanítványaik körében. Sétán, moziban, színház
ban. Tegyék kötelezővé a szülői ház látogatását, főként a szálláson 
levők többszöri meglátogatását. Általában a tanár óraközi szünetek
ben mind többet és többet legyen tanítványai közt és ilyenkor is, 
más alkalmakkor is vesse le tanári palástját, beszéde, érdeklődése,
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oktatása-nevelése legyen olyan hangú, mintha nem is tanár lenne. 
Hatoljunk közelebb a gyermekiélekhez.

Az iskola szabályai ne büntetőszankciók színében álljanak, mint 
inkább iránytszabó utasítások legyenek. A vonaton bejáró tanulók 
száma lehetőleg minimális legyen, ha a szociális szempontból ezt még 
el kell tűrnünk, de a legkisebb panasz esetén az engedélyt meg kell 
vonni. Külön vasúti kocsit indítsanak a kérdéses időben. Komoly 
intézkedésre van szükség a szállásolt diákok ügyében. A szállásadók 
viszonyait ismernünk kell : csak megbízható emberek jöhetnek 
számba. Kis fiút nagy fiúval egy helyre nem engedhetünk.

A moziba, színházba, cirkuszba való engedélyt szigorú feltételek
hez kössük, csakis szülő vagy helyettese kérésére adjunk engedélyt. 
Hatósági intézkedés provokálandó a strand látogathatása tárgyában.

Sajtó, sláger, moziügyben erélyesebb állami beavatkozás szük
séges. Vessünk véget a korzózásnak is. Az utcán járva vegyük számba 
korzózó tanítványainkat. Itt azonban nagyon kívánatos, hogy a város
beli iskolák egyforma szigorúsággal lépjenek fel a korzózók ellen. 
A szülői ház és iskola közötti kapocs szorosabbá tételére a tanárok 
hetenkét két fogadóórát tartsanak. Az osztályfőnök, mint osztályának 
legfőbb nevelője, tanulmányi felügyelője és adminisztrátora tartson 
külön fogadóórát az osztályszülők számára.

Az előadáshoz elsőnek Józsy Ferenc jászberényi áll. gimnáziumi 
igazgató szólt hozzá. Elismeréssel adózott a felolvasásért, de nem 
mindenben ért egyet az előadóval. A tanulóknak a tanárokkal való 
sétája tekintetében az a baj, hogy erre nem igen van mód. Nem írja 
alá, hogy az igazgatói iroda nem alkalmas a tanulóval való bizalmas 
beszélgetésre. Elmúlt már az az idő, amikor a hideg rázta a tanulót, 
ha az irodába hívták. A szülői házzal való kapcsolatra vonatkozólag 
megjegyzi, hogy a szülőket általában csak a bizonyítvány érdekli. 
A szülők a nevelést teljesen az iskolára tolják. A szülőket az iskolához 
kellene édesgetni, hogy ne csak a kalkulus érdekelje őket. Javulást 
csak az internátusi neveléstől vár. Ezt szeretné látni a középiskolai 
tanárképzésben is.

Dr. Kurucz György szolnoki állami leánygimnáziumi mb. igazgató 
hozzászólásában előadta, hogy a színház- és mozilátogatás ellenőrzését, 
amely Budapesten lehetetlen, Szolnokon kivihetőnek gondolta. 
A mozitól kért az iskola számára minden film első napi előadására 
egy széket. Nem kapott. Erre nem engedte a növendékeket moziba. 
Egy hónap múlva megkapta az igazgatóság a helyet. Most aztán az 
a rend, hogy az első napon, amelyen az igazgató vagy egy tanár nézi 
meg a filmet, növendék nem mehet moziba. A második napon aztán 
kiírja a fekete táblára, hogy a film megtekinthető-e vagy nem. 
Színháznál már nehézkesebb a dolog.

Dr. Papp Ferenc tanügyi főtanácsos, debreceni leánygimnáziumi 
igazgató az előadás tendenciájával egyetértett, de a részletekben több 
ellenvetése van. A séta nagy intézetekben megvalósíthatatlan. Ha az 
egész osztályt viszi a tanár, az szép dolog, de nincs ideje, hogy külön-
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külön vigye sétára minden egyes diákját. E helyett a kirándulások 
célszerűek. Sok intézet van, ahol a köszönés szempontjából kifogás
talan a tanulók viselkedése. De felhívja a figyelmet arra is, hogy sok 
tanár nem fogadja a tanulók köszönését. A sportban, strandolásban, 
tenniszben nem talál semmi erkölcsrontót, ritkán lát kifogásolni valót. 
Európai áramlat a sport, ez alól hazánk sem vonhatja ki magát. 
Harmonikus nevelést kíván a test és szellem között. A korzó nem 
mindig csúnya látvány. A szállásokat, sőt családokat meg kell láto
gatnunk, mert a szülőt, mint nevelési tényezőt nem ismerjük. A mozi 
ellenőrzése rendkívül nehéz dolog, nagy teher. Erőteljesebb film
cenzúrától várna inkább javulást.

Fux Antal, a debreceni fiú felső kereskedelmi iskola igazgatója 
„A  tanulók délutáni élete az iskolában“ címen tartott ezután elő
adást. A válságok mai korában két egymással birkózó világ határkövei
nél az iskola nem tölti be hivatását, ha munkája csak a tanítási órák 
megtartására szorítkozik. Legyen az iskola tanítási órák után is csele- 
kedtető, foglalkoztató, alakító erőtényező, s végezze el tanítvá
nyainál az új világrend szellemének megfelelő átalakítást. Ezt a világ
rendet nemesebb szellem hatja át, az egyén korlátlan és feltétlen 
szabadsága helyére a közösség érdekét helyezi, s a magyar ifjúságtól 
de mindannyiónktól is, a régi fegyelmetlenséggel szemben fegyel
met, rendet, feltétlen alkalmazkodást, alárendelést és szolgálattételt 
kíván meg. Bukásunkat az általános emberinek a nemzeti fölé való 
emelése okozta, tudatos vezetés mellett tanulják meg növendékeink 
a nemzeti szempontoknak minden más szempontot alárendelni. Hogy 
ezt a célt elérhessük, megszervezi minden iskola az orvosi intézményt, 
naponként a tanítási órák előtti rendeléssel, pontos orvosi napló 
vezetésével és évenként legalább egyszeri generális orvosi vizsgá
lattal. Ezzel óvja és biztosítja az iskola a tanítványok egészségét 
és a szociális gondoskodás szárnyai alá veszi. Ebből az okosan és 
helyesen megszervezett alapból kiindulva az iskola megnyitja dél
utánonként a tornaterem ajtajait az ifjúság előtt, hadd mérjék itt össze 
erejüket a nemes versenyben a sportkör keretén belül, csoportokra 
való szervezéssel, vezetők odaállításával eleven, eredményes dél
utánokat tud adni az iskola növendékeiknek, s ha továbbmenőleg az 
iskola a szülők áldozatkészségére appellálva éveken át tartó hozzá
járulásból futó- és tenniszpályákkal és öltözőkkel felszerelt iskolai 
sporttelepet tud megszerezni saját tulajdonul, boldoggá teheti ifjúsá
gát. A telepből egy kis terület leszakítva kedvezhet azok hajlamainak, 
akik a föld megmunkálásához éreznek kedvet, s örömöt találnak a 
gazdasági növények fejlődésében, vagy a virágzásba borult virág
ágyakban. Téli foglalkoztatásra berendezhetünk az iskolában egy kis 
műhelyt, hadd tanulják meg itt a fűrész, gyalu használatát, és hadd 
érezzék át azt az örömet is, amit kezük munkájából készült lóca, szék 
asztal okoz. így fáradva tanulja meg az ifjúság az egyszerű munkást 
is megbecsülni. A délutáni foglalkoztatáshoz felveheti az iskola a 
gyorsírás-gépírás gyakorlását is.
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Mindezt betetőzi egy intézmény, amelyet minden iskola meg
szervezhet. Iskolánk már évtizedek óta fenntartja az úgynevezett 
Ifjúsági Otthont. Művészi bútorzata találkozókra összegyűlt hűséges 
tanítványok áldozatkészségéből került össze. A név is jelzi, hogy itt 
szabadon egymás között vannak a tanulók, s maguk tartják fenn a 
rendet. Az otthon a rendelkezésükre bocsátott válogatott napilapok, 
folyóiratok és szemlék útján az élettel kapcsolja össze az iskolát, a 
rendelkezésre bocsátott kézikönyvtárral az önművelés lehetőségét 
adja meg a növendékeknek. Az iskolai könyvtár mellett az intézmény 
könyvtára házi olvasásra, irodaimi és közgazdasági aktualitásokat ad 
a kezükbe. Ha az intézmény avatott vezetés alatt áll, és ha a tantes
tület tagjai támogatják, eredményes munkát lehet végezni s az állandó 
ráhatásokból lelki átformálást a nemzeti közösség javára.

A cserkészettel kapcsolatosan az előadó azt a felfogását fejtette 
ki, hogy ide szigorú szelekció alapján az ifjúság elitje kerülne csak, 
azok, akik kifogástalan magatartásukkal és különös képességük miatt 
vezetésre és irányításra hivatottak.

Vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök hozzászólásában rámutat arra, 
hogy ez az előadás szoros összefüggésben áll azzal, amelyet Űr Márton 
tartott a tanulók iskolánkívüli viselkedéséről. Mivel tudta, hogy e 
fontos, nagyterjedelmű problémának közmegnyugvásra való elinté
zése lehetetlen egy ilyen értekezlet keretében, azért felkérte Fux 
Antal igazgatót, ismertesse meg a debreceni fiú felsőkereskedelmi 
iskolának délutáni nevelését, ezirányú konkrét intézkedéseit, mutas
son rá arra, hogy mit tehet ezen a téren az iskola. Le a kalappal ez 
intézet elő tt! Tény, hogy a városon kívül szerzett 6 hold területű 
sporttelepet, tribünnel, felkerítve. Éveken át gyűjtötték rá a pénzt. 
Most ott élhet az iskola ifjúsága a nemes értelemben vett sportnak, 
amely eszmei világszemlélete a mai életnek. A diákotthon páratlanul 
áll a tankerületben. Itt élheti az ifjúság káros tényezőktől mentes 
egyéni életét. íme az egyik lehetőség, konkrét intézkedés az előbbi 
probléma megoldására. Minél több iskola minél többet valósítson 
meg belőle !

Ezután következett dr. Kurucz György szolnoki állami leány
gimnáziumi igazgatónak „Az iskola és a tánctanítás“ címen tartott 
előadása. A témával kizárólag csak iskolai szempontból foglalkozott. 
Nevezetesen :

1. szükséges-e a tánc és tanulása mindkét nembeli fiatalságnak ?
2. ha szükséges, akkor milyen korban, hol, mit és kitől tanuljanak ?
3. Hogyan lehetne megoldani a fiatalság olyan szórakozását, 

hol tánckedvüket minden testi és lelki veszély nélkül kielégíthetnék?
Az első kérdésnél megállapítja, hogy a mai táncőrületben félte

nünk kell az ifjúságot, mert a mai ú. n. modern táncok ezer és ezer 
alkalmat nyújtanak az ifjúság erkölcsi világának rombolására és érzé
kiségének korai kifejlesztésére. Az iskola mégsem zárkózhatik el 
teljesen az ifjúság tánctanulásától és szórakozásától, mert egyrészt a 
bizonyos korlátok közt megengedett tánc tényleg szórakozás a fejlődő
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ifjúságnak, másrészt el kell fogadni az iskolának a szülők gyakori 
érvelését, hogy ,,a táncra a mai fiatalságnak, különösen a leányifjú
ságnak szüksége van, mert kamaszosan szögletes mozdulatai általa 
megfínomulnak, a tánc művészete új, ismeretlen szépségeket tár fel 
szépet szomjazó lelke előtt és — különösen a leányok számára — 
sokszor férjhezmenési lehetőséget is jelent a táncos összejövetel“ .

Mivel a Rendtartás 34. §-a, valamint az 1935. VI. te. lehetővé 
teszi a tánctanulást, bizonyos korlátok között, az iskolának keresni 
kell a lehetőségeket, hogy az ifjúság tanulhasson táncot és gyakorol
hassa azt, de úgy, hogy a mai túl modern táncok testi és lelki világát 
ne veszélyeztessék.

Fontos tehát, hogy hol tanul az ifjú táncot? A Rendtartás 34. §-a 
—- igazgatói engedéllyel — megengedi a magántánciskolák látogatását, 
de a nyilvános tánciskolába való járást eltiltja. Mivel e kétféle iskola 
között különbséget tenni nem lehet, azért a legtanácsosabbnak tartja, 
hogy a táncot lehetőleg az iskola épületében tanulhassák a tanulók, 
ha erre alkalmas hely van, mégpedig fogadott oki. tánctanító (nő) 
vezetésével, tanári és szülői felügyelet mellett. Olyan városban, ahol 
fiú- és leányközépiskola van, lehetőleg a két iskola közös tánckurzuso
kat és gyakorló órákat rendezzen. A gyakorlásra nagyon jónak tartja 
a szülői házaknál megfelelő és egymással szimpatizáló családok gyer
mekeinek felváltva tartott házi zsurjait.

Tanítási időnek elegendőnek tart 6—8 hetet.
A kisebb növendékeknél feleslegesnek tartja a tánctanulást. 

A leányok a IV. osztálytól, a fiúk az V. osztálytól kezdve tanulják a 
táncot.

Arra, hogy mit tanuljanak, azt válaszolja, hogy először tanulják 
meg a nemzeti táncainkat, melyek már lassan feledésbe mennek, 
azután tanulhatnak modern táncokat is. De mivel ezek igen külön
félék és folytonos divatnak alávetettek, tanácsolná, hogy egy bizottság 
évről-évre állapítsa meg a tanulható táncokat, azokat minden iskolá
val közölnék, és csak azok volnának taníthatók. Ügy tudja, hogy 
Budapest székesfőváros kezelésében levő középiskoláknál ez már meg 
is valósult. Ezt kellene általánosítani.

Azután megemlékezett még a ,,mozgásművészet“ -ről, mint egy 
új művészeti mozgalomról, mely főképpen a leányiskolák vezetőit 
érdekli, mert úgy látja, hogy főleg a leányos szülőket és ezeken ke
resztül a leányiskolákat zavarja e mozgalom. Senki sem tudja, mi a 
lényege ennek a „művészetnek“ . Egyesek tornának, mások táncnak 
tartják. Zeneszó mellett végeznek bizonyos ritmikus mozgásokat, 
miközben hajladoznak és kezeiket kígyószerű hullámmozgásba hoz
zák. A szülők, kik e hajlongásokat látva leányaikban ballettehetséget 
fedeznek fel, el vannak ragadtatva a „mozgásművésznők“ munkájá
tól, azt többre értékelik az iskolai testnevelésnél. A szülők eme tájé
kozatlanságát a mozgásművésznők maguk javára fordítják, és sokszor 
az iskolai testnevelés és munka ellen tüzelik a szülőket, hogy minél 
több növendékre tehessenek szert. A mozgásművésznők emez eljárása
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miatt több helyen összeütközés volt már iskola és szülői ház között, 
amiről a „Testnevelés“ c. folyóirat 1937. évi márciusi számában az 
„Orsz. Testn. Tanács“ beszámolója is megemlékezik. Mivel Szolnokon 
hasonló eset adódott elő, előadó megkereste az „Orsz. Testn. Tanács“  
főtitkárságát ez ügyben, melynek válaszát teljes egészében felolvasta. 
E szerint az ú. n. „mozgásmüvésznők“ sem tánc-, sem tornaoktatásra 
nincsenek képesítve, sőt működésük — a titkárság megállapítása 
szerint — káros az iskolai testnevelésre, azért a vallás- és közoktatás- 
ügyi Miniszter úrhoz ez ügyben memorandumot nyújtanak be.

Ezen hivatalos szerv megállapítása — az előadó szerint — a jövőre 
tájékoztatás ezen mozgalomra, és a leányiskolák vezetőinek útmuta
tás, hogy a mozgásművészekhez növendékeiket ne engedjék.

Dr. Mezey Sándor mezőtúri református gimnáziumi igazgató 
köszönetét mondott az előadónak, hogy ezt a kényes kérdést ide
hozta. Nehézséget okozott ez az iskolai tánctilalom. Pestre vonat
kozott, ahol könnyen ki lehetett játszani. Mikor növendékei részére 
rendezett tánciskolát, oda nem megfelelő társadalmi állású nők is 
jöttek. Ezért kért engedélyt a vallás- és közoktatásügyi Minisztertől, 
hogy a mezőtúri leánygimnázium növendékei is résztvehessenek a 
tánctanfolyamon. Most minden évben megtartják a tánciskolát, ahol 
mindkét iskolából jelen van állandóan néhány tanár. Ott helytelen 
dolog nem történhet, nem fognak meg nem felelő partnerrel szóra
kozni, mert nincs rá alkalom.

Józsii Ferenc szerint az a javaslat, hogy a tankerületi főigazgató 
állapítsa meg, hogy milyen táncokat lehet tanulni, nem ajánlatos. 
Szomorú tapasztalatai vannak a magánházaknál rendezett zsúrokról 
is. Osztja Mezey Sándor nézetét, hogy ott, ahol felügyelet van, nem 
történhet excessus. Hasznos volna, ha hatályon kívül helyeznék az 
iskolai tánctilalmat és felújítanák a régi diákmulatságokat. Van olyan 
város, ahol pl. a tanítóképző tart diákmulatságot, a középiskola nem. 
Ebből erkölcsi kár hárul a középiskolára.

Dr. Hoffmann István tanügyi tanácsos megemlíti, hogy főigaz
gatói értekezleten is felvetődött már ez a téma. Egyik főigazgató be
számolt arról, hogy egy társaságban a leányok beszéltek a szigorú 
tilalmi rendelkezésről. Arra a következtetésre jutottak, hogy már 
csak álarcos bálra mehetnek. Másik eset: Egy főispán sürgönyzött 
a főigazgatónak, hogy leányát elvihesse táncmulatságba. A főigazgató 
nem engedte. A minisztériumban az a vélemény alakult ki, hogy 
helytelen volt meg nem engedni. Vajúdó probléma ez. Az új Rend
tartásban ez a kérdés is szabályozást nyer.

Meltau Márton pápai prelátus, debreceni róm. kath. leánygimná
ziumi és tanítónőképzőintézeti igazgató megállapítja, hogy ha a 
fiúiskolák érzik e kérdés fontosságát, akkor a leányiskolák még inkább. 
Az igazgatónak sok baja van e tekintetben a mamákkal, a VKM-nek 
kell irányítást adni. Helyi viszonyok szerint az iskolák között szük
séges megállapodást kötni. Melyik osztálytól kezdve és hány nyil
vános mulatságon vehet részt a tanuló? Szabaddá sem lehet tenni
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a kérdést, elzárkózni sem lehet előle. 0  három nyilvános mulatságra 
engedi el évenként a felsőbb osztályosokat. A tánctanítás a III. osz
tályig az intézetben történhetnék, vagy egy tánctanító termében 
felügyelet mellett, ha az iskola erre nem alkalmas. Haladó tanfolyamot 
is lehetne rendezni egy fiúiskolával. Szükséges volna az iskolák 
közötti megállapodás a nyilvános ünnepélyeken való fellépés dolgá
ban is. A nőegyletek mind iskolás gyermekekből állítják elő pro- 
grammjukat. Pedig az iskola nem arravaló, hogy ellássa az egyesü
leteket szereplőkkel. Van olyan gyermek, akinek mindenütt fel kell 
lépnie. S ha az igazgatóság részéről ellenállásra találnak, főigazgatói 
és egyéb közbenjárást vesznek igénybe. Ezekben a kérdésekben 
részint a VKM, részint helyi megállapodás adjon irányítást.

Dr. Pupp Ferenc előadja, hogy a debreceni református gimnázium 
és leánygimnázium megoldották ezt a problémát. Évenként közös 
tánctanfolyamot tartanak, egy-egy közös mulatságot rendeznek, ahol 
a kiesik este 11 óráig, a nagyobbak éjfél után 2 óráig maradnak. 
A nőegyletek kívánságai az igazgatók legnehezebb teendői. Kény
telen ő is engedményeket tenni nekik, csak annyit köt ki, hogy a 
szereplésre kért tanuló legalább jó osztályzatú legyen. Nem szerencsés 
gondolat, hogy a főigazgatóság, vagy valamely más bizottság álla
pítsa meg a tanítható és táncolható táncokat. Egyrészt azért, mert a 
legjámborabb táncot is lehet nem jámborul járni, másrészt pedig 
bizonyos, hogy az ifjúság éppen azokat a táncokat akarná táncolni, 
amelyeket a bizottság nem engedne.

Vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök kijelenti, hogy a VKM-ben is 
súlyosnak tartják ezt a problémát, dolgoznak rajta. Egységesen 
nagyon nehéz lesz rendezni, mert nagy különbséget tesz az, hogy 
kisvárosról van-e szó, vagy nagyról, egy vagy több iskola van-e benne, 
s van-e alkalmas helyiség vagy nincs. Olyan nagy helyeken, mint 
Debrecen vagy Szolnok, az igazgatók állapodjanak meg egyöntetű 
eljárásban, találjanak gyakorlati megoldásokat.

Végül Gáspár Gyula felolvasta részletes felvilágosítását és elvi 
jelentőségű válaszadását minden beérkezett tankéi, kir. főigazgatói 
ügyviteli, igazgatási, tanulmányi vagy nevelési kérdésre.

Az előadások után dr. Kari János debreceni kegyesrendi gimná
ziumi igazgató mondott emelkedett szavakban hálás köszönetét a 
főigazgató úrnak a jelenlevők nevében azért, hogy ezt a rendkívül 
tanulságos értekezletet mindnyájunk lelki gazdagodására és okulására 
megrendezte. Vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök megköszönve a meleg 
üdvözlést, kijelenti, hogy nem érdemel hálát, mert szívéből indíttatva 
akkor is megrendezte volna ezt az értekezletet, ha a paragrafusok 
nem írják elő. Egyetlen célja volt : nem elméleti kérdéseket hozni ide, 
hanem a mai élet legsürgősebb követelményeit és problémáit meg
beszélni, a figyelmet felhívni rájuk, ha egyszerre és gyorsan eldönteni 
nem is lehet őket.

Ebből a szempontból valóban nagy nyereséget jelentett a deb
receni tankerület közép- és kereskedelmi iskolák igazgatói számára
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ezen értekezlet megrendezése, s úgy érzem, a köznek tettem vele szol
gálatot, ha e protestáns tankerület igazgatói értekezletének lefolyását 
a többi tankerületek pedagógusainak érdekében egy kissé részlete
sebben ismertettem a Protestáns Tanügyi Szemle hasábjain.

Debrecen. Kun Sándor.

A z elemi algebra tanításának módszerei.

A matematikailag képzett elme erősen hozzászokott a nagy 
absztrakciókhoz, azért talán nem lehet csodálkozni azon, hogy még 
alig néhány évtizeddel ezelőtt az algebra tanárai már a kezdő fokon 
is inkább a logikus gondolkozás diadalának tekintették tárgyukat, 
a számfogalmak absztrak definíciójára, a következtetések és leveze
tések formailag pontos keresztülvitelére helyezték a fősúlyt, a helyett, 
hogy az algebrának mindennapi élettel való kapcsolatát érzékeltették 
volna, fedeztették volna fel tanítványaikkal. Habár a legrégibb 
utasításaink is kívánták a gyakorlati élet igényeinek tekintetbe
vételét, az algebrának a tanítása nálunk épúgy, mint a külföldön, 
erősen formális volt.

A gyakorlati természettudományok rendkívüli gyors fejlődése, 
másrészt az üres okoskodások, az absztrakt fogalmak túltengése, 
a matematika tanításában már a múlt század végén is arra ösztökél
ték különösen a gyakorlat embereit, hogy a matematikai oktatás 
reformját sürgessék. Perry, aki talán legtöbbet tett a reformoknak 
Angliában való keresztülvitelében, ahol a legerősebb formális tanítás 
folyt, akkoriban (Euklides) nyíltan hirdette, hogy csak az a nép 
fog a jövő nagy versenyében boldogulni, amelynek fiai az alkalmazott 
tudományokban tökéletesen jártasak.1 Nálunk Beke professzor hívta 
föl a figyelmet a külföldi reformtörekvésekre az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület 1906. évi közgyűlésén. Az ő indítványára 
alakult meg még ugyanabban az évben az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület matematikai reformbizottsága, amelynek az akkori 
legkiválóbb egyetemi és középiskolai matematikai tanárok voltak 
a tagjai. A bizottság határozatairól és javaslatairól szóló jelentés 
lényege a függvényfogalomnak a matematikai oktatás tengelyébe 
való állítása és az infinitezimális számítás elemeinek a középiskolába 
való bevitele volt. Mindez olymódon történjék, hogy a tanár a tanuló
val megkedveltesse a tárgyát. A matematika tanításának mostani 
rendszerében a tanulónak oly munkát kell végeznie, amelynek 
tárgya nem érdekli s amelyet így nem is végez szívesen — mondja 
a bizottság kiváló tanár tagja, Mikola Sándor.1 2 A reformokkal fog-

1 Nature : 1902 III. 27. szám.2 A Középiskolai Matematikai Tanítás Reformja. 13. oldal.
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lalkozók főtörekvése, hogy a tanulókban nagyobb érdeklődést 
keltsenek a matematika iránt. Beke professzor is arra hivatkozik 
említett előadásában, hogy az ismeretek halmazánál sokkal többre 
kell becsülnünk azt, hogy módszerünkkel a középiskolai tanulóban 
fel tudjuk ébreszteni a matematika iránti kedvet.3

A reformbizottság munkájának megvolt az eredménye. — 
Utasításaink hangsúlyozzák, hogy a tanterv a mennyiségtani tanítás 
gerincévé a függvény fogalmát és a velejáró grafikus eljárásokat teszi. 
Ennek ellenére azt látjuk, hogy általában tankönyveink, amelyek 
többnyire „átdolgozott“ kiadások, az elemi algebra tárgyalásánál 
ugyanazt a módszert követik, mintha még a reformbizottság munkál
kodása előtt volnánk. Az 1927-i Utasítások ugyan megjegyzik, hogy 
az elsőfokú-egyenlet tárgyalása az algebrai tanítást elejétől fogva 
kísérheti, de már az egyenletrendszer grafikus megoldását a IV. 
osztályban csak befejezésül ajánlják, ami ellentétben van azzal az 
előbb idézett célkitűzéssel, hogy a mennyiségtan tanításának 
gerincévé a függvény fogalmát tegyük.

Kiváló tankönyvírók4 is hangsúlyozzák, hogy az algebra tanítá
sának kezdetén legfontosabb a tanulók érdeklődésének felkeltése. 
Bármekkora lehet a fontossága a tiszta spekulációnak, kétségtelen, 
hogy minden tudomány kezdetét egyszerű tények megfigyelésében 
és a gyakorlati élet követelésében kell keresnünk. Nagy hibát köve
tünk el, ha azt a kapcsolatot, amely az algebra látszólagos formaliz
musa és a mindennapi élet realitása között fennáll, éppen az algebrára 
való bevezetéskor mellőznénk. Pedig erre bőven tudnánk tanköny
veinkből példákat felsorolni. Még az 1927. évi Utasítások5 6 is azt 
ajánlják, hogy pl. a negatív számokkal való szorzásnál elvont tár
gyalást alkalmazzunk, holott ez a munkáltató tanítás elveivel már 
nem egyeztethető össze.

Elfogadván célkitűzésül, hogy minél gyakorlatiasabban és minél 
egyszerűbben vezessük be növendékeinket a már előre félelmetesnek 
hallott algebra rejtelmeibe, két utat követhetünk. Az egyik a betűk 
használatának célszerűségét a már ismert képletek (kamatszámítás, 
geom.-képletek stb.) alkalmazásában, a fogalmazásában egyforma, 
egymástól csak az adatokban különböző feladatok megoldásában 
mutatja meg. Itt tankönyvíróink nagy többsége abba a hibába esik, 
hogy hamarosan elhagyja azt az elvet, hogy a tapasztalatokat a 
gyakorlati alkalmazás célszerűségeiből szűrje le. Hamarosan egész 
sorokat kitevő képleteket írunk fel, amelyekről senki sem tudja, 
hogyan keletkeztek, a betűk valójában értelmetlen abracadábrájá-tól 
„hemzseg a tábla“ — mintha még a híres Hatvani professzor idejé
ben volnánk® —, míg eljutunk az alapműveletek értelmezéséhez, 
alaptörvényeihez, a számolási rövidítések szabályaihoz. Mindig

3 U. o. 29. oldal.1 E. Boréi : Algébre I. Cycle, Préface.5 Utasítások 288. oldal.6 Arany János : Hatvani.
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tapasztaljuk algebrát először tanuló növendékeinknél, hogy nem 
értik, mire valók a csak úgy kapásból felírt, sokszor mérföld hosszú 
képletek, amelyekkel nekik bizonyos műveleteket kell végezniük, 
és azért gyakran hangzik föl osztályunkban panasz : én ezt egy
általán nem értem, nem tudom, mire való ez az egész, nem látom 
semmiféle értelmét stb. Különösen azok, akiknek csekély az 
absztraháló képességük, találnak nagy nehézséget a folyton kompli
káltabb, de látszólag célnélküli formalizmusban, és csak nagy fárad
sággal jutnak el oda — ha egyáltalán eljutnak —, hogy a tanultakat az 
év vége felé az egyenleteknél és a grafikonoknál alkalmazni is tudják.

E. Boréi már említett kitűnő kis könyve megmutatja azt az 
utat, amelyet követnünk kell, ha nem akarunk eltévedni a forma
lizmusok útvesztőjében. A pozitív és negatív számok bevezetésének 
célszerűsége, művelete a segmentumokkal, az egyenletes mozgás 
egyenletének általános tárgyalása, sőt a homogén koordináták 
bevezetése megelőzik az algebrai számolás elemeinek tárgyalását.7

Habár az elemi algebrának ilyen felfogású tárgyalása ellen semmi 
kifogást nem tehetünk, mégis figyelemreméltó az angol iskolákban 
használatos másféle tárgyalási mód, amely mindjárt az első algebra 
órán egyszerű feladat egyenletbe foglalásával és megoldásával 
oszlatja el az algebra nehézségeiről és haszontalanságáról eléggé el
terjedt tévhitet.8 Felkeltve a növendékek érdeklődését és feloldva 
csak úgy kapásból felírt vagy feldiktált betűhalmazok értelmetlen
ségét, úgy vezet el az absztrak törvényekhez és a műveleti szabályok
hoz, hogy a napról-napra megismétlődő gyakorlati feladatok segít
ségével állandóan felszínen tartja az algebrának a mindennapi élettel 
való kapcsolatát. Néhány évvel ezelőtt az Országos Református 
Tanáregyesület egyik közgyűlésén a matematikai és természettudo
mányi szakosztály előadásának keretében szóbakerült az angol 
módszer és nagyon kedvező vélemények hangzottak el azok részéről, 
akik azt iskolájukban már kipróbálták.

Még a múlt évben iskolánk módszeres értekezletén felhívtam 
szaktársaim figyelmét a kedvező véleményekre, magam pedig a 
tanári kartól kapott felhatalmazás alapján ebben a tanévben a 
leánygimnázium IV. osztályában — ahol tudvalevőleg az algebra 
tanítása kezdődik — meggyőződést szereztem a módszer helyességé
ről. Mielőtt erről beszámolnék, Cracknell könyve alapján rövid 
vázlatát adom annak, hogyan folyik le az első algebra óra, és hogyan 
történik egyenletek alapján a negatív számok bevezetése.

Az első algebra óra.
Mindenki ismer olyan feladatokat, amikor bizonyos számot 

ki kell találni. Egy egyszerű ilyen feladat : Ha egy számot hárommal 
szorzunk és a szorzathoz 5-öt adunk, 20-at kapunk eredményül.

7 E. Boréi : Algébre h. 85.8 A. G. Cracknell : The school Algebra.
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Melyik ez a szám? Pár pillanat múlva felkiáltások hangzanak el, 
hogy öt a keresett szám. Rámutatunk arra, hogy próbálgatással 
találták ki. Most olyan eljárást keresünk, amellyel a keresett számot 
próbálgatás nélkül is meg tudjuk határozni. A feladatot egyszerű 
alakban írjuk fel :

3 X a gondolt szám hozzáadva +  5 egyenlő 20
3 X gondolt szám + 5  =  20
3 X x -j- 5 =  20
3x +  5 =  20

ebből következik, hogy 3x =  15,
amely egyszerűbb feladat, mint az eredeti, mert ennél csak azt 

kérdezzük, hogy melyik az a szám, amelyik 3-mal megszorozva 
15-öt ad eredményül. Ennek a megoldása x =  5, tehát 5 volt 
a gondolt szám.

írjuk fel hasonlókép és dolgozzuk ki a következő feladatokat :
1. 40 almám van, mindegyik barátnőmnek 4-et adtam, nekem 

8 maradt, mennyi barátnőm volt? (4x +  8 =  40.)
2. Gondoltam egy számot, 7-tel megszoroztam, a szorzatot 

50-ből kivontam, eredmény 15. Mi volt a gondolt szám? 
(50 — 7x =  15.)

A tárgyalt feladatokat egyszerű alakban egymás alá írjuk :
3x +  5 =  20
4x +  8 =  40
50 — 7x = 1 5

Az ilyen egyenlőségeket, amelyekben egy ismeretlen van, amit 
ki tudunk számítani, egyenleteknek nevezzük. Az a szám, amit 
meghatároztunk, az egyenlet megoldása vagy gyöke. (5, 8, 5.)

Az x-et ismeretlen számnak gondolva, foglaljuk szövegbe a 
következő egyenletet :

8x _  2 =  14
3x +  2x =  10
5x — 5 =  40

20x - 4x =  64
Házi feladatok : 1. Egy bizonyos számot 5-tel szorozva, a szor

zathoz 7-et hozzáadok, 22-őt kapok eredményül ; mi volt a gondolt 
szám? — 2. 60 drb cukrot osztottam ki a növendékek között. Mind
egyiknek 4-et adtam az utolsó kivételével, akinek már egy sem 
jutott. Mennyien voltak a növendékek.

A negativ szám értelmezése.
Kb. az ötödik óra után, miután az eddigiekben a — jelet csak 

mint a kivonás jelét értelmeztük,9 megoldjuk a következő egyen
leteket :

9 Cracknell : Alg. p. 6.
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1. Két utcai árus közül az elsőnek 9 P-je van, a másiknak 
15 P-je. Egy napi munka után mindegyik ugyanannyit nyert és akkor 
a másodiknak háromszor annyi pénze lett, mint az elsőnek. Mennyit 
nyert mindegyik?

(9 +  x) 3 =  15 +  x 
x =  — 6

Megmutatjuk, hogy a — 6 veszteséget jelent.
2. Kertemben két kútat ások : az egyik 2 m., a másik 5 méter 

mély. Mind a kettőt egyformán mélyítettem, és akkor a második 
négyszer olyan mély lesz, mint az első. Mennyivel mélyítettem a 
kutakat?

4 (2 +  x) =  5 +  x
x =  — 1

Megmutatjuk, hogy a — 1 nem a kút mélyítését, hanem az 
ellenkező irányban egy méterrel való kisebbítését jelenti.

3. Egyik községnek 100, a másiknak 150 lakosa van. Tíz év 
alatt mindegyik község lakossága ugyanannyival növekszik, és 
akkor a másodikban kétszerannyi lakos van, mint az elsőben. 
Mennyivel növekedett a lakosok száma?

x =  — 50 nem a lakosság növekedését, hanem a lakosság 
fogyását jelenti.

Hasonló feladatatot nagyon sokat találhatunk. Mindegyikből az 
derül ki, hogy a — jellel olyan mennyiséget jelölhetünk, amely 
a kérdésben szereplő mennyiséggel ellenkező értelmű. Helyesebb, 
ha ilymódon feladatokkal kapcsolatban maguk a növendékek jönnek 
rá valamire, mintha mi figyelmeztetjük őket jóelőre a — jel cél
szerű használatára.

Cracknell a függvényeket és ábrázolásukat az első évi algebra
anyagnak a végére hagyja. Helyesebben járunk el, ha a függvények
ről az egyszerű egyenletekkel kapcsolatban mindjárt az év elején 
megemlékezünk és az egyenletek grafikus megoldását is hamarosan 
bemutatjuk. A következő grafikonokat tárgyaltam :

a) Tapasztalati grafikonok.
1. Iskolánk népességének változása.
2. Max.-min. és közép hőmérsékletek változása egy hónapon 

keresztül, megfigyelés alapján.
3. Légnyomás változása egy hónapon keresztül megfigyelés 

alapján.
4. Néhány betegség lázgörbéje.

b) Elsőfokú függvények.
1. Az út, mint az idő függvénye az egyenletes mozgásnál 

s =  ct, s =  c(t, —t), s =  s0 +  c (t, —t).
2. Grafikus menetrend készítése egyszerű feladat keretében.
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3. Egy Miskolc-Budapest és Budapest-Miskolc vonatpár, 
grafikus menetrendje a hivatalos metrend alapján.

4. Reaumur és Fahrenheit, mint a Celsius függvényei.
5. Az elsőfokú függvény általános alakja, a függvény ábrázolása.
6. Elsőfokú egyenletek grafikus megoldása.
7. Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
8. Ellentmondást és azonosságot tartalmazó egyenletek grafikus 

értelmezése.
A növendékek nagy kedvvel és érdeklődéssel oldották meg a 

sokszor tréfás, versbefoglalt feladatokat, rajzolták a grafikonokat. 
Az első félév 48 órája alatt 30 szöveges feladatot kaptak házi fel
adatnak, kb. ugyanannyit dolgoztak ki az iskolában, a négy iskolai 
dolgozat mindegyikénél adtam fel mindjárt az év elejétől kezdve 
szöveges feladatot is, és mindig volt, aki megoldotta. A gyakorlásnál 
természetesen még több numerikus feladat megoldása szerepelt.

Megfigyelésem eredménye : bizonyos, hogy ez a módszer, külö
nösen a tanulmányok megkezdésekor a réginél alkalmasabb az érdek
lődés felkeltésére. A gyengébb felfogásúnkat könnyebben átvezeti az 
absztrakció megértésének nehézségein, mert az elemi algebra egész 
területét végigkísérheti a szóbeli problémák állandó figyelemmel 
tartása. Numerikus egyenletek, szabályok begyakorlására is célsze
rűbbek, mint a képletszerű formulák, mert a növendék látja, hogy 
az algebrai számolás lényege nem önmagában, hanem gyakorlati 
alkalmazásában rejlik.

Az új idők követelménye, hogy a most készülő algebrai utasítá
sok az algebrának az eddiginél gyakorlatiasabb, érdekesebb feldolgo
zásával, a függvény fogalomnak az eddiginél behatóbb fokozatos 
felépítésével is foglalkozzanak.

Miskolc. vitéz Domokos György.

Dolgozat javítás közben.
Nincsen olyan fárasztó munka a tanári tevékenységben, mint a 

dolgozatjavítás. Nehéz dolog, sok figyelmet és szellemi munkát 
kíván a tanítás, bármely tárgyból is, különösen, ha lelkiismeretesen 
végrehajtjuk azt a feltétlen pedagógiai követelményt, hogy az osz
tályt foglalkoztassuk az egész órán. De mi ehhez képest a dolgozat
javítás, különösen, ha 50—60-as osztállyal van dolgunk, s különösen 
akkor, ha mindkét szaktárgyunk olyan, hogy dolgozatírást követel 
meg. Egy modernnyelvi szakos tanárnak, kivált, ha egyik 
szaktárgya a magyar, s a mellett az alsó osztályokban tanít, nagy 
és népes iskolában, 450—500 dolgozatot kell javítania havonta^ 
nem is számítva a javítások áttekintését, ami szintén időt rabol. 
Iskolánkban pl. magyar-német, magyar-latin szakos tanár egy sincs
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aki évek óta kevesebbet javítana havonta, mint 400 dolgozatot. 
Magam rövid tanári munkám alatt majd mindig 500 dolgozatot, 
de 400-náI kevesebbet sohasem javítottam havonként. Ha ehhez 
vesszük azt is, hogy alsó osztályokban kéthetenként kell dolgozatot 
íratni, akkor nem is csoda, ha azt halljuk, hogy van tanár, akinek 
idejéből semmi másra nem futja, mint a rendes iskolai munka el
végzésére. Gondoljuk csak el, hogyha csak 400 dolgozatot is veszünk 
alapul, naponta 13—14 dolgozatot kell kijavítani, mert különben a 
következő napon már 26—28 van előttünk. (Ezt nem szokták hozzá
számítani a tanári munkához azok, akik oly sokszor emlegetik a 
kéthónapos szabadságot, s akik ezért úgy tüntetik fel a tanári pályát, 
mint a legboldogabbat !)

Pedig mindeddig még csak arról a mennyiségi munkáról beszél
tem, ami magában véve is fogyasztja az időt, s megterhelést okoz. 
De nem is ez a tanári munkának a lényegesebbik része. Mint minden 
tanári tevékenységnek, a dolgozatjavításnak a minőségi oldala a 
nehezebbik, s így még több időt követelő, még több figyelmet 
érdemlő. Hátha még ezt a dolgozat javítást arra használjuk fel, ami 
nélkül nincs is értelme sem az írásnak, sem a javításnak : a nevelésünk 
eredményének fokozására. Akkor azt lehet mondani, hogy a tanár 
naponta"l2—14 dolgozatnál többet lelkiismeretesen ki nem javíthat. 
A dolgozatjavítás ugyanis nemcsak abból áll, hogy az egyes füzete
ket átnézzük, a hibákat aláhúzzuk, mint ahogyan azt talán a kívül
állók képzelik, hanem hibakataszterkészítésből, a jellegzetes hibák 
összegyűjtéséből, a dolgozatnak az előzővel való tartalmi, helyes
írási, fogalmazási összehasonlításából stb., ami mind pihent idegeket, 
nyugodt környezetet és biztos, határozott ítéletet követel, mert a 
dolgozat ilyetén javításának rendkívül nagy hatása van a gyermekre 
egyénileg, még inkább közösségileg.

De felesleges is talán mindezt részletesebben elmondani, mert azok, 
akik ezt a munkát végzik, amúgyis jól ismerik a dolgozat javítás 
összes körülményeit, s akiknek nem kell végezniük, bepillantást 
szerezhetnek azokba a nehézségekbe, melyek a dolgozatjavító tanár 
előtt állnak, ha kissé lelkiismeretesen nézik, megértéssel szemlélik 
azt a munkát, ami kétségkívül igen fontos és nevelési szempontból 
is igen eredményes. A dolgozatokon keresztül a nevelőtanár ugyanis 
nemcsak azt fogja tudni megállapítani, mit tud az illető tanuló, 
azaz nem csupán tudásbelileg ítélheti meg növendékét, hanem a lelki 
élet más területeiről is szerezhet magának tanítványa számára 
meggyőződést, érzelmeiről, érdeklődési területeiről, akarati képes
ségeiről stb. Ehhez azonban természetszerűleg szükség van arra, hogy 
a tanuló egyénisége mielőbb, minél gyakrabban kibontakozhassék.

Éppen azért régóta hangoztatott, de talán kevéssé alkalmazott, 
általánosan még be nem vezetett az élményi dolgozatok íratása. 
Nagyon sok helyütt találkozunk még ma is azzal a módszerrel, hogy 
magyarnyelvű dolgozatoknál nem élményi alapon, hanem erősen 
is kötött tartalmú dolgozatokat íratunk. Az ismereteknek, tártál-



Dr. Belohorszky Ferenc : Dolgozat javítás közben. :u>7

maknak írásban yaló ismétlése, részletes leírása az, ami a dolgozatok 
nagy részét teszi. Értesítőink leközlik a IV—VlII-igadott magyarnyelvi 
írásbeli tételeket. S ha az értesítőket végiglapozzuk, azt kell tapasz
talnunk, hogy az élményi tételek Íratása csak 50%-ban történik 
meg, 50% még mindig arra törekszik, hogy száraz ismereteket 
ismételjenek el a tanulók a dolgozatok lapjain. Nem azt akarjuk 
ezzel mondani, hogy felsőbb fokon pl. irodalmi tételeket ne is adjunk 
kidolgozásra, de itt is szigorúan ragaszkodjunk mindig az élményi 
alaphoz és élményítési, itt főként elmélyítési lehetőségekhez. Mert 
ilyesmi feltétlenül a rendelkezésünkre áll, s ilyesmit el is kell érni 
a magyar nyelv és irodalom tanítása körében. De hogy Zrínyi Szigeti 
veszedelmét méltassuk, hogy Csokonai ódáiról írassunk olyan méltató 
dolgozatot, amelyre a tanuló csak hosszabb tanulmány alapján 
volna képes, vagy pedig amelyet csak olyan forrásmunkák alapján 
írhatna meg, amelyeknek megértése, alapos tanulmányozása meg is 
haladja az átlagtanulókat, az teljesen távolállhat a középiskola 
nevelő jellegétől és céljától is. E helyett itt, ezen a fokon is, mindig 
az élményítés és elmélyítés eszközeivel keressük ki a tételeinket, s 
igyekezzünk arra, hogy a tanuló a maga felfogását és benyomásait 
örökíthesse meg dolgozataiban.

Bevált jó mód itt is erre, ha egyszerre több tételt tűzünk ki, 
amelyekből a tanuló szabadon választhat. Ha az alsó osztályokban 
a gyermek életével kapcsolatos tételek, egyéni fogalmazások foglal
koztatják a gyermeket, ha a felsőbb osztályokban pedig az elmélyí
téssel a szellemi élet területéről szerzett élményekben késztetjük 
szólásra a tanulót, vagy magasabbrendű egyéni problémáiról íratunk 
dolgozatot, akkor nemcsak a tanulót ismerjük meg igazán, nemcsak 
a tanuló lelki életébe, emberi egyéniségébe pillanthatunk be mé
lyebben, hanem számunkra is kellemessé válhatik a dolgozatjavítás, 
mert minden megszólalásban újabb és újabb csirákat fogunk találni, 
amelyek a nevelési eredményünk végső kibontakozását megköny- 
nyítik.

Azonban nemcsak a magyarnyelvi dolgozatokkal érhetünk el 
e tekintetben határozott eredményeket, hanem a modernnyelvi 
dolgozatoknál is. Természetes, hogy itt, ezeknél a dolgozatoknál 
bizonyosfokú nehézségekkel kell megküzdenünk. Elsősorban is a 
nyelvi nehézség miatt csak lassú, fokozatos munkára vagyunk 
utalva. Később is a kifejezőképesség nehézsége miatt csak egész 
egyszerű élmények és érzelmek elmondására szorítkozhatunk. De ez 
is jobb, mint egyedül a kérdésre adott felelet, a fordítás, vagy az 
olvasmányhoz kötött szabadfogalmazásnak merev, ismétlődő rend
szere. Ha kérdés-feleletből kiindulva, rövid élményi fogalmazásokon, 
kérdésszerkesztésen, adott szavakra mondatok fogalmazásán keresz
tül eljutunk ahhoz, hogy a tanuló öntevékenységét teljesen latbavetve 
dolgozzék mindig, akkor már célt értünk nevelési szempontból, s 
tapasztalatból tudom, hogy a modern nyelvtanulás eredménye is 
jóval jobb lesz, mert még nagyobb osztályban is, a közepesnél jóval
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kedvezőbb eredményt lehet elérni azoknál a tanulóknál is, akik 
egyébként a modern nyelvet csak az iskolában tanulják. A dolgo
zatjavítás pedig a tanárnak ismét nem lesz unalmas, mert minden 
gyermek dolgozatában egyéniséget és öntevékeny gyermeket 
ismerhet meg.

Természetes, hogy igazi értéke és jelentősége csakis az olyan 
dolgozatnak van, amelyik az iskolában készült. Nem vagyunk hívei 
ugyanis a házi dolgozatok olyan rendszeresítésének, mint amilyen 
az a mostani középiskolában általános a felsőbb osztályokban. Még a 
magyarnyelvű dolgozatoknál elismerjük, hogy 45 perc alatt mindig 
nem lehet olyan dolgozatot készíteni, amelyből a tanuló egyénisége 
és tehetsége teljesen kibontakozhassék. De mert szükség van arra 
is, hogy a tanuló mikép tud egyszerű problémákat rövid idő alatt 
ki- és megfejteni, mivel szükség van arra, hogy a házi munkákat 
éppen a rendszeres iskolai feladatokkal ellenőrizzük, azért minden 
második dolgozatnak a felső osztályokban is iskolainak kell lennie. 
Nemcsak az elbírálás és értékelés helyessége miatt, hanem éppen 
azért, hogy lássuk az életkérdésekre a rendelkezésre álló idő alatt 
miképpen tudnak egyénileg és önállóan megfelelni. Mert az önálló
ságot nagyon nehéz a házi feladatoknál ellenőrizni. Még az az átlag
tanuló is, aki meg tudná csinálni a feladatot, inkább elkészítteti 
valakivel, maga csak lemásolja, mert ezzel talán jobb jegyet vél 
elérhetni, vagy pedig ezzel felmenti magát a munka némi nehéz
ségétől. Önállóság nélkül készített dolgozatnál, még ha nagyon is 
jól ismerem a tanulót, igazi ítéletet nem mondhatok munkájáról.

De még kevésbbé lehet elfogadni azt, hogy a modernnyelvi 
dolgozatokból is házi feladatot készíttessünk a tanulóval. Mi értelme 
van az ilyen dolgozatnak? A házi dolgozatokból sem a tanuló ön
állóságáról, sem tudásáról igazán meg nem győződhetünk. Mert a 
szülői ház is másképpen kezeli az ilyen, iskolai dolgozati füzetbe 
írt házi feladatot, mint azt a nap-nap után készített, mindig szük
séges házi írásbeli munkát. Emezt nem osztályozzák, amazt igen, 
s így a szülő meggyőződése szerint is helyesen jár el, ha gyermekének 
elkészíti, avagy elkészítteti az írásbeli feladatát. Tehát még a szülő 
részéről sem részesülhetünk támogatásban az ilyen dolgozatírásnál* 
mennyire kevéssé lehet akkor abban bízni, hogy az átlagtanuló 
német vagy francia házi feladatát maga készíti el. Az olyan dolgo
zatnak pedig, melyet a tanuló nem maga készít, semmi értéke sincs, 
így nyugodtan kívánhatjuk e tekintetben, hogy a modernnyelvi 
házi dolgozatokat végkép töröljük a tantervből.

Dolgozatjavítás közben merül fel a tanárban az is, vájjon a 
többféle szempontból történő osztályozásnak, vagy pedig az egy osztály
zatnak van-e nagyobb jelentősége? Vannak tagadók, állítok és van
nak középutasok e tekintetben. A tagadók azt mondják, hogy csakis 
az egy osztályzatnak lehet kellő eredménye. A gyermek mindig 
egységes osztályzatban kifejezve akarja látni a dolgozatának jegyét* 
szükségtelen a több szempontból történő osztályozás. Legfeljebb
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az abc betűivel lehet a külalakot külön is osztályozni. Az állítok 
szerint a tartalom és helyesírás a magyarnyelvi dolgozatnál, tartalom' 
nyelvtan és helyesírás a modernnyelvi dolgozatoknál a külalakon 
kívül feltétlenül elbírálandó. Ezt a többféleséget alátámasztja az a 
tapasztalat is, hogy így elbírálva a dolgozatot, határozott fejlődést 
és eredményt is láthatunk a tanulók előmenetelében akár a fogalma
zást, akár a helyesírást, akár pedig a nyelvtani tudást is vegyük 
alapul. Végül a középutasok azt mondják, hogy mindkét félnek 
igaza van, s ezért az a leghelyesebb, ha egységes osztályzatot is 
teszünk a dolgozatra, mert így a tanuló tisztán látja az értékelést.

A tagadókkal és középutasokkal szemben véleményünk a 
kérdésben ez : Nem vonható az kétségbe, hogy a tanulót érdekli a 
dolgozatának osztályzata, az sem lehet kétséges, hogy a több- 
szempontú osztályozásnak előnyt biztosítsunk az egyetlen osztály
zattal szemben. De feleslegesnek tartjuk már azt, hogy a több- 
szempontból osztályzott dolgozatra egységes jegyet is írjunk, mert ez 
csak zavart okoz a tanulónál. Illetőleg : akkor már a részletosztályzato
kat nem veszi figyelembe s nem fordítja ezekre azt a gondot, amit pedig 
ez az osztályozás el akar érni. A tanuló kíváncsi az osztályzatára, de 
világosabban is látja a maga értékét a részletekben, mint az egységes 
osztályzatban. A többszempontú osztályozás mellett kell feltétlenül 
állást foglalni, s hogy valaki e mellé még egységes osztályzatot is tesz, 
nem tartjuk mégsem lényegesnek, mert ez a gyermeket különösképpen 
nem érdekli, legfeljebb csak a tanárnak okoz fejtörést olyan esetben 
pl., mikor a tartalom 1, a helyesírás 4, vagy pedig a német dolgo
zatnál, amikor a tartalom 1, nyelvtan 3, helyesírás 2/3.

Sokan azt állítják, hogy az idegennyelvi dolgozatoknál ez a tar
talmi, helyesírási és nyelvtani megkülönböztetés erőltetett. Gramma
tikát, helyesírást még csak lehet osztályozni külön, de ezenkívül 
még tartalmat is, az már felesleges. Véleményünk szerint modern
nyelvi dolgozatnál is szükség van erre a megkülönböztetésre. De csak 
akkor, ha a dolgozat valamely önálló és öntevékenységet követelő 
formával van kapcsolatban. Ilyen lehet a kérdés, vagy adott, tágabb- 
körü kérdésre szerkesztett feleletkészítés, adott szavakra mondat
szerkesztés, élményi alapon készített fogalmazás stb. Ilyenkor a 
tartalmat, mint önálló tevékenységet igenis osztályozni kell. Termé
szetesen nem kell akkor, ha kis kérdésekre kell a tanulónak felelnie, 
ha egyszerű, magyarról idegen nyelvre történő fordításról van szó, 
ahol a szöveg egy és ugyanaz. Ilyenkor csak a nyelvtan, helyesírás 
kategóriái szerint kell osztályozni.

Végül dolgozatjavítás közben állapíthatjuk meg igazán, hogy 
miként fogjuk a dolgozatot az osztállyal úgy kijavítani, hogy abból igazán 
eredményes és hasznos nevelői munka is származzék. Nemszükséges e 
tekintetben sokat részletezni, csak megállapítjuk, hogy mind a magyar
nyelvi, mind a modernnyelvi dolgozatoknál a javítás alkalmával ki kell 
aknázni minden lehetőséget a nevelői szempont érvényesítésére.

Magyarnyelvi dolgozatjavításnál igen jó a különböző típusú
3
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dolgozatok közül 1—1-nek bemutatása és az osztályközösséggel való 
részletes megbeszélése. Ilyen kitűnő példát találunk a „Cselekvés 
Iskolája“ című folyóirat ezideiö-—6. számában, Szántó Lőrinc tapasz
talatából. Előre elkészített hibakateszterünk, előre a táblára felírt 
(csak alsó osztályokban alkalmazott) hibacsoportok megbeszélésével 
biztosíthatjuk javításunk eredményességét. Mondani sem kell, hogy 
a füzetkiosztás és írásbeli javítás csak az óra utolsó negyedében tör
ténik, amikor már minden világosan áll a tanuló előtt.

A modernnyelvi dolgozat javításánál a közös feldolgozás és 
hibamegbeszélés szintén lényeges követelmény. így példának egy 
dolgozatjavítási óra szélesebb leírását adom m eg: A dolgozat tárgya : 
kép alapján kérdések s feleletek szerkesztése. Először közös osztály
munkával a képen látottakat beszéljük meg kérdés-feleletekben. 
A kérdések és feleletek kórusban is elmondatnak. A kérdéseket és a 
feleleteket táblára írjuk, tanulók a füzetbe. Ezután felfedem a táblát, 
amelyen a hibák színes krétával helyesre javítva láthatók. Ezután 
történik a füzetek kiosztása, az írásbeli javítás elvégzése, óra végén 
összefoglalás, a hibacsoportokra mondatszerkesztés van.

Tapasztalatból mondhatom, hogy az ilyen dolgozat javítási órá
nak igazi eredménye is volt, a tanulók sok tapasztalatot meríthettek 
a látottakból, még többet a hallottakból. S ha ezt a közös feldolgozási, 
megbeszélési módszert minden alkalommal felhasználjuk és a tanuló
kat arra szoktatjuk, hogy a dolgozatjavítási óra nem ú. n. „potya
óra“ , hanem ellenkezőleg a legmunkásabb, akkor, s csakis akkor 
van a mi dolgozat javításunknak is igazi eredménye.

Mindez dolgozatjavítás közben ötlött fel bennem, mindezt azon 
tapasztalatok közben értékesítettem eredményesen, amikor a dolgo
zatok iskolai kijavítására került a sor, s úgy érzem, hogy éppen azért, 
mert tapasztalati élményből merítettem mindezt, nem is volt feles
leges elmondani.

De e néhány sor is igazolhatja, mennyi munkát, mennyi körül
tekintést s milyen fegyelmezettséget követel meg a tanár részéről 
a dolgozatjavítás. S éppen ezért talán méltányos volna annak a 
felismerése és jogosságának a hirdetése, hogy a dolgozatjavító tanár 
legalább minden 200 havi dolgozat után heti 1 órai felmentésben 
részesüljön. Azaz, ha 400 dolgozatot kell neki pl. havonta javítania, 
akkor heti 16 kötelező óra róható rá. Méltányos ez teljesen, mert a 
magyar- és modernnyelvi tanárnak a dolgozatokon kívül ott van 
még havonta a házi füzetek legalább egyszeri átvizsgálása, ami szin
tén sok időt rabol el tőle. Nem munkától való menekülést jelent ez, 
hanem méltányos és jogos kérést és kívánalmat, mert csak túlterhe
lés nélkül végezheti a tanár is igazán lelkiismeretesen nemzet
nevelő hivatását. Nem is beszélve arról, hogy ez az intézkedés igen 
sok intézetnél még egy nyelvszakos tanár beállítását jelentené, ami 
a tanárok szociális helyzetét közelebb vihetné a megoldáshoz. Ez sem 
volna a legutolsó szempont a helyzet mérlegelésénél.

Nyíregyháza. Dr. Belohorszky Ferenc.
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M E G JE G Y Z É S E K

A testi és szellemi nevelés összhangja.

A nevelés másokra kiható alakító tevékenység, mely három irányban 
működik : testi, értelmi és erkölcsi téren.

A nevelés célját a görögök tűzték ki először tudatosan: a szép és jó ember 
nevelése. Plátón ugyan az értelmet helyezi előtérbe, de a görög nevelés általá
ban megadta a testnevelésnek is az illető helyet. Náluk a gimnasztiké és muziké 
helyes arányban volt egymással.

A rómaiak nevelési eszménye is a testileg-lelkileg erős ember volt.
A keresztyénség hozta be a nevelésbe a szeretet eszméjét és azt a földön

túli célt, melyet csak úgy érhetünk el, ha minden földi jóról lemondunk. 
De a testnevelés terén ferde volt a közfelfogás, ugyanis azt hangsúlyozták, 
hogy a test csak akadályozza a lélek kifejlődését, és azért nem nevelni, de el
nyomni kell.

A nevelés célja a középkorban még Comeniusnál is csak előkészület az 
örök életre, amihez három tényező elegendő : tanultság, erkölcs és vallásos
ság. Vagyis értelmi, erkölcsi és vallásos nevelésről szóltak, a testet csak sanyar
gatták, nem művelték.

Még a renaissance is a test szépségét teszi főcélul, nem az erőt.
Montaigne a XVI. században már hangsúlyozta az egészséges nevelés 

fontosságát, ami a testre is kiterjed : hosszú gyakorlat, teherviselés, ugrás, 
futás, úszás, lovaglás és labdázás edzik az ifjak testét. Az első, aki a testi 
nevelést felkarolja Locke volt (1632—1704), pedagógiai tanai Rousseau elő
adásában hódítják meg a világot. Azonban utána még Herbart is azt a néze
tet vallja, hogy a testi nevelés az orvos feladata, csak a legújabb kor ismerte 
fel újból a testnevelést, és tette ismét az iskola feladatává a test gondozását, 
némelyek szerint túlzott mértékben is. Ezt szeretném megcáfolni e rövid 
áttekintésben.

A nevelők egyeteme elismeri, hogy az értelmi nevelésnek mekkora fontos
sága van : az elme védelme és kiművelése, az érdeklődés felkeltése, az elmének 
tartalommal való ellátása, vezető gondolatok kifejlése, szellemi önállóságra 
való törekvés kifejlesztése stb.

Az erkölcsi nevelés súlyát az erkölcsi érzék kifejlesztésében, az érzelmek 
nemesítésében, határozott erkölcsi irányelvek kialakításában és az erkölcsi 
törekvés kifejlődésében látják, csak a testi nevelés volt mindig mostoha sors
ban kezük alatt, nem ismerték el némelyek még létjogosultságát sem, nemhogy 
egyenlő értékűségét az előbbiekkel.

Ezekkel szemben használja egyik modern pedagógusunk (Imre S.) azt 
a kemény megállapítást, hogy csak /ejtett értelmű ember tudja felismerni a test
nevelés jelentőségét, pl. a testgyakorlás és a boldogság, helyes testtartás és tar
tós munkaképesség, mértékletesség és halandóság összetartozását.

A szellemi és testi nevelés egészséges összhangja fejlesztheti ki ifjainkban 
a bennük rejlő mindenirányú érdeklődést és képességet.

Az egészséges ember lehet csak munkabíró, az egészséges szellemi fejlő
dést is az épség, erő, ügyesség és edzettség biztosíthatja.

A testnevelésnek, még ha egyoldalú lenne is, a szellemi életre vitathatat
lan erős hatása van. Az érzékszervek gondozása, a világban való tájékozódás, 
ismeretszerzés pontosságának elősegítése, az egészségre való törekvés az 
ismeretek egész tömegét teszi szükségessé, és így az élet tudatosságát gyara
pítja, a testgyakorlat sokirányú megfigyelést, gyors és helyes értelmezést 
kíván, egyes ágaiban önuralom, erőfeszítés, engedelmesség és elhatározás, 
más helyütt egy célért való dolgozás szükséges, az önbírálat, a kötelesség 
és összetartás érzése fejlődik, a test erősítése kedvezőbbé teszi a talajt az er
kölcsi nevelésnek, mert aki testével bajlódik, inkább rabja alantasabb érzel
meknek. Viszont az értelmi nevelés is hatással van a testi nevelésre, ez így is

3*
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van rendjén. E kölcsönhatások eredményezik „a mens sana in corpore sano“  
életigazság megdönthetetlen helyességét.

A testi kultúrában a világnézeti értékek nagy hierarchiája rejlik —- 
mondja Kornis. A testedzés hatalmas életérték, amely az egészséges élet elő
feltétele, és nélküle a szellemi értékek sem bontakozhatnak ki bennünk. A testi 
kultúra hatása a logikai vagy értelmi érték szempontjából is felbecsülhetetlen: 
szemessé formál bennünket, a tér és idő viszonyokhoz jobban tudunk hirte
len alkalmazkodni. Olyan szellemi készségre nevel, amely által hamar el tu
dunk igazodni bonyolult viszonyok között is, a lehetőségek összefüggését 
gyorsan le tudjuk mérni. A testi kultúra jelentős megvalósítója az esztétikai 
értékeknek is, a test alkatát egyenletesen fejlesztve vonzóvá formálja, s moz
gásainkat széppé avatja.

A tervszerű testi kultúra az önfegyelmezésnek, a bátorságnak, az akarat- 
edzésnek, a magunk megtagadásának s a nemes becsvágy felkeltésének 
egyik legfőbb eszköze, és így az etikai értékek szolgálatában való jelentősége is 
rendkívül nagy. Ez a jelentősége csak fokozódik, ha szociális hatását vesszük 
szemügyre.

A testnevelés legjelentősebb állomása a sport. A sport nagy mértékben 
neveli ugyanis a közösségérzést, az együttműködésnek, a kölcsönös segítésnek, 
a fair play nek szellemét. Ránevel az ellenség tiszteletére s nemes megbecsülé
sére, kibontakoztatja a társadalmi szervezőképességet. Végül a testi kultúra 
az egész nemzet politikai értékét és hatalmát is rendkívül gyarapítja : a test 
ügyességének és ellenállóképességének növelésével előkészíti az ifjúságot 
a honvédelemre. A sportember eleve jó katona is. így egyesülnek és sűrűsöd
nek össze életértékek és a magasabb szellemi értékek a testi kultúrában, amely 
egyben a lélek kultúráját is jelenti. Itt egyik sem szigetelődik el : a testi és lelki 
képességek kölcsönösen támogatják egymást. Ha az embert formáljuk, 
testét és lelkét egyforma gonddal kell fejlesztenünk. Ez nem akadálya szellemi 
mivoltunknak, testünk magatartását mégis csak a lélek határozza meg, a terv
szerű testi kultúrát is csak a lélek kultúrája szerezheti meg. . .

A civilizáció egyrészt elkényeztet, másrészt egyenesen ártalmas —  
mondja Szász Emil dr. Az elkényeztetett test könnyen meghűl, betegségre 
hajlamos, ezért sorsunkat sokkal mélyebben érintő kérdés a testápolás, de 
különösen annak egyik tünete : a sport, semhogy egyszerűen divatnak minő
síthessük.

Az első nagyszabású változást a sporttal járó fokozott izommunka 
követeli. A sportszerű gyakorlás a szívműködés módosulásával jár. A célszerűt
len ülő életmód közepette tétlenül összeesett tüdőrészecskék sport közben ki
tágulnak, s a tüdőszövet életképessége, a betegségekkel szemben való ellen
állóképessége is fokozódik.

Semmivel se jelentéktelenebb a sportnak lelki vonatkozása. Hiszen 
észszerű sportolás közben a testi-lelki egység igazságát ösztönösen is meg- 
érezzük. Sokan tudatosan, lelki-szellemi erejük érdekében sportolnak, mert 
sokkal inkább szellemi teljesítményeik terén érzik ennek hasznát.

Az élet- és munkaöröm a jól megválasztott sportolásnak törvényszerű 
következménye. Testünk tökéletességének tudata adja meg nekünk a bizton
ságnak, a magunkban való bízásnak azt a nélkülözhetetlen mértékét, amely 
a mások iránti bizalomnak, jólelkűségnek, őszinteségnek és szolgálatkészség
nek forrása és feltétele.

A testápolásnak még jellemalakító hatásában sem szabad kételkednünk. 
Lelki tartalom nélkül kultúrember számára a sport elveszíti értelmét és cél
ját, azt hiszik, hogy a sport önmagáért való.

A sport eredeti jelentése : Játék. Az ember életének legszebb kora, a boldog 
gyermekkor, amikor a játék az egyedüli foglalkozása és életcélja volt. A fel
nőtt ember pihenése, szórakozása, nemes kultúrélvezete lélektani szemmel 
nézve szintén játék. A boldognak mondott gyermekkor kiegyensúlyozottságá
nak, a felnőtt ember eszményi életformájának pszichológiai alapját elemezve 
mi idén mesterkélt okoskodás nélkül is boldogító üdítő játéknak, a sportnak 
fogalmához jutunk.
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Minden testi működés lelki következményekkel jár, s minden lelki meg
mozdulásnak hatása van a test működésére is.

A sport magasabb értelemben a testi-lelki egység ápolása, amelynek 
bizonyítására vállalkoztunk. De ezt csak azok értik meg, akiket az elképzelés 
tehetsége a szabad természetben, vagy a sportpályán művészi-etikai meg
látáshoz és értékeléshez vezet. Akik meg tudják látni a sportolás mélyebb 
értékelemeit, azok tudják, hogy a sport nem a testi egészség egyoldalú ápolá
sára való, hogy belátásunktól függetlenül lelkünket, szellemünket is műveli, 
testi-lelki egészségünket támasztja alá. A sportszeretet nem más, mint az élet 
szépségeinek, az emberi boldogságnak és megelégedettségnek, a testi-lelki 
egészségnek helyes értelmezése és keresése.

A sport fejleszti az akaratot, hisz a sport nevelő értéke éppen az akarat 
edzésében és fegyelmező hatásában áll. (Varga S. Fr.)

Az öntudatosan folytatott sport kitartóvá, állhatatossá, következetessé 
és céltudatossá, kezdeményezővé, szilárddá és önuralkodóvá, szívóssá, hatá
rozottá, küzdeni, lemondani, parancsolni és engedelmeskedni tudóvá teszi 
az embert.

Az akarati tényezőkből folynak még : a bátorság, lélekjelenlét, hidegvér 
és magabízás érzelmei. A sport önérzetessé és tudatossá teszi az embert, 
működésbe hozza a becsvágyat, értékes ambíciókat fejleszt és becsületérzést. 
Az igazi sportember értékes etikai erényei : a szerénység, önfeláldozás. Aki
nél ezek az erények nem érvényesülnek, vagy mellékvágányra s klanak, 
az nem igazi sportember.

A sport által kibontakozott érzelmek összhangzatos jellemet alakíthat
nak ki, a szociális közösség érzésének fejlesztésével még jelentőséget nyer.

A sport igen hálás megnyilvánulási területe az ember társas ösztönének. 
A kölcsönös megbecsülés, rokonszenv, lovagiasság, a társas közeledés fontos 
tényezői benne, bár az önérzet és versengési törekvés feszültséget is teremt
het köztük, mégis a társas közeledést szolgálják.

A sportember a cselekvő ember új típusa, melyet a XX. század alakított 
ki teljesen, az élet technikálódásával és uniformizálódásával van szoros össze
függésben.

A sport a testi kultúra leghatékonyabb tényezője, mert az igazi sportember 
nemes szórakozást és felüdülést keres a sportban, s igyekszik testét-lelkét 
egyaránt nemesíteni.

Az egészség szolgálatában felbecsülhetetlen, de fékezi a szélsőséges, szen
vedélyes lelki megnyilvánulásokat is. Kibontakoztatja az erőket, szórakozás 
által regenerál, s az egyoldalú szellemi, vagy testi munka hátrányos hatását 
kiegyenlíti, és optimális munkára nevel.

A honvédelem érdekei is összefüggenek a sportérdekekkel, fontossága ki
hat az egészségre, vagyis szociális, népegészségügyi és eugenetikái jelentősé
get is nyer.

A sport hasznossági tényezői mellett az sem utolsó jelenség, hogy a tesst 
kultúra terén kifejtett tevékenység, a nemzeti sportteljesítmény összehasonlí
tásával az illető nemzet szellemi nívója is nagyobb lesz. Mivel a testi kultúra 
láthatóbb, kézzelfoghatóbb eredményekben jelentkezik, a milliók szemében 
a nemzet értékességének kifejezése és megjelenése lett a sport. Láttuk 
a berlini olimpiászon, ahol a magyar a világ nemzetei között harmadik lett, 
s ez a csúcsteljesítmény több népszerűséget és értéket kölcsönzött népünknek, 
mint a vele egyenlő értékű szellemi kincseink által adhatunk a külföldnek. 
Arról csak kevesen tudnak, vagy elhallgatják nemzeti féltékenységből, erről 
kénytelenek tudomást szerezni még az utódállamok ellenséges fanatizmustól 
fűtött vezetői és a magyarság barátai egyaránt.

Igazi jelentőséget a sport akkor nyer, ha nemzeti intézménnyé alakul, 
s a nemzetközi kapcsolatok kialakításával még egyetemesebbé és általáno
sabbá válik, amit fiaink talán már megérnek.

Tökéletesebb munkamegosztású, fejlett technikájú államban több szabad 
idő felett rendelkezik az egyén, s a sport lesz a szabad tevékenység legáltaláno
sabb formája.
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A korszerű testnevelés : testben acélos, lélekben jellemes egyén képzése.
Az iskolai testnevelés 1931—35. közt lendült igazán magasra, azóta 

visszaesett. A test ősi erőit és képességeit párhuzamosan kell kifejleszteni, 
nevelni, mert e nélkül harmonikusan kiművelt ember ma nem fejlődhetik 
kultúrlénnyé.

Igen sok értékes emberi tulajdonság elvész, vagy elcsenevészesedik a túl
hajtott intellektuális munka szellemi börtönében, és a szükséges testi erők 
kifejlesztésének elmulasztása, vagy elhanyagolása miatt.

A múlt század 90-es éveiben a VKM fölismerve a testnevelés fontosságát, 
melegen ajánlotta középiskoláinknak a játék, korcsolyázás és úszás gyakorlá
sát s a kötelező játékdélutánok bevezetését és a kerületi versenyeket.

1913-ban alakult az Orsz. Testnevelési Tanács, s Berzeviczy kultusz- 
miniszter a testnevelés lelkes híve lett. Heti négy testnevelési órát és egy játék
délutánt követelt, de nem sikerült kivinnie, 1929-ben születik meg a közép
iskola 3. testnevelési órája, a honvédelem előkészítő gyakorlatai számára, 
vagyis csak a honvédelem tudott rést ütni az iskolai pedagógia merev érc
kapuján.

A lex Hóman újra visszatér az 1777-iI. Ratio Educationis koncepcióihoz, 
amikor kimondja : „ A  lélek felüdítésének két módja van, az egyik az egészség 
fenntartására és a szellemi erők helyreállítására szükséges. .. “ , de az ideális 
az lenne, ha a testnevelés is mindennapossá válnék, hisz ezt a célt szolgálják 
alapjában a 45 percre lerövidített órák is, hogy egy-egy testnevelési órát 
mindennap be lehessen iktatni a tantervbe : ez a véleménye a testnevelőknek 
általában, bár még nem tudták szándékukat valóra váltani.

Az iskolai testnevelés mint derűs, élénk testmozgás, a szervezet biológiai 
szükséglete az iskolában való üléssel szemben, mely mozgásszükségletét 
mindennap ki kell elégítenie, éppúgy mint az alvást vagy a táplálkozást, és 
éppen úgy nem lehet heti három napon a többi napok helyett is testmozgást 
végezni, mint ahogyan nem lehet csak minden második nap enni, vagy aludni.

Az angol világbirodalom mintaszerű a testnevelés terén is. Ott igenis 
mindennap tornásznak, hacsak húsz percig is, de ezt nem szabad elhanya
golni. Ez nemcsak az angol sportélet fejlettségének, de a szellemi fölényének 
is egyik pillére.

Budapest. Dr. H. Gaudy László.

A ponyvakénlés egyik megoldása.
Sok szó esik a neveléssel kapcsolatban a ponyvák kérdéséről. Két fél 

áll itt egymással szemben : a gyermek, aki olvassa a ponyvát, mert olvasnia 
kell, mert szüksége van új és az élettel szorosan összefüggő írásokra, amelyek 
a mai életet mutatják meg, olvassa, mert ő úgy látja, hogy abban van egé
szen őszintén megírva a ma embere és élete, mert abban autón és repülő
gépen menekülnek a banditák, és abban csak egy kis csalafintaságra van szük
ség, hogy a főhős, bár egyébként értéktelen ember, és az orvosi diplomáját 
úgy hamisították, egy csapásra a szanatórium igazgató-főorvosa egyen. 
Egyszóval álmait látja beteljesedni e lelkiismeretlen írásokban, tehát olvassa.

A másik fél a nevelő, aki eltépi a megtalált ponyvát és beküldi a bűnöst 
az iskola könyvtárába, hogy olvassa el inkább Jósika Abafiját, amit úgyis 
ismernie kell, és csodálatos, a gyermek nem ül neki az Abafinak, hanem meg
szerzi az elkobzott „Kétarcú ember“ másik példányát és befejezi annak olva
sását. Mintha semmi sem történt volna, így megy ez tovább. Ott van a ponyva 
(hála alkalmas formájának) a számtanórán a füzetbe téve, ott a latin szó
tárba és a valláskönyvbe hajtva és két-három soronként olvasva, egy délelőtt 
tanóráin már kétszer is gazdát cserélhet az osztályban.

A könyv elkobzása nem segít, mert tíz másik jelenik meg helyette. 
Régen hangoztatott elméletet fogok ismételni, ha azt mondom, hogy e kér-̂  
désben sem, mint semmiféle nevelési kérdésben, nem elég a tiltás, hanem egyedül 
hatásos védekezés, ha a gyermeket állítjuk harcba a ponyva ellen. Ezt a 
gyermek igazságszeretetére támaszkodva, minden nevelő könnyen megteheti,
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ha egypár tévedésre rámutat, amik e könyvekben igen bőségesen előfordul
nak. Nem egy gyermek előtt tettem tönkre e könyvek tekintélyét azzal, hogy 
tudományos adatok és statisztikák segítségével bebizonyítottam sok téve
désüket. Például az egyik könyvben ez áll : Egy londoni kémszervezetet egy 
ambiciózus detektív a St. James parkban talált kokainbogyókkal altatott 
el és tett ártalmatlanná, holott a kokain csak Délainerikában található s ott 
is csak egy cserje levelében és nem bogyójában. Előfordul ezenkívül, hogy a 
jó hollandiak facipőjébe, népviseleti változatképpen, az oroszokat öltözteti 
be az író.

Az tehát a harc egyik helyes módja, hogy ne elégedjünk meg a papír
kosárba való dobással, hanem (hiszen a lovagiasság szabályai szerint sem 
szabad az ellenfelet semmibevenni) vegyük kezünkbe mi is és vezessük rá a 
gyermeket, hogy az élet azért mégsem kedvez annyira az értéktelen, üresfejű 
és felkészületlen embereknek, tehát az igazságtól és az általuk keresett élet
formáktól nagyon messzi állnak.

Ha ezt a munkát igazán felkészülten és komolyan el tudtuk végezni, 
félig máris sikerült kivenni a könyvet a gyermek kezéből. Ha azonban itt 
megállunk, kárbavész eddigi munkánk, mert a gyermeknek szüksége van 
érdekes olvasmányokra és olvasni is fog, s ha eredményesen dolgoztunk, 
más irányban fogja keresni a könyveket, de itt azután a nevelő váljék a gyer
mek könyvtárosává. A gyermek önzése meg is kívánja, hogyha elveszik tőle 
olvasmányát, adjanak is helyette. Itt éri a gyermeket a legnagyobb igazság
talanság, ha a nevelő máshoz utasítja, vagy pedig magára hagyja a keresésben.

Hát hogyan adjunk kezükbe jó könyveket? Sajnos, legtöbb ifjúsági 
könyvtár nincsen abban a helyzetben, hogy az újabb könyveket is beszerez
hesse. Nálunk az Angol Internátusbán szintén kérdés volt ez. Sok ponyvát 
olvastak a fiúk legnagyobb ellenőrzésünk ellenére is, eltekintve egy-két jó 
új könyvtől amit hazulról kaptak a fiúk, de ez igen kis ideig táplálta igényeiket. 
Megpróbáltuk rábeszélni őket, hogy adják kölcsön egymásnak könyveiket. 
Ennek az lett a rossz következménye, hogy a kölcsönvevő legtöbbször magánál 
felejtette és íróasztala fenekén hagyta a könyvet egész évben. Ezt a könyv
kölcsönzést rendszeresítettük egy újfajta könyvtár gondolatának felvetése 
által. Felszólítottuk a fiukat, hogy a birtokukban lévő egy-két darab új 
könyvüket kölcsönképpen adják be, mi azokat ellátjuk számokkal és egy 
külön szekrényben megnyitjuk kétszeresen kölcsönkönyvtárunkat. A fiúk 
szinte kivétel nélkül nagy örömmel lettek „alapító tagok“ . Mindenki hozta 
legszebb könyveit, sőt még a szülők és tanárok is szívesen segítségünkre jöt
tek munkánkban egy-két könyvvel. Versengés támadt, hogy legalább egy-két 
könyve mindenkinek legyen könyvtárunkban. Mert ez az ő könyvtáruk 
teljesen, amit azzal is kifejezésre juttattunk, hogy annak összeállítását és 
kezelését is ők végzik. Természetesen ez csak tanár vezetése és felügyelete 
mellett történhetik, mert másként nem tekintik elég „komolynak“ az ügyet.

Az eredmény az első kísérlet után 90 kötet volt, ami a nyolcvanas lét
számú internátust tekintve, elég tetemes szám.

A könyvtár megalakítása többféle szempontból jól bevált. Elsősorban 
a fiúk jobban megbecsülik a könyveket, mert hiszen az övék is köztük van. 
Másodszor állandó és könnyen hozzáférhető könyvtárat nyertünk, amelyben 
bármikor cserélhetnek könyveket. Végül pedig a konkrét és legnagyobb ered
ménye az a könyvtárnak, hogy majdnem teljesen sikerült kiszorítani a pony
vát az intézetből.

Sárospatak. Zana István.
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K Ü L F Ö L D I L A P SZ E M L E
a )  Német lapok.

1. Deutsche Jugendhilfe. A u gu st 1937. X X I X .  Ja h rg a n g , N r. 5.
Alfred Späth : Anstaltserziehung und Elternhaus.
Régen az intézeti nevelési eredmény biztosítása érdekében nem enge

délyeztek a növendéknek szabadságot, hogy a szülői házba visszatérjen. 
A mai nevelési felfogás a gyermeket nem tekinti egésznek, csak az egész, 
a család egy részének. Ha fejlődésében zavar van, a családban kell az okot 
keresni, s a bajt gyökerében, a családban kell megragadni. Ez az állam feladata 
kell, hogy legyen. A gyermek belépésekor az intézet vezetőjének feladata, 
hogy bizalmat teremtsen a családban az intézet iránt. A nevelési terv meg
beszélésekor a vezetőnek sokszor diktárornak kell lennie a gyermek érdekében. 
A szülői ház elhagyása után a hatóság feladata, hogy törődjék a hátramara
dottakkal. Az N. S. Volkswohlfahrt és a Hitlerjugend teljesíti is ezt a köteles
séget, de, sajnos, az intézettől függetlenül, saját belátása szerint. Igazi ered
mény pedig csak úgy lehetséges, ha együttműködés készíti elő a gyermek 
visszatérését a szülői házba. A gondoskodást folytatni kell a visszatérés után 
is, hogy a család lássa a nemzeti szocialista állam jószándékát.

Alfred K ay ser : Der Schutz der deutschen Jugend im zukünftigen
Strafrecht.

A gyermek a német népközösség jövőjének hordozója, ezért az új bün
tetőtörvénykönyv, mely már a Reischskabinett elé került, a gyermekvédelmet 
az eddigihez képest szigorítani kívánja. A cikk ismerteti a tervezet főpontjait. 
I. A büntetőtörvény az ifjúság védelmére már a gyermek születése előtt 
életbelép. Csak olyan ifjúságnak szabad születnie, meiy képes az állam által 
elétűzött feladatokat teljesíteni. II. A gyermek születése utáni büntetőjogi 
védelem. III. A Hitlerjugend-nek, mint a német ifjúság megtestesülésének 
védelme.

Adolf Schm idt: líeküinpíung der jugendlichen Kriminalität.
Németország jövője érdekében az illetékesek legfőbb kötelessége arról 

gondoskodni, hogy az ifjúság testben, lélekben egészséges, jellemes. akaraterős 
legyen és a bűnözések száma csökkenjen. Ennek okait a nevelési viszonyokban, 
szegénységben, munkanélküliségben és a rossz lakásviszonyokban látja a 
cikkíró. Elsősorban a szülőket és az ifjúságot kell a fenyegető veszedelemről 
felvilágosítani. A fiatalkorúak bűnözése ellen a szülői ház, az iskola, a fiatal
korúak bírósága és a Hitlerjugend indíthat eredményes harcot. A szülők leg
főbb kötelessége, hogy életükkel mutassanak példát, a védelmi felügyeletet 
észrevétlenül reájuk is ki kellene terjeszteni. A'tanárság résztvehet a fiatal
korúak bíróságának tárgyalásain, és így iskola és bíróság együttműködést 
fejthetne ki. A fiatalkorúak bírája végezze lelkesen feladatát és lépjen ki 
tárgyalóterme zártságából. A Hitlerjugend vezetői pedig világosítsák fel az 
ifjúságot a törvénybeütközés következményeiről.

2. Pädagogischer Führer. 87. Ja h rg a n g . 7. Heft 1937.
Mathilde Hanzel (Wien) : Frauenforderuiigeii für den Mädchenunterrieht.
A fúk katonai előnevelést kapnak az iskolában, a haza védelmére készítik 

elő őket. Ugyanezt a célt szolgálná a leányok gazdasági nevelése. Ehhez 
majdnem minden tantárgy hozzájárulhat. Az anyagot, mely a gazdasági 
nevelést szolgálná, bizottság állította össze két csoportba foglalva és meg
jelölve a módot, ahogyan az új anyagot a tantervbe lehetne illeszteni. A ter
vezetet emlékirat alakjában küldték fel a minisztériumokba.

Dr. Hugo YVinkelhöfer (St. Pölten) : Gibt cs eine brauchbare Anleitung 
für Kindercrzichuiig ?

A szülők gyakran fordulnak a tanárhoz jótanácsért egy-egy súlyosabb 
nevelési esetben. Kérdés, hogy tud-e a pedagógus ilyen esetben gyakorlati 
eljárást ajánlani. Hogy meg tudja tenni, szüksége vari a neveléstudományra, 
neveléstanra és nevelésismeretre. A neveléstudomány tisztán elméleti.
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Vitathatatlan tételeket állít fel, kultúrtörténeti ismereteket gyűjt mindenről, 
ami a neveléssel összefügg. A pedagógia mint tudomány csak gondolathibát 
követhet el, nevelési hibát nem, mert nem ad gyakorlati útmutatást. A nevelés
tan értékes és értéktelen formákat mutat be, csak általános lehetőségekkel 
foglalkozik, típusokat ad. Utánozható példát azért nem adhat, mert ehhez 
az összes pedagógiai esetet ki kellene merítenie. A pedagógus, akinek mindkét 
téren vannak ismeretei, tudni fogja, hogy az általánost hogyan alkalmazza 
a különösre. A neveléstan jelentéktelenebb testvére a nevelésismeret, amely 
szemléletes példákat ad.

Dr. Laurenz Stróbl: Sehulvorsuelie aus der Lehre über die Kampfstoffe,
A légvédelem kérdését az iskola is igyekszik keretei közé illeszteni, A lég

védelmi kísérletek nem jelentenek nagyobbodást a kémia anyagában, mivel 
a tanterv úgyis kötelez az összes gázok tárgyalására A cikkíró iskolai kísér
letet mutat be a robbanógázok fejezetéből.

Franz Legat (Kärnten) : Iter Fremdsprachunterricht in der Grundschule.
Karinthia kétnyelvű népiskoláiban, ahol szlovén gyermekek tanulnak, 

a német nyelvet kell a legfontosabb tantárgynak tekinteni, mert a rossz 
eredmény a német nyelv tanításában az. iskola összeredményére is kihat.

3. Zeitschrift für ycschichtc der Frzichuiiy und der Unterrichts. 
27. Ja h rg a n g , H eft 1.

Georg Kleiböiner: Itie gegenwartsnahe Pädagogik Goethes.
Goethében a művelt német a humanizmusból kinövő klasszikus műveltség 

kiteljesedését csodálja. De még nem fogtuk fel őt teljes mivoltában. Goethe 
élete közepén két korszak fordulóján áll és Janus-arcát kétfelé fordítja. 
A XIX. századot úgy tekinti csak, mint a kísérletezés korát és rajta keresztül 
a XX. századhoz szól. Kettős arcát egész életén át írt nagy munkáiban lát
hatjuk. Faust, az Einzelmensch, élete végén igyekszik kötelességét mint a 
közösség egy tagja végezni. Wilhelm Meister a Wanderjahre-ban nem hős, 
hanem az emberközösség egy tagja. Minden eddigi Persönlichkeit alárendeli 
magát a közösségnek. A pedagógus Goethe megítéléséhez bőven szolgáltat 
anyagot Goethe, az író. Kijelentéseiből azt látjuk, hogy más nevelést kíván 
az új korszakban, mint amilyen az Einzelpersönlichkeit korának ideálja.

Korának új nevelési formája, az internátusi nevelés a philantropinumok- 
ból indul el. Goethe szerette, hogy itt Ganzheitpädagogik van, mert az ember 
testi-lelki egysége ezt kívánja. A tudás közlése csak egy része a nevelésnek. 
Az új korszakban Goethe olyan nevelési lehetőséget kíván, mely az ifjút, mint 
a közösség egy tagját neveli. Az államnak hasznos tagjai lehetnek a nem 
iskolázott derék munkások is, akik csak azt tudják, ami hivatásukhoz szük
séges. Azonban a tudományos képzettséget is fontosnak tartja, de vallja, 
hogy a különféle néposztályoknalc más-más műveltségre van szükségük.

A „Pädagogische Provinz“ (Wanderjahre) új államalakulat elképzelése 
a jövőben, ahol senki nem visz véghez semmit saját erejéből, hanem titkos 
szellem hat át mindenkit, egy közös cél felé haladva. Goethe hangsúlyozza, 
hogy a nevelés alapja a vallás. A cél egységes világnézeti alapon derék emberek 
nevelése az államban egy bizonyos funkció elvégzésére. A mai német Lagerle
ben, Hitlerjugend, Jungvolk mindezeket a nevelési elveket követi.

4. Zeitschrift für neusprachlichen Unterricht. 1937 , H and 36, Heft 4.
Hermann H euer: Englische und deutsche Jugenderziehung.
Az angolok a neveléspolitikában sokszor szolgálnak mintaképül a néme

teknek. De amire szükségük van, azt nem veszik át mint kész használati 
cikket. Minden nemzet nevelése saját erejéből kell, hogy táplákozzék, és 
nemzeti jellegét magán kell viselnie. Az angolság államalkotó és nevelő képes
ségeit elismerik, de csalhatatlanságukban nem hisznek. Az új korszak nevelési 
irányát a Führer követelményei szabják meg. Szerinte a jellemnevelés sokkal 
fontosabb, mint az ismeretátadás. Az angol iskolákban ugyanez a nevelési 
ideál. Közös vonásokat fedezhetünk fel a mai német Ausleseschultyp és az 
angol Public School között. Mindkettőben hangsúlyozzák a sportok nagy 
testületi szellemnevelő erejét. Lényeges egyezés a német-angol nevelésben a
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cserkészszellem, amely az ifjúság romantikus hajlamait a nagy célokra való 
törekvés komolyságával köti össze.

5. Die Erziehung. Monatschrift für den Zusammenhang von Kultur und 
Erziehung in Wissenschaft und Leben. 12. Jahrgang Heft 10/11, Ju li— August.

Prof. Otto Urbach : Die formalbildende Aufgabe des modernen Unterrichts»
A tananyag aggasztó növekedése és a tanítási idő elkerülhetetlen meg

rövidítése nehéz feladat elé állítja az oktatás módszerét. A metodika problé
mája, hogy a modern iskola mikép felelhet meg a megrövidített idő ellenére 
a magasabb szellemi igényeknek. Formális képzésre kell törekednünk. Minden 
attól függ, hogyan küzdünk meg a tananyaggal. Nem fontos a tananyag 
milyensége és mennyisége, de fontos, hogy sikerül-e az iskolának odáig juttatni 
a tanulót, hogy egyedül is megbirkózzék az anyaggal. Az sem fontos, hogy 
egy tárgy teljes anyagát megismerje, de szükséges, hogy tiszta fogalmat 
alkosson magának az egyes tudományterületek terjedelméről, hogy tudjon 
megfigyelni, beosztani. A tanuló kapjon bepillantást a tananyag beosztásába 
és a beosztás alapjába, továbbá a módszerbe, amellyel rendezni tudja 
ismereteit.

b) Angol lapok.
1. The Schoolmaster and Woman Teachers Chronicle. September 9, 1937. 

Vol. CXXXII. No. 1474.
The Essential Framework of Knowledge. H. G. Wells’ New Outline of 

Informative Education.
A cikk részleteket közöl H. G. Wells ,,The Informative Content of 

Education“ című beszédéből, melyet a British Association gyűlésén tartott. 
Támadja a mai oktatást és részletesen ismerteti (táblázatos kimutatásban is) 
saját elgondolásait az iskola ismeretadásának minimumáról. Szerinte az angol 
iskolák évről-évre tudatlan, kritikátlan tömegeket bocsátanak el. Neveltjeik 
hiszékeny, könnyen félrevezethető lények, csak ágyútölteléknek valók. 
Reformját csak reformált tanárokkal tudja elképzelni. A mai tanárság 2/3 része 
idejét múlta, már „50 éve nem volt belülről újjáfestve“ . A tanárság lelki 
ifjúságának megőrzése csak időszerű tankönyvek segítségével lehetséges, a 
mostani elavult tankönyveket el kellene égetni és teljesen újakat hozni.

2. Education. The Official Organ of the Association of Education Com- 
mitcs. September 10, 1937. Vol. LX X . No. 1809.

Mint az angol nevelésügyi bizottságok egyesületének hivatalos lapja, 
több hozzászólást közöl Mr. Wells and the Teachers címen Wellsnek a tanárok 
és tankönyvek elleni támadásához. Gúnyosan állapítja meg, hogy Wells 
ezúttal nem akar az evolúcióról tudni és mindent teljesen új alapokon akar 
kezdeni. —• További tudósítások : a rádióelőadásokról a felnőttek oktatásá
ban, a középkorúak oktatásáról, az ipariskolákról, testnevelésről stb.

3. New Era in Home and School. July-—August, 1937.
Hoiiis Vérei (Chambéry, France) : Learning the Social Virtues in the 

Nursery Schools.
Az óvodába érkező individualista gyermeket közös tevékenységre való 

szoktatással az ovoda vezeti be a kollektív életbe. A szociális nevelés kiinduló
pontja a közös ritmikus gyakorlat, gyermekkórus, együttes mesehallgatás. 
Az eleinte gépies fegyelem később szándékos engedelmességgé lesz. Az ovoda 
akaratnevelése a társadalmi nevelés leghasznosabb formája. Bizonyos társa
dalmi szokások, tulajdonságok (rend, tisztaság, udvariasság) megszerzése 
szintén az ovodai munka eredménye. Az ovoda igyekszik kitartóvá tenni a 
gyermeket : megkezdett munkát félredobni nem szabad. A kitartás pedig a 
szorgalom forrása : ritka és értékes tulajdonság az életben. A kollektív gyakor
latok és játékok megtanítják a zsarnok és önfejű gyermeket arra, hogy nem 
ő a világ közepe és mások is léteznek az övéhez hasonló jogokkal. A gyermek 
kénytelen lesz társadalomellenes hajlamait fékezni és akaratát másnak alá
rendelni. Az ovoda negatív erényeket fejleszt : a lemondás bátorságát, mások 
iránti tiszteletet. De fejleszt pozitív erényeket is : mások iránti szeretetet, 
igazságérzetet, részvétet, hajlandóságot a segítésre és védelemre.
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G. M. Berryman (London) : The Education oí Parents through Nursery 
Schools.

A szülők nevelése, különösen a szegény kerületekben, az ovoda egyik 
legfontosabb funkciója. A szülőket reá kell szoktatni az ovoda gyakori láto
gatására. A mindig látható étlappal rá lehet vezetni őket a gyermek helyes 
táplálkozásának fontosságára. Az óvodában látott manipulativ játékok fognak 
szerepelni otthon is az eddig használt gépies játékok helyett. Fontos nevelő
eszköz az iskolai orvosi vizsgálat, ahol az anyának jelen kell lennie. Idő- 
pocsékolás lenne a szülők tanításában a direkt módszerrel való kísérletezés. 
A szülők, különösen az apák, csak lassan vehetők rá a közeledésre és előadások 
hallgatására.

Vera Fediaevsky: Nursery Education in the Soviet Union.
A szovjet birodalomban az ovodai nevelés államügy. Az ovoda két 

típusa a créche (3 éven aluliaknak) és a Kindergarten (3—-7 évig). Az alapvető 
nevelési elvek a gyermek bármely korában ugyanazok a szovjet birodalom
ban : t. a nevelés a születéssel kezdődik és a halállal végződik, a ma gyer
mekei a jövő polgárai ; 2. a ma gyermekét arra neveli a szovjet, hogy az 
igazság és egyenlőség új felfogásán nyugvó új társadalom polgárává legyen ;
3. a nevelés a kollektivizmus jegyében történik. A játék a legjobb eszköz 
kooperatív tevékenység kifejtésére. Már az óvodában kezdődik a gyermek 
politikai nevelése is.

Hose Marié Vajkai (Budapest) : The Day — Nursery School, — an After — 
war Problem.

A háború utáni viszonyok a napközi-ovoda intézményének létesítését 
sürgették Magyarországon. Cikkíró fontosnak tartja, hogy az ovoda alkal
mazkodjék a kerületi viszonyokhoz, ne lépje túl azt az életnívót, amelyet 
a szülők a gyermeknek normális viszonyok között biztosíthatnának.

4. American Childhood. September 1937, Vol. 23. No. 1.
Maude Hurhnnk Harding : Correlation in the Social Studies with (lie 

Curriculum. A földrajztanítás új módszerét mutatja be tantermi munka 
alapján. — Ethel M. Duncan (Philadelphia) The Ineidental Approach in 
Attitude Building. Azzal a problémával foglalkozik, hogy miképpen lehet 
az iskolában már a legalsóbb fokon a népek egymásiránti megértését meg
alapozni. —• Anne Mcrrimun Peck and Enid Johnson (New-York City) : The 
Peoples That Make America. A népek egymásközötti megértését az iskolában 
a művészetek internacionális nyelvének segítségével lehet előmozdítani. Az 
amerikai iskolákban tanuló európai nemzetek gyermekeit biztatni kell a 
hazai művészetek ápolására : így nem fogják magukat amerikai osztály
társaiknál alacsonyabbrendűeknek érezni. Az amerikai gyermek így tanulja 
meg értékelni azt, amit más országok hoztak Amerikába. — Helen C. Cleaves 
(Boston) : Living Art in America To-day : The World's Mosli Eamoin Mouse. 
Micky Mouse keletkezése és népszerűségének oka.

5. Child Education. September 1937. Vol. 14. No. 11.
Hiilli Thomas : Imagination in Childhood.
A képzelőtehetséggel megáldott gyermek életében tervek és célok 

könnyen válnak valóra. Nem kell kérdezősködnie, hogy mit és hogyan tegyen, 
módok és eszközök önmaguktól adódnak. A neveléselmélet azt kívánja, liogy 
kíséreljük meg az iskolában a képzelet nevelését. Sok esetben ez csak meg
felelő környezetről való gondkoskodást jelent. A képzelet nem olyan tulajdon
ság, amely megvan, vagy nincs meg a gyermekben. Inkább csak a szellem 
megnyilvánulásának egy módja, amelyet többé-kevésbbé sikerül tevékeny
ségre bírni. Ebben a vonatkozásban tehet legtöbbet az iskola. Meg kell szaba
dítani a gyermeket a félelemtől, elfogulatlanná tenni más gyermekekkel és 
felnőttekkel szemben. Saját képességének tudatára kell ébreszteni, fel kell 
szabadítani képzeletét a felfedezésre. Ha ezt nem tesszük meg, a gyermek 
képzelete a félelem börtönében megszűnik aktív kifejezésre törekedni éŝ  
végül elsatnyul. Az ilyen gyermek ritkán kérdez, nincsenek ötletei.

Barbara Storey : The Activity of Speech. A beszéd gyakoroltatása a gyer
meknél lényegében előkészület a jövendő évekre, amikor a beszéd már nem
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spontán fecsegés, hanem szükségből, különféle célokra használt kifejező- 
eszköz. A beszéd közlés, tehát mindig a hallgató szempontjából kell meg
ítélni. A virtuozitásnál sokkal fontosabb kellék az élénkség, világosság és 
affektáltságtól való mentesség.

Prof. Olive Wheeler (Cardiff) : The Nursery School. Az ovoda fejlődése, 
néhány kísérlet, rendeltetésének meghatározása : az otthon kiegészítése.6. American Teacher. May—June 1937. Official Organ of the American 
Federation of Teachers.

Francis J .  Gorm an: Labor and Schools in Contemporary Society.
Sürgeti a tanárokat, hogy érdekeik megvédésére tömörüljenek egyesületbe. 

Világszerte olyan erők működnek, melyek mai nevelési rendszerünk alapjait 
veszéllyel fenyegetik. Németországban és Olaszországban látszik már a 
fascizmus diadalának eredménye. Csak egy erő volna képes a fascizmus 
hatalmának megtörésére: a jólszervezett munkásmozgalom, ennek pedig 
a tanárok legfőbb pillérei. Sok bajt lehetett volna elhárítani, ha lett volna 
munkásnevelő. Ennek a hivatása lenne a munkás felvilágosítása iparának 
szervezetéről, a munkásosztály történetéről, gazdasági és politikai mozgal
makról. A jólszervezett munkásosztály a legbiztosabb út a társadalmi refor
mok felé.

Irvin R. K uenzli: Practical Democracy in Education.
Gyakorlati demokráciát kíván a nevelésben. Szeretné kiküszöbölni a 

katonai és demokrataellenes adminisztrációt. Nem lehet demokratikus életre 
nevelni autokratikus iskolai rendszer mellett. Tíz pontban foglalja össze 
indítványát.

Budapest. ■ Lovas Sarolta.

H A Z A I IR O D A L O M
Vitéz Komárnoky Gyula : Rajzkönyv. 1937. Dunántúl Pécsi Egyetemi 

Könyvkiadó és Nyomda Rt. 189 oldal.
A szerző ezzel a munkájával a rajztanításnak ad új irányt. A rajztanításra 

alkalmazza a pedagógia és lélektan törvényeit, és ezekre építi munkáját. 
A természetutáni rajz helyett a benső szemlélet utáni (intuitív) rajzolásra 
hívja fel a figyelmet. A rajzoktatás alapjául a gyermekrajz irányított tanítását 
teszi. A gyermeklélek első rajzmegnyilvánulása az ösztönszerű rajzolás. Ezek 
az első kísérletek is benső szemléletből erednek. A benső szemlélet utáni 
rajzok az emlékezeti rajzon kívül az értelem-, érzelem-, akarat-, gondolkozás- 
és képzeletvilágot is visszatükrözik. Az ilyen rajz főcélja nem a természet 
formailag hű ábrázolása, hanem az élőlények mozgásának megfigyelése, meg
ismerése. A szabad gyekmekrajz korszakai, mint a firkálás, jelképező firkálás, 
vázlatos rajz, gépies ismétlés, a mélységbeli és távlati szemlélet rendezése 
és a képszerű térábrázolás szoros összefüggést mutatnak a gyermeklélek 
fejlődésével. Minden fejlődési fok a fogalomalkotás újabb fokának felel meg. 
A gyermek rajzaiból kiolvashatjuk megfigyelőképességének fejlődését, 
elemzőképességét, gondolkozó és ítélő erejét. A szabad gyermekrajz irányítá
sának kezdete a 6. életévre tehető. A gyermek rajzolása játékos és szórakoz
tató legyen.

A szerző nagy ismerője a gyermekiéleknek. Szinte szerető gondossággal 
ügyel arra, hogy a gyermeklélek minden korszakának mi az érdeklődési köre. 
Ezt szemelőtt tartva, csodálatos ügyességgel veti papírra azokat az ábrákat, 
melyek megtanítják a gyermeket rajzolni. Az ő krétája nyomán életre 
kelnek a virágok, alig néhány vonással babakocsit varázsol a csigából, a 
bútorok is élőlényekké válnak. Egész mesevilág tárul a gyermek elé, ha a 
rajzkönyv ábráit hívjuk segítségül szórakoztatására. Találós kérdéseket 
vetít igen ügyes rajzokban elénk. Nem aprólékos rajzokat készít, hanem pár 
^vonalas, igen találókat. Megtanít állatokat, állatok mozgását rajzolni. Élnek
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ábrái. Alig néhány vonással a síró babarcot mosolygóvá teszi. Alakrajzolásra 
is gondol : tornázó ember, korcsolyázó pár, hóembert rakó gyerekek. Az 
alkalomszerűséget is szemelőtt tartva az évszakoknak megfelelően más-más 
tárgyú rajzokat készít. Ügyel arra is, hogy rajzaiban a magyaros díszítő 
elem jusson érvényre.

Ha óvónők és tanítónők a Rajzkönyv segítségével vezetik apró tanítványai
kat a rajzolás rejtelmes birodalmába, munkájuk örömteli és eredményes lesz.

Budapest. Dr. Veress Lászlóné.
Csóka 1. Lajos : Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. (Pannon

halmi főiskola könyvei, 5. sz.) A Magyar Tudományos Akadémia támogatásá
val. Pannonhalma, 1936. 8°, 328 1.

Csóka I. Lajos tanulmánya a magyar neveléstörténet egyik már lezárt
nak látszott, bár csupán feltételezésekre épített fejezetét, a Ratio educationis 
szerzőségének kérdését veszi újabb vizsgálat aiá, s az eddigi felfogással 
szemben, mely e mű tantervi részének kidolgozását Tersztyánszky Dánielnek 
tulajdonította, a tantervi utasításokat illetőleg Kollár Ádám szerzőségét 
kívánja bizonyítani. Tersztyánszky közreműködését azonban Csóka sem 
tagadja, de kérdésesnek tartja annak minőségét és mibenlétét, s az ő tevékeny
ségét inkább csak az eredeti német szöveg stiláris átdolgozásában s a magyar
ság előtt abszolutista és rendiségellenes magatartása miatt népszerűtlen 
pártfogójának és atyai jóbarátjának, Kollárnak fedezésében látja. Csóka jól 
látja a végső következtetés levonásánál óvatosságra intő nehézségeket, 
melyek abból származnak, hogy nem áll rendelkezésére egyetlen egy adat 
sem, mely kifejezetten Kollár szerzőségét bizonyítaná, s így a szerzőségre 
vonatkozó megállapításait, mint a kérdés előbbi vizsgálói, ő is csak követ
keztetésekre építheti. Ezek — az amazokénál szerencsésebbeknek mondható 
— észrevételek azonban logikus gondolatsor és igen alapos forrástanulmány és 
elmélyedés eredményeként jönnek létre : Kollár pedagógiai tevékenységének, 
a királyi udvarnál kialakult összeköttetéseinek, politikai szerepének, a szerző
ségre vonatkozó eddigi elméleteknek s a lehetséges megoldásoknak, Kollár 
és Tersztyánszky kapcsolatainak megvilágosítását, valamint a Ratio és Kollár 
nevelési elméletének és elgondolásainak igen részletes összehasonlítását 
kapjuk. A gazdag függelékkel (217-—320. 11.) ellátott, s módszertani felépítés 
tekintetében kiváló munka nagy nyeresége a magyar történelmi, közelebbről 
a magyar neveléstörténelmi irodalomnak.

Debrecen. Varga Zoltán.

Bocskay István hat hajdúvárosa, az egykori Hajdúkerület, szeptember 
5—12-ig Hajdúhetet rendezett Hajdúböszörményben. Összehordták ide az 
egykori hajdúk mai utódai a múlt emlékeit és a jelen munkáját, terményeit. 
Az ünnepi hetet több ünnepség színezte és gazdagította. Nemcsak a Hajdú
ságból és a környékről, hanem távoli vidékekről ezrek és ezrek fordultak meg 
e héten Hajdúböszörményben, köztük nagyszámmal külföldiek is. Megvolt 
tehát a kellő erkölcsi és anyagi siker. Az előkészítés munkájából a Hajdúság 
tanár- és tanítótestületei becsülettel vették ki a részüket, de soha eszünkbe 
nem jutott, hogy a pedagógiai szempontokat is tekintetbe vegyük. E lap 
illusztris szerkesztője hívta fel rá a figyelmemet, mondván : ,,írhatnál egy 
cikket a Hajdúhét pedagógiai jelentőségéről.“ A feladott kérdés után kezdtem 
rajta gondolkozni és most készséggel teszek eleget felkérésének ; egyrészt 
azért, hogy hajdúsági kollégáim, tanítók, tanárok egyaránt, a kérdésen gon
dolkozva, hátha csakugyan felhasználhatnák nevelői munkájukban ; más
részt, hogy azok a kollégák, akiknél esetleg szintén felmerül ilyen ünnepi hét
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gondolata, hátha valami hasznát vennék annyiban, hogy a mi véletlenül 
adódott és csak utólag hasznosított tapasztalatainkat már eleve bevonnák a 
rendezésbe és így még hatásosabban alkalmazhatnák nevelési szempontból.

Nemzetnevelés tekintetében legfontosabb mozzanata volt ennek a 
Hajdúhétnek a gimnázium előtt felállított országzászló felavatása. Akik 
tudják, hogy más nemzeteknél milyen megbecsülésben részesül a nemzeti 
zászló, ezzel szemben nálunk mennyire nincsenek ennek szentségére tekin
tettel, azok tudják kellően méltányolni az országszerte felsorakozó ország
zászlók fontosságát ; ugyanis ezek révén talán majd ránevelhetjük ifjúságun
kat is, rajta keresztül az egész magyarságot, hogy a zászló csakugyan szim
bólum. Éppen a napokban olvastam, hogy Tripoliszban minden este ágyú- 
lővés jelzi az olasz lobogó bevonását. Ebben a pillanatban megáll minden 
munka a városban és mindenki, olasz és benszülött a zászló irányába fordulva 
adja meg tiszteletét az olasz lobogónak. Hol vagyunk mi ettől? Hiszen nálunk 
a zászló gyakran csak cégér. Falusi bálokat, reklámozott mozidarabokat 
zászló-kidugással jelzik. Pirulnunk kellene, hogy így engedjük szent jelvé
nyünk profanizálását. Pedig nincs nemzet, amelynek sorsát, múltját, jelenét 
és jövőjét annyira kifejezné a zászló, mint a miénket. A vérhullásból fakadó 
lelki megtisztulás után feltetsző jobb jövő, ezt szimbolizálja. Zrínyi eszméje, 
a Szózat alapgondolata, mostani sorsunk záloga fejeződik ki ennek színeiben 1 
Ne kutassuk, mi az oka, hogy ennyire kevéssé becsüljük meg, de neveljük 
rá ifjúságunkat, hogy ezután ne így legyen.

Ezzel kapcsolatban szerény véleményem szerint két nemzeti ünnepünk 
-— október 6 és március 15 — megünneplésének módján is változtatni kellene. 
Most körülbelül egyformán ünnepeljük mindenütt. Beülünk a díszterembe, 
vagy a tornacsarnokba. Ott végig hallgatunk egy beszédet, néhány szavalatot 
és énekszámot. Mi, tanárok, befele ásítunk, a diákok is alig várják a végét ; 
hiszen mit érdeklik őket ezek a tőlük oly messze levő események? E helyett 
vigyük ki őket október 6-án a hősök szobrához és a világháború elesettjeivel 
együtt emlékezzünk meg 1849 mártírjairól. Ott mutassunk rá az örök magyar 
sorsra : küzdeni inunkszakadtáig és a cél előtt összeroppanni. Március 15-én 
pedig az országzászló alatt éreztessük meg vele a madáchi végzetünket : az 
összeomlás után küzdeni tovább és bízva-bízni. Ha így ünnepelünk, akkor 
senkinek nem lesz unalmas ; akkor a hősi szobrok és országzászlók nem városi 
díszek lesznek, hanem élővalóságok, hatótényezők a nemzetnevelésben. 
Erre adta meg a Hajdúhét nálunk a lehetőséget.

Ez általános nemzetnevelési lehetőség mellett a külön hajdú öntudatra 
is ráébresztette a Hajdúhét ifjúságunkat, éspedig a hajdútörténelmi kiállí
tással. A több százados oklevelek, emlékek és mindenekelőtt a Hajdú
szoboszlón őrzött Bocskay-zászló élővé tette a múltat, amiről pedig már a 
szájhagyomány se beszéi és csak tudományos könyvek őrzik különböző 
megítélés szerint. Elsikkadt a hajdú-fogalom, vagy pedig a maradiság és 
durvaság színét kapta, amire büszke nem lehet senki. Bocskay, Bethlen, a 
Báthoryak, Bákócziak oklevelei azonban mind a hajdú-érdem elismeréséről 
tanúskodtak és a fakult pergamenek a hajdúságnak a magyar faj érdekében 
végzett küzdelmeit hirdetik. Nemcsak az idegen szemlélőben, hanem magá
ban a hajdúságban is ez a történelmi kiállítás keltette fel a múltja után való 
érdeklődést. Hisz szinte elmondhattuk Kölcseyvel együtt : ,,S a dicső nép, 
mely tanult izzadni, S izzadás közt hősi bért aratni, Névben él csak, többé 
nincs jelen.“ Ez a kiállítás ráeszméltette múltja dicsőségére ; az egyház
művészeti kiállításon látható XVI—XVII. századi templomi kegyszerek és 
ugyanezen időből való egyházi és városi feljegyzések pedig tanúbizonyságai, 
hogy a harcos élet mellett kultúrtevékenység is volt itt.

Ez emlékeknek nevelési szempontból való értékesítése minden hajdúsági 
nevelőt kötelez. Az elemi iskolán kezdve a középiskolákon keresztül újra 
ki kell fejleszteni az elhalt hajdúöntudatot. Azt a hajdúöntudatot, amely az 
ősöket gondolkodás nélkül állította a nemzeti ügy szolgálatába ; azt a hajdú 
öntudatot, hogy a küzdelmek között is építeni kell a jövőnek maradandó 
értéket ; építeni templomokat, iskolákat. Ne legyen, nem is lehet a külön
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hajdúöntudat elválasztó az egyetemes nemzeti gondolattól, hanem legyen an
nak megszínesítője, ineggazdagítója.

A Hajdúhéttel kapcsolatos ünnepségek között kétségtelenül legmeg- 
hatóbb volt a Bocskay öreg-diákszövetség megalakulásakor a gimnáziumban 
tartott ünnepély. Ezen az ünnepélyen leplezték le a gimnázium előcsarnoká
ban felállított Baltazár-szobrot és az ennek jobb- és baloldalán elhelyezett 
két emléktáblát, amelyek a világháborúban hősihalált halt tanárok és diákok 
nevét és emlékét örökítik meg. Bégi vágya és elhatározása tanári karunknak, 
hogy kőbevésett emléket emel hősihalált halt tanártársainak és diákjainak. 
Hiszen tanári karunkat illeti meg az a fájó és mégis büszke dicsekvés, hogy 
négy társa : Gál Jenő, Kis Ernő, Marschalkó Gusztáv és Szálkay Sándor 
hősihalottá magasztosult. A Gondviselő akarata folytán az élők sorából egy 
évvel ezelőtt eltávozott egykori, legnagyobb Bocskay-diáknak : Baltazár 
Dezsőnek emléke is márványemléket kívánt. E két terv vált valóvá a szep
tember 12-i leleplezési ünnepélyen.

Mind a két emlékmű alkalmas arra, hogy maradandó alapul szolgáljon 
annak a leghatásosabb nevelési forrásnak, aminek legnagyobb hiányát érzik 
iskoláink — a hagyománynak. Minden iskolának legnagyobb erőssége és 
vonzóereje, ha múltjára nemcsak hivatkozni, hanem annak emlékeire rá is 
tud mutatni. Ez Debrecen, Patak és Pápa kivételével, a mi iskoláinkban 
nincs meg. Értesítőink ugyan évről évre elrecitálják az iskola nem tudom hány 
százéves történetét, de ez már, vagy még csak papiros történet; ezeknek a 
múlt századoknak semmi maradandó nyoma nincs, ami éreztesse is ifjúságunk
kal a történelmi múltat. Legalább most próbáljuk megteremteni, illetőleg 
pótolni ezt a hagyományhiányt.

Ennek alapját rakta le a Bocskay-gimnázium. Hiszen ki lenne méltóbb 
példakép a meggyőződés bátor kimondására, mint Baltazár Dezső? Kik 
hirdethetnék a fajtánkért halálig hű kötelességteljesítést életteljesebben, mint 
a hősihalált halt tanárok emléke? És kik lehetnének a hirdetett tanítás meg- 
fogadására igazabb példamutatók, mint a tanáraikkal egy sírba hullt diákok? 
Oly emlékek ezek, amik most már kötelezik a Bocskay-gimnázium tanári 
karát és növendékeit egyaránt, hogy ez elvek szerint neveljen és nevelkedjen. 
Ez a szobor és ezek az emléktáblák legyenek a gimnázium XH-táblás tör
vényei, mert örök igazságként mondja Sallustius : „Cum maiorum imagines 
intuerentur, vehementissume sibi animum ad virtutem accendi; scilicet 
non ceram illám neque figurám tantam vim in sese habere, séd memoria 
rerum gestarum earn flammam egregiis viris in pectore crescere neque prius 
sedari, quam virtus eorum fámáin atque glóriám adaequaverit.“

Ifjúságunk gyakorlati nevelése szempontjából is gyarapító hatású volt 
a Hajdúhét. A tavasszal kiránduláson voltam velük a Dunántúlon. Meg
figyeltem, hogy mily áhítatosan és a tudásnak kijáró tisztelettel hallgatták 
az idegenvezetők szakszerű magyarázatait, gyakran (bocsánat a kifejezésért) 
a spícselését. És ezek a be nem tanított és semmi gyakorlattal nem rendelkező 
fiúk oly ügyesen kalauzolták a reájuk bízott vendégeket és oly talpraesett 
magyarázatot adtak egy-egy kiállításon, hogy becsületére vált volna hivatásos 
idegenvezetőknek is. Igen, mert a magukét mutatták, amivel talán dicse
kedni is akartak, mert apáik munkájának az eredménye. A fiúknak jó gyakor
lat volt ez ; nem kellett szégyenkezniük hajdú voltuk miatt, hanem büszkék 
lehettek reá. E mellett erősödött bennük fajtánk munkája értékébe vetett 
hitük.

Ezek azok a legfőbb momentumok, amikben a Hajdúhét pedagógiai 
jelentőségét látom. A rendezők nem is gondoltak ilyenre, pedig az általános 
erkölcsi és anyagi siker mellett és felett talán ez ä legnagyobb eredmény. 
Hiszen ezzel a jövőt szolgáltuk, amely jövőnek mi, sajnos, csak alapmegásói, 
legfeljebb fundamentumrakói lehetünk. A mi kezünkből kikerülő generációkra 
vár a fal és tetőzet felrakása. Ha felhasználjuk a Hajdúhét tanulságait, a 
hajdú földön jó alapot rakhatunk és neveltjeink múltjukhoz méltóan vehetik 
ki részüket a nagy magyar épület : az ezeréves határok közé foglalt haza 
felépítésében. Dr. Sarkadi Nagy Sándor.
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Olasz tanári továbbképző-tanfolyam Debrecenben. Már évek óta szokás
ban van, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium nyáron összegyűjti 
az ugyanazon szakos tanárok egy-egy csoportját továbbképző-tanfolyamra, 
melyen kiváló tudósok előadásai nyomán megismerkednek tudomány- 
szakjuk fejlődésének legújabb eredményeivel, s így ösztönzést kapnak tanítói 
és nevelői munkásságuk újabb színekkel való gazdagítására. Ezek a tan
folyamok Budapesten szoktak lenni, s előadóik rendesen a budapesti egyetem 
tanárai. Az idén a minisztérium eltért ettől a gyakorlattól, amennyiben az 
olasz-szakos tanárok számára Debrecenben rendezett továbbképző tanfolya
mot, mégpedig az olasz kir. kormány közreműködésével, s így a tanfolyam 
előadói között olasz tudósok, egyetemi tanárok is voltak. Mindenesetre 
szerencsés gondolat volt a tanfolyam ily módon való rendezése, mert így 
egyrészt a tanfolyam résztvevőinek alkalmuk nyílott Debrecent, a legmagya- 
rabb várost és egyetemét megismerni, másrészt szinte mindig együtt voltak az 
előadó magyar és olasz professzorokkal, továbbá azokkal az olasz tanárokkal 
és egyetemi hallgatókkal, akiket az olasz kormány küldött ki erre a tanfolyamra 
részint ismeretszerzés céljából, részint azért, hogy a magyar tanárok velük 
társaloghassanak, s így a tanfolyam olaszországi tanulmányutat pótolt.

A tanfolyamot a vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából a 
debreceni m. kir. középiskolai tanárképzőintézet rendezte s azon 14 ösztön
díjas (7 gimnáziumi és 7 kereskedelmi iskolai, 5 fővárosi, 9 vidéki) tanár,
7 saját költséges tanár, 5 olasz hallgató és 11 egyéb érdeklődő vett részt. 
A tanfolyam 1937 július 15—30-ig tartott, s programmja hármas cél szol
gálatában állott : 1. a hallgatókat a tudományos kutatás eredményeiről tájé
koztatni ; 2. a legsürgősebben elvégzendő tudományos feladatokat kijelölni ; 3. gyakorlati bevezetést adni az olasz iskola munkájába, különösen az irodalmi 
szöveg tárgyalásának módjába, az olasz nyelvbe s az olasz élet ismeretébe. 
Főcél érdekében 11 előadó (6 magyar és 5 olasz) összesen 36 előadást és 22 
gyakorlati órát tartott, melyek úgyszólván az olasz-magyar érintkezés minden 
ágát felölelték. A magyar előadók a következők voltak : Hankiss János debre
ceni egyetemi tanár, aki a tanárképzőintézet nevében vezette a tanfolyamot, 
a magyar szellem „romanitás“ -áról, vitéz Nagy Iván miniszteri titkár az 
olasz-magyar kulturális egyezményről és annak eredményeiről, Tassy Ferenc 
trieszti egyetemi magyar előadó Machiavelli időszerűségéről, Tóth László 
pécsi egyetemi tanár az olasz-magyar történelmi kutatások feladatairól, 
Várady Imre szegedi egyetemi tanár az olasz-magyar kulturális kapcsola
tokról, Wallisch Oszkár debreceni egyetemi lektor az új olasz drámairodalomról.

A tanfolyam kétségtelenül nagy haszonnal járt az összes résztvevőkre 
nézve, de ezenkívül az olasz-magyar kulturális kapcsolatok tekintetében is nagy 
fontosságú az a tény, hogy a tanfolyam közönsége, mint munkaközösség, 
a tanfolyam igazgatósága útján különböző javaslatokat terjesztett a magyar 
és az olasz kultuszminiszterek elé, melyben kérik megfelelő olasz tankönyvek, 
az újabb olasz irodalommal és történelemmel foglalkozó kézikönyvek sürgős 
kiadását, olasz művek magyarra és magyar művek olaszra fordíttatását, az 
olasz filmeknek a mainál hathatósabb pártfogásolását Magyarországon ; végül 
a rádiónak az olasz-magyar kulturális kapcsolatok propagálására való foko
zottabb felhasználását. Ha a felvetett gondolatoknak csak egy része is valóra 
válik, az olasz-magyar kulturális kapcsolatok ügye jelentős lépéssel halad 
előre. Végeredményben tehát a debreceni megindulás már szép eredményeket 
mutathat fel, amiért hála és köszönet illeti mindazokat, akik a tanfolyam 
gondolatát felvetették és magyar és olasz részről megvalósítását elősegítették, 
s kívánatos, hogy ennek a munkának a következő években még sikeresebb 
folytatása következzék.

Debrecen. Ember Ernő.
kúrád! János, az aszódi evangélikus Petőfi-ginmázium szeretett tanára, 

internátusának vezetője, tanári működésének 26. évében váratlanul elhunyt.
Krisztus hatalmában címen most jelent meg Scholz László és Urbán 

Ernő evangélikus lelkészek 25 igehirdetése. Különös tekintettel vannak 
a mai intelligencia hitbeli problémáira, ezért olvasóinknak melegen ajánljuk. 
Ára : 3 P. Megrendelhető szerzők nevén Budapest, IV., Deák-tér 4. címen. 
Csekkszámla : 46,200.
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1937-1726



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 193G évi 
december 16-tól 1937 szeptember 15-ig a következő Összegek érkeztek:

Tagdíj 1932 re : Hüti Ármin 2-— P, dr. Mohr Győző 4-—• P. 
1933 ra : Hüti Árm in 2’—- P, dr. Mohr G'őző 4-—- P. 1934-re : 
Dr. H. Gaudy László 2-— P, Martony Elek 2 ‘— P, dr. Mohr Győző 
4’— P. 1935-re : Dendely Károly 2'— P, dr. H. Gaudy László 2 '-- P, 
Martony Elek 2‘— P, Szabó Aladár 2'— P, dr. Mohr Győző 4-— P, 
Lehoczky Egyed 4 — P, dr. Kerecsényi Dezső 2 ‘— P, dr. Sólyom 
Jenő 4-— P. 1936-ra: Kovács János 4*—- P, dr. H. Gaudy László 
2*— P, Lám íek Vilmos 2-— P, Pap Ferenc 2’— P, Rimár Jenő 2-— P, 
dr. Mohr Győző 1*— P, Bakav Ferenc 4’— P, Bayer Jenő 4'— P, 
dr. Czinkotszky Jenő 4-— P, Hidasi Lajos 4 ‘— P, Kimer Gusztáv 
4-— P, Lándori Nándor 4,-t- P, Mázán László 4•— P, Mészáros Imre 
41— P, Csák János 4-— P, Pataki Sámuel 4 — P, Réthv Dezső 4-— P, 
Saguly József 4-— P, dr. Szeberényi Lajos 4-— P, Udvaros József 
41— P, dr. Tömör János 4’— P, dr. Remport Elek 4-— P, dr. Bogsch 
Sándor 4 — P, Harsányi Gyula 4-— P, dr. Jánossy István 4'— P, 
dr. Kerecsényi Dezső 2•—• P dr. Réz Henrik 4’— P, Klaniczay Sán
dor 4'— P, dr. Loisch János 4-— P, dr. Gyóni Ferenc 4-— P, Ihász 
József 4'— P, Renner János 4’— P, Kilczer Gyula 4-— P, Oppel 
Imre 4*— P, dr. Sólyom Jenő 4-— P. 1937-re : Barcsai Károly 4‘— P, 
szarvasi gimnázium könyvtára 4-— P, Kolofont Erzsébet 4-— P, 
Késmárszky Henriin 4 -  P, Linder Vilma 4-— P, dr. Losonczy Zoltán 
41— P, Matheidesz István 4 ‘— P, V. Lenky Jenő 4-— P, Tállyai 
István 4-— P, N. Ihász Ferenc 4-— P, Zsolnai Vilmos 4‘— P, Barcs 
Rezső 4-— P, dr. Belohorszky Ferenc 4-— P, Benigny András 4'— P, 
dr. Gacsály Sándor 4-— P, dr. Kiss László 4-— P, Máczay Lajos 
4‘— P, Péter Károly 4‘— P, dr. Scharbert Ármin 4'— P, Szalay 
Sándor 4'— P, dr. Sziklay László 4'— P, Tóth István 4’— P, Valent 
József 4 ‘— P, Varga László 4•— P, Demiány Ervin 4-— P, Gömbös 
Miklós 4•— P, Hajas Béla 4 — P, Kovács Jenő 4 ‘— P, Kunszt Henrik 
4’— P, Lövik Kálmán 4'— P, März Konrád 4 '— P, Molnár Lajos 
4 — P, Polgár Dezső 4-— P, Posevitz Vilmos 4 ’— P, Rózsa Sándor 
4 ‘— P, Tomka Gusztáv 41— P, V. Zerinváry János 4'— P, Bakay 
Ferenc 4'— P, Bayer Jenő 4#— P, dr. Czinkotszky Jenő 4 ‘— P, 
Hidasi Lajos 4’— P, Kimer Gusztáv 4'— P, Lándori Nándor 4 '— P, 
Mázán László 4'— P, Mészáros Imre 4-— P, Csák János 4-— P, Pataki 
Sámuel 4-— P, Réthv Dezső 4-— P, Saguly József 4 — P, Szebe
rényi Lajos dr. 4'— P, Udvaros József 4-— P, Tömör János 4’— P, 
Brózik János 4'— P, Csák István 4-— P, Várallyai János 4 ’— P. 
1938-ra : Csák István 4‘— P.

Tanulók utáni járulékok 1936—37-re : Nyíregyházi fiúgimnázium 
192’— P, aszódi fiúgimnázium 136’80 P, budapesti fiúgimnázium 
2001— P, budapesti leánygimnázium 216*— P, nyíregyházi leány- 
gimnázium 69’20 P, bonyhádi gimnázium 120'— P, kőszegi leány- 
gimnázium 67‘20 P, aszódi leányiskola 40-80 P, szarvasi tanítónő
képző 45-80 P, soproni gimn. pótlólag 2-80 P. 1937—38-ra: soproni 
gimnázium 130*40 P.

Budapest, 1937 szeptember 16. Kilczer Gyula, 
pénztáros.
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Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Kun Sándor 
dr. Papp Ferenc, Ravasz Árpád, S. Szabó József.
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Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV. kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

KIADÓHIVATAL : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irányítandók.

AZ EV A N G ÉLIK U S TA N Á REG YESÜ LET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P  60 fillér a Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,626, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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Iskolapolitikai feladataink.
Decemberben össze fog ülni a Zsinat. Remélnünk kell, hogy 

foglalkozik majd azokkal a kérdésekkel is, amelyek iskolaügyi vonat
kozásokban az új közoktatásügyi állami törvények megjelenése után 
a mi egyházunknál is törvényhozási rendezést igényelnek. De ha talán 
ennek a rendkívüli zsinati ülésszaknak egészen sajátos feladatokat 
kell is megoldania, akkor sem felesleges napirenden tartani refor
mátus iskolaügyünk égető kérdéseit, hátha legalább annyit elérhe
tünk, hogy a decemberi Zsinat előkészíti a néhány év múlva ese
dékes rendes Zsinat iskolaügyi munkálatait.

A Református Élet szerkesztősége az elmúlt év folyamán szíves 
volt ebben a kérdésben egy hosszabb tanulmányomat folytatások
ban közzétenni. A végső következtetések levonására azonban már 
nem jutott hely a lap hasábjain, gondolom azért, mert ez a kifeje
zetten iskolaügyi szakkérdés már, nem érdekelhette ilyen részletes
séggel az olvasótábor többségét. A Protestáns Tanügyi Szemlében 
azonban magunk közt vagyunk, református pedagógusok, itt tehát 
nem lehet felesleges és unalmas a kérdés felmelegítése. És még az is 
megtörténhetik, hogy szavunk, vagy az utána esetleg következő 
vita, meghallgatásra fog találni.

Az említett cikksorozatnak az volt a gondolatmenete, hogy a 
magyar református életnek szüksége van a református iskolákra, 
tehát szüksége van az iskolák állandó színvonalon tartására és a 
kor követelményeihez való alakítására is. Gondolkoznunk kell tehát 
a református iskola ügy egész vonalán szakszerű felügyelet, ellenőr
zés és irányítás létesítéséről, mert különben iskoláink kihullanak az 
idő rostáján.

A református iskolák státusát az egyetemes tanügyi bizottság 
jegyzőkönyve adta m eg:

Dunamellék Dunántúl Tiszáninmn Tiszántúl
Középiskolák . . . 7 3 3 11
Képzőintézetek . . 2 1 1 3
Polgári iskolák . . 7 1 — 6
Néptanítók . . . . 148 350 373 1381
Óvodák .................... 2 2 2 2

Ezeknek a református iskoláknak a felügyeletére, irányítására 
és ellenőrzésére javasoltam az egyetemes református iskolafelügye-

i
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let megszervezését. Elkészítettem egy kezdetlegesebb és egy tökéle
tesebb felügyelet részletes költségvetését és kimutattam, hogy egy 
budapesti és egy debreceni felügyelőség összes költségei a kezdet
legesebb megoldás szerint a középfokú iskolák számára 25,162, az 
elemi iskolák számára 23,776 P-t, a tökéletesebb megoldás a közép
fokú iskolák számára 38,457 P-t, az elemi iskolák számára 39,526 P-t 
igényelne évenként. Minthogy pedig az Egyetemes Konvent 1937. 
évi jegyzőkönyve szerint református iskoláinkban 7776 fiú, 2063 
leány, tanítóképzőinkben 1345 fiú és leány, polgári iskoláinkban 
2721 fiú és leány, vagyis összesen 14,000 tanuló volt beiratkozva, 
ha ezek a tanulók évenként 3, azaz három (!!!) P-t fizetnének fel
ügyeleti díj címén, a tökéletesebb megoldást szépen meg lehetne 
csinálni, sőt még maradna is a befizetett díjakból fölösleg. Szedhet
nénk azonban évi 4 P-t is, s akkor az elemi iskolák felügyeletét is 
tökéletesen meg lehetne oldani, ha az egyházak minden tanítói 
állás után évi 10, azaz tíz P járulékot fizetnének be, de ezért men
tesülnének minden iskolafelügyeleti egyéb kiadás alól. T. i. így a 
2560 tanítói és óvónői állás után 25,600 P folyna be, ami a közép
fokú iskoláknál maradó 14,000 P-vel éppen fedezné a szükséges 
39,526 P-t.

Azt a szabályrendeletet, amelynek alapján az egyetemes iskola
felügyelet működhetne, a következőképpen képzelem e l :

í. Az Egyetemes Konvent, mint legfőbb tanügyi hatóság, az 
Egyházi Törvények I. te. 154. §-ának 1. pontjában és az V. te. 129. 
§-ában meghatározott jogait és kötelességeit a) a konventi ülés; 
b) a konventi elnökség ; c) az egyetemes tanügyi bizottság és d) az 
egyetemes iskolafelügyelőség útján gyakorolja.

2. A konventi ülés munka- és hatáskörét egyházi törvényeink 
írják elő.

3. A konventi elnökség sürgős szükség esetén intézkedik mind
azokban az ügyekben, amelyek a konventi ülés munka- és hatás
körébe tartoznak. Eljárásáról jelentést tesz a legközelebbi konventi 
ülésnek.

4. Az egyetemes tanügyi bizottság tanácsadó és véleményező 
szerve a konventi ülésnek. Figyelemmel kíséri az összes református 
iskolák életének minden megnyilvánulását s a Konvent felhívására 
vagy a saját kezdeményezéséből iskolaügyi kérdésekben véleményt 
mond és javaslatokat terjeszt elő.

5. Az egyetemes tanügyi bizottság áll a Konvent által válasz
tott kettős elnökségből, a Konvent által választott 2 lelkészi és 2 
világi tagból, az egyházkerületi közgyűlések által választott 1—1 
lelkészi és 1—1 világi tagból és 12 szakférfiből. A szakférfiak közül 
3 középiskolai, 2 képzőintézeti, 1 polgári iskolai tanerőt választ az 
Országos Református Tanáregyesület közgyűlése, 3 népiskolai tan
erőt az Országos Református Tanítóegyesület közgyűlése és 3 tagot 
küld ki az egyetemes iskolafelügyelőség. Minden tag megbízása 
négy egymásután következő esztendőre szól.
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6. Az elnökséget a lelkészi és világi elnök egymásközti meg
egyezés alapján felváltva gyakorolják. A bizottság előadói és jegy
zője az iskolafelügyelőség által kiküldött tagok, akiket ezzel az 
iskolafelügyelőség vezetője bíz meg.

7. Az egyetemes tanügyi bizottság évenként kétszer gyűlésezik 
az elnökség által meghatározott helyen és időben. Az őszi gyűlés 
tárgysorozatán szerepelnek az összes református iskolák mindenféle 
jelentései az elmúlt iskolai évről, amelyekre vonatkozólag az egye
temes tanügyi bizottság szerkeszti meg a konventi ülés elé kerülő 
határozati javaslatokat, a tavaszi gyűlés pedig megállapítja azokat 
az irányelveket, amelyek szerint a konventi ülés jóváhagyása esetén 
a református iskolák és az egyetemes iskolafelügyelőség a következő 
évben eljárni kötelesek.

8. Az ülésen megjelenő tagok az egyetemes iskolafelügyelőség 
pénztárából egy-egy ülés egész tartamára 40—40 P megjelenési 
díjat és útiköltségmegtérítést kapnak. A gyűlés helyén lakó tagok 
csak 25 P megjelenési díjat vehetnek fel.

9. A gyűlési meghívót a bizottság elnöksége bocsátja ki s szét
küldéséről az egyetemes iskolafelügyelőség gondoskodik. A jegyző
könyvet a bizottság jegyzője állítja össze s az iskolafelügyelőség 
nyomtattatja ki.

10. Az egyetemes iskolafelügyelőség áll 1 főfelügyelőből, 2 fel
ügyelőből, 4 tanítófelügyelőből, í  gazdasági hivatalnokból, 2 gép
íróból és 2 szegődményes szolgából. Ezt a teljes személyzetet a kon
venti ülés csak a szükséghez képest és a rendelkezésre álló fedezet 
arányában állítja be. Ugyancsak a konventi ülés dönt az iskolai 
missziói lelkészeknek az iskolafelügyelőség státusába leendő beosz
tásáról.

11. Az egyetemes iskolafelügyelőség székhelye Budapest. A kon
venti ülés az iskolafelügyelőségből kirendeltséget állít fel Debrecenben. 
A debreceni kirendeltségnél 1 felügyelő, 2 tanítófelügyelő, 1 gépíró 
és 1 szegődményes szolga teljesít szolgálatot.

12. A főfelügyelőt a konventi ülés titkos szavazással végleges 
minőségűnek választja azok közül a középiskolai és képzőintézeti 
igazgatók közül, akik igazgatói minőségben legalább négy évig szol
gáltak vagy olyan kiváló pedagógusok közül, akik a református 
tanügy szolgálatában elismert érdemeket szereztek. Választás előtt 
a konventi iroda, illetve megszervezése után az iskolafelügyelőség 
minden közép-, középfokú- és szakiskolához a működő rendes és 
helyettes tanárok létszámával egyenlő számú nyomtatott lapot 
küld a választásra jogosultak névsorával. Minden tanár öt név 
aláhúzásával teszi meg a maga javaslatát s a zárt borítékban átvett 
szavazatokat az igazgatók közös, lepecsételt borítékban küldik fel 
a konventi elnökségnek. A konvent szavazatszedő bizottsága bontja 
fel a lepecsételt borítékokat és számlálja össze a leadott szavaza
tokat. A konventi ülés az öt legtöbb szavazatot kapott választásra 
jogosult közül szabadon választja meg a főfelügyelőt.

í *
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A felügyelők választására vonatkozólag ugyanaz az eljárás, 
mint a főfelügyelő választásánál. A választásra jogosultak is azo
nosak. Ha egyszerre több tisztséget kell a konventi ülésnek betöl
tenie, akkor is minden tanár csak egy lappal jelöl s az összes tiszt
séget az öt legtöbb szavazatot nyert jelölt közül kell betölteni.

A tanítófelügyelők választásánál az eljárás azonos a felügyelők 
választási eljárásával, de itt a népiskolai tanítók jelölnek és pedig 
külön a tiszántúli és külön a másik három egyházkerület. 2 tanító- 
felügyelő a tiszántúli, 2 a többi kerület jelöltjei közül választandó.

A gazdasági hivatalnokot a főfelügyelő javaslatára a konventi 
ülés alkalmazza. Az alkalmazáshoz kereskedelmi iskolai érettségi 
szükséges.

A gépírókat és a szegődményes szolgákat a főfelügyelő alkal
mazza.

13. Nem tartoznak az iskolafelügyelőség státusába, de az iskola- 
felügyelőség útmutatása és irányítása mellett működnek a körzeti 
iskolalátogatók. A körzeti iskolalátogatók az iskolafelügyelőség 
által javasolt körzetek iskoláinak meglátogatására az egyes egyház
megyéktől kapják a megbízást.

14. Az iskolafelügyelőség személyzete fegyelmi szempontból a 
dunamelléki egyházkerület bíróságának hatásköre és illetékessége 
alá tartozik. Felebbezési fórum a konventi bíróság.

15. A főfelügyelő és a felügyelők fizetése egyenlő a középisko
lák igazgatói által elérhető legmagasabb fizetéssel, a tanítófelügyelők 
fizetése pedig az elemi iskolai igazgatók által elérhető legmagasabb 
fizetéssel. A gazdasági hivatalnok a XI. fizetési osztály 3. fokozatá
ból háromévenként fokozatos előlépéssel a VIII. fizetési osztály 
1. fokozatáig léphet elő. Az ideiglenes jellegű gépírók és szegődmé
nyes szolgák havi járandósága az ilyen minőségű állami alkalma
zottak járandóságával egyenlő.

A főfelügyelő és a felügyelők évenként és fejenként 1500—1500, 
a tanítófelügyelők évenként és fejenként 1200—1200 P átalány- 
összeget kapnak hivatalos iskolalátogatásaikért. A körzeti iskola- 
látogatók minden tanító meglátogatásáért 3 P tiszteletdíjban része
sülnek.

A főfelügyelő, felügyelők, tanítófelügyelők tagjai a nemállami 
tanszemélyzet országos nyugdíjintézetének, a gazdasági hivatal
nok, a gépírók és a szegődményes szolgák pedig az OTI-nak.

16. Az egyetemes iskolafelügyelőség céljaira minden közép
iskolai és képzőintézeti tanuló után évenként 4—4, minden szak
iskolai és polgári iskolai tanuló után évenként 2—2 P-t fizet be 
minden iskola igazgatósága az egyetemes iskolafelügyelőség pénz
tárába. Ugyanerre a célra az iskolát fenntartó egyházak minden 
tanítói állás után évenként 10— 10 P-t, az iskolát fenn nem tartó 
egyházak lélekszám után 10—10 fillért fizetnek. A főfelügyelő 
által összeállított és a konventi ülés által jóváhagyott költségvetés 
esetleges hiányát az egyházkerületek lélekszám arányában pótolják.
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Az iskolafelügyelettel járó mindennemű kiadást : fizetést, illet
ményeket, tiszteletdíjakat, megjelenési díjakat, nyugdíjjárulékot, 
vasúti jegytérítést stb. az iskolafelügyelőség pénztára teljesíti.

Az iskolafelügyelőség fenntartására konventi elnökség állami 
segítséget is kérhet. Ez a segítség azonban nem lehet személyre szóló 
fizetéskiegészítés, hanem csak az iskolafelügyelőség pénztárába 
utalandó évi átalányösszeg.

17. A főfelügyelő :
a) Vezetője az iskolafelügyelőségnek s ebben a minőségében 

beosztja az iskolalátogatásokat a felügyelők között, augusztus utolsó 
hetében értekezleteket tart a közép-, középfokú- és szakiskolák 
igazgatóival és a tanítófelügyelőkkel s ezeken az értekezleteken a 
konventi utasítások szellemében megbeszéli a következő iskolai 
évben figyelembe veendő irányelveket, amelyek a tanítás és nevelés 
munkájában, az iskolák adminisztrációjában, a felügyeletben és 
ellenőrzésben részint a kívánatos egyöntetűséget és színvonalat, 
részint a református szellem és lélek érvényesülését biztosítják; 
a kétséges, félreérthető vagy félremagyarázható esetekben meg
adja felvilágosítását úgy a felügyelőknek, mint az igazgatóknak. 
Ellenőrzi a felügyelők munkáját s részt vehet a tanítófelügyelők és 
a körzeti iskolalátogatók által tartott értekezleteken. Összeállítja 
az egyetemes iskolafelügyelőség évi költségvetését. Határidőnaplót 
állít össze s annak megtartását ellenőrzi. Értesítőt bocsát ki minden 
év őszén az előző iskolai évről, amely összefoglalja a református 
iskolák életét és statisztikai adatait. Alkalmazza a gépírókat és a 
szegődményes szolgákat.

b) Megfigyelője a református iskolák minden életmegnyil
vánulásának. Ebben a minőségében minden lehetőt elkövet, hogy 
idejében történő felvilágosításaival, gyors intézkedésre irányuló 
javaslataival hatékonyan ellensúlyozza az autonómia csorbítását 
célzó törekvéseket. Javaslataival és intézkedéseivel törekszik isko
láink nívójának emelésére és bennük az igazi, erős református szel
lem és lélek érvényesülésének biztosítására. Gondoskodik arról, 
hogy a református tanerők külföldi tanulmányutak, továbbképző 
tanfolyamok, tudományos könyvek és folyóiratok olvasása révén 
állandó kontaktusban maradjanak a modern pedagógiai és iskola
ügyi törekvésekkel. Serkenti a tanerőket irodalmi munkálkodásra. 
Közreműködik református szellemű, jó tankönyvek szerkesztésé
nél és kiadásánál. Élénk figyelemmel kíséri azokat a megmozdulá
sokat, amelyek új iskolák létesítésére, régi iskolák átalakítására, 
visszafejlesztésére vagy átadására vonatkoznak s személyes meg
jelenésével, tanácsaival igyekszik egyházunk érdekeit megvédeni 
és érvényesíteni. Javaslataival és programmadásával közreműködik 
egy egészséges református iskolahálózat kiépítésében.

c) Összekötő kapocs a minisztérium és a református tanügyi 
hatóságok között. Ebben a minőségében, mint a konventi elnökség
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megbízottja, állandó és éber tájékoztató szolgálatot teljesít s gon
doskodik a súrlódási felületek kiküszöböléséről. Iskoláink és tan
erőink érdekeit úgy szellemi, mint anyagi vonatkozásban képviseli 
az állammal szemben. Igyekszik odahatni, hogy tanerőink előlép
tetéseknél, nyugdíjazásoknál hátrányos helyzetbe ne kerüljenek. 
Érvényesíti, de legalábbis érvényesíteni igyekszik a Konvent inten
cióit a minisztériumban.

d) Előadója az egyetemes tanügyi bizottságnak és tanügyi 
referense az egyetemes konventi ülésnek. Ebben a minőségében 
gondoskodik az iskolák rendtartásának összeállításáról és azoknak a 
változó körülményekhez alkalmazkodó sürgős módosításáról. Össze
állítja, illetve összeállíttatja azokat a jelentéseket és kimutatásokat, 
amelyeket az egyházmegyék, egyházkerületek közgyűlései és a kon
venti ülés elé kell terjeszteni. Elvi kérdésekben javaslatokat terjeszt 
a konventi ülés elé.

e) Ellenőrző tisztében iskolalátogatásokat végez úgy, hogy a 
közép-, középfokú- és szakiskolákat legalább hatévenként egyszer 
felülvizsgálja, az alsóbb iskolák közül pedig azokat, amelyeknek meg
látogatására a tanítófelügyelők felhívják a figyelmét. Jóváhagyja 
és megerősíti, illetve jóváhagyásra és megerősítésre javaslattal el
látja a közép-, középfokú- és szakiskolák költségvetéseit és záró
számadásait. Felülvizsgálja a jegyzőkönyveket. Jóváhagyja a tan
tárgyfelosztást, a tankönyvjegyzéket, heti órarendet a közép-, közép
fokú- és szakiskoláknál s ezeknek elkészítésére utasításokat ad az 
elsőfokú iskoláknál.

f) Másodfokú tanügyi hatóság a református közép-, középfokú- 
és szakiskoláknál. Ebben a minőségében, mint a főhatóságok meg
bízottja, a nevezett iskoláknál engedélyezi a túlkorú tanulók fel
vételét, leánytanulók bejárását fiúiskolákba, felvételi-, különbözeti-, 
és magánvizsgálatokat. Jóváhagyja a különbözeti-, pótló-, javító-, 
felvételi- és magánvizsgálatok jegyzőkönyveit. Engedélyezi rend
kívüli tárgyak tanítását, tanárok mellékfoglalkozását, tanárok 
kosztostartását, a rendtartásilag nem rendszeresített iskolai szüne
teket és megemlékezéseket. Javaslatot tesz magánvizsgálati elnökök, 
érettségi vizsgálati terminusok, javító érettségi vizsgálatot tartó 
iskolák kijelölésére és érettségi vizsgálati elnökök kiküldésére. Felül
vizsgálja és elbírálja az érettségi vizsgálatok iratait. Hosszabb szabad
ságot engedélyez igazgatóknak és tanároknak. Felügyel az ifjúsági 
egyesületek működésére. Ellenőrzi az iskolai alapítványok kezelését.

g) Mint irodafőnök gondoskodik az iskolafelügyelőség ügy
vitelének zökkenésmentes folyamatosságáról, a pontos iktatásról, 
az ügyek lelkiismeretes és gyors elintézéséről. Ellenőrzi az irattár 
kezelését.

h) Tanügyi referense a dunamelléki egyházkerületnek s ebben 
a minőségében előkészíti, illetve előkészítteti az egyházkerületi köz
gyűlés elé tartozó iskolai ügyeket és jelentéseket s azokat a közgyűlés 
előtt referálja.
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18. A felügyelők :
a) A főfelügyelő által kitűzött programra szerint gyakorolják 

a közvetlen felügyeletet, ellenőrzést és irányítást a gondjaikra bízott 
közép-, középfokú- és szakiskoláknál. Ebből a célból minden eszten
dőben meglátogatják iskoláikat. Látogatásuk ideje legalább annyi 
félnap, ahány osztály van a meglátogatott iskolában. Minden tanárt 
mindenik szaktárgyában és minden osztályt legalább egyszer meg
látogatnak; felülvizsgálják a tanulmányi naplókat, tanmeneteket, 
a tanmenetek megtartását, a szertárakat és gyűjteményeket, az ifjú
sági egyesületeket. Megvizsgálják az iskolaépületet, elhelyezését, 
tisztántartását, bútorait, felszerelését. A jegyzőkönyvekből be
tekintést szereznek az iskola belső életére. Ellenőrzik a tanulókra 
vonatkozó összes iratokat. Ellenőrzik a tanítás és nevelés munkáját 
s ennek tökéletesítése érdekében útbaigazításokat, tanácsokat ad
nak, szükség esetén mintatanításokat tartanak, vagy egyes tanáro
kat idegen iskolához is óralátogatásra kirendelnek. A tanári munkát 
az igazgatóval együtt minősítik, és a minősítési lapokat az iskola
felügyelőség bizalmas irattárában felfektetik. Látogatásaikról 
jegyzőkönyvet készítenek, s a jegyzőkönyvet az iskolaév befejezéséig 
a főfelügyelő rendelkezésére bocsátják.

b) iskolalátogatásra szükséges idejükön kívül végzik a főfel
ügyelő által részükre kijelölt irodai munkát és minden tekintetben 
segítségére vannak a főfelügyelőnek feladata ellátásában.

c) A budapesti felügyelő tanügyi referense a dunántúli és a 
tiszáninneni egyházkerületeknek, s ebben a minőségében ugyanazt 
az ügykört látja el, amit a főfelügyelő a dunamelléki egyházkerü
letben a 17. h) pont szerint.

d) A debreceni felügyelő vezetője az iskolafelügyelőség deb
receni kirendeltségének, s ebben a minőségében, mint a főfelügyelő 
helyettese ellátja a főfelügyelő 17. j)  pont alatt körülírt ügykörét 
a tiszántúli egyházkerület iskoláira vonatkozólag. Tanügyi referense 
a tiszántúli egyházkerületnek, s ebben a minőségében ugyanazt a fel
adatot teljesíti a tiszántúli egyházkerületnél, mint a főfelügyelő a 
17. h) pont szerint a dunamellékinél.

19. A főfelügyelő és a felügyelők személyes, fegyelmi felelősség
gel tartoznak a gondjaikra bízott iskolák ügyeire vonatkozó jelenté
sek hűségéért, őszinteségéért és igazságáért. Működésüket a konventi 
ülés, a konventi elnökség és az egyetemes tanügyi bizottság a szük
ség szerint időnként ellenőriztetheti.

20. A tanítófelügyelők közül 2 a budapesti, 2 a debreceni fel
ügyelőségnél teljesít szolgálatot. Részükre a főfelügyelő jelöli ki 
azokat a körzeteket, amelyeknek iskoláit minden három évben leg
alább egyszer kötelesek meglátogatni. Az évi látogatás programmját 
maguk állítják össze, de jóváhagyásra a főfelügyelő elé terjesztik, 
akinek kívánságait kötelesek tekintetbe venni. Iskolalátogatásaik
nál azok a szempontok irányadók, amelyeket a 18. a) pont határoz



344 Dr. M adai P á l : A történettanítás szakdidaktikai problémái.

meg : tehát meg kell vizsgálniok a gondjaikra bízott népiskolák és 
vele egyenlőrendű iskolafajták külső és belső rendjét, tanulmányi 
és fegyelmi állapotát, a tanítás és nevelés munkáját, anyagi hely
zetét; minősíteniök kell a tanítókat, s látogatásaikról készített jegyző
könyveiket az iskolaév végéig a főfelügyelő rendelkezésére kell bocsá- 
taniok. Tanácsaikkal, útmutatásaikkal, mintatanításaikkal, peda
gógiai szemináriumokkal emelni tartoznak iskoláink színvonalát, a 
református szellem és lélek érvényesülését, s javaslataikkal előmoz
dítják a református egyházi és iskolai érdekeket. Az iskolaév kez
detén értekezleteket tartanak körzetük iskolalátogatóival, s ezen az 
értekezleten leszögezik azokat az irányelveket, amelyek szerint az 
iskolalátogatóknak el kell járni és megállapítják azokat az eljárá
sokat, amelyek az iskolák színvonalának emelésére alkalmasak. Az 
iskolalátogatásra nem szükséges időben a főfelügyelő által kijelölt 
adminisztrációs munkát végzik. Iskolalátogatásuk ideje minden 
tanítóra legalább másfél óra.

21. A körzeti iskolalátogatókat az egyházmegyék közgyűlései 
választják a főfelügyelő javaslata alapján úgy, hogy 1—1 látogatóra 
60—80 tanító jusson. A megválasztott látogatók közül egyet a fő
felügyelő bíz meg az egyházmegye tanügyi előadói tisztségével. 
Kötelességük minden évben minden gondjukra bízott tanítót leg
alább egyszer meglátogatni. Látogatásaikat minden évben október 
és május között végzik hetenként egy napon úgy, hogy minden 
tanító meglátogatására legalább másfél óra jusson. Látogatásaiknál 
kötelesek azok szerint a szempontok szerint eljárni, amelyet részükre 
a tanítófelügyelők kijelölnek. Látogatásukról jegyzőkönyveket készí
tenek, s azok egy példányát az egyházmegyei referens, egy példányát 
körzetük tanítófelügyelője rendelkezésére bocsátják.

22. A gazdasági hivatalnok pénztárosa az iskolafelúgyelőségnek, 
s mint ilyen vezeti a felügyelőség pénztárnaplóját és számadási fő
könyvét a főfelügyelő ellenőrzése mellett. Az iskolák anyagi ügyeire 
vonatkozó összes iratokat, költségvetéseket, zárószámadásokat, kér
vényeket és indítványokat szakszerűleg megvizsgálja és javaslattal 
látja el.

Szeghalom. Nagy Miklós.

A  történettanítás szakdidaktikai problémái.
A XX . században — főként a világháború hatása alatt — a 

történettudományra és annak középiskolai tanítására vonatkozó
lag is több irányban döntő jelentőségű felfogás alakult ki, új, addig 
ismeretlen megállapítások, elfogadott szempontok jutottak szerep
hez. E rövid történetszakdidaktikai elmefuttatásnak fő célja az lesz, 
hogy e változásokra, mindig azok eredetét nyomozva, rámutasson, 
s ezzel hozzájáruljon a korszerű történettanítás alapkérdéseinek 
megismeréséhez és a módosult szempontok gyakorlati követéséhez.
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Tudomány- és ismeretelméleti szempontok.

Amikor a történelemmel, mint tantárggyal, mint ismeret- 
anyaggal foglalkozunk a nevelőoktatás, a tanítás szempontjából, 
mindenekelőtt rövid tudományelméleti bepillantást kell végeznünk.

A világháborúnak a művelt emberiség lelkét megrendítő, egyé
nek és nemzetek életére sorsdöntő eseménysora a történettudomány 
legfőbb problémáit is az érdeklődés homlokterébe hozta. A lelkekre 
telepedett gyötrő bizonytalanság légkörében a tudósok a meg
oldásra váró kérdések egész sorát igyekeztek tisztázni, hogy a tör
ténettudomány homályban lévő igazságait is feltárhassák. A szerte
ágazó kutatások egyik nagyon fontos eredménye a természet- és 
szellemtudományok szétválasztása, illetőleg e két tudománycsoport 
egymástól eltérő természetének megállapítása lett.

Az aristotelesi logika két évezredes uralma alatt kialakult s 
egészen a múlt század végéig uralkodó felfogás szerint ugyanis 
igazán tudományos ismeret csak az egyetemes, fajszerű, törvény- 
szerű lehetett. Minthogy az újkorban fokozatosan előretörő, majd 
fölényes egyeduralmat gyakorló természettudományok fogalom
ítélet, illetőleg törvényalkotásaiknál a generalizáló eljárást alkal
mazták, ez a racionalista felfogás minden tárgy tudományrangjának 
egyedüli kritériuma lett. Ennek következtében a történelmet, mint 
individualizáló tudományt valódi tudománynak nem ismerték el, 
legfeljebb a művészetek közé sorolták. A XIX. sz. pozitivista tudo
mányelmélete, hogy e feltételeknek eleget tegyen, részint a kollektív 
tömegeknek, részint a gazdasági erőknek szerepével, vagy a statisz
tikának, a nagy számok törvényének segítségével igyekezett a 
történelemben egyetemes fejlődéstörvényeket megállapítani s ezál
tal azt is törvénytudománnyá tenni. A történettudományt e szánal
mas helyzetéből Dilthey alapvető munkássága nyomán főleg a 
világháború óta végzett termékeny kutató munka szabadította ki. 
Ennek alapján megállapítást nyert, hogy mind a természet-, mind 
a szellem- (történet-) tudomány valóságtudomány, de míg a természet- 
tudós érzékei közvetítésével a tér-, tömeg-, mozgás- és idő viszonyá
ból megismeri és magyarázza tárgyát, tudományának önmagával 
szemben teljesen idegen, rajta kívülálló anyagát, addig a szellem- 
tudománnyal foglalkozó a szellemi (lelki) valóságot közvetlenül, 
saját belső tapasztalata alapján újraéli és megérti. ,,A természet- 
tudományokban a törvények, a szellemtudományokban a célok és 
értékek uralkodnak elsősorban.“ 1

A szellemtudománynak ezen alapvető s a természettudományok
tól lényegében különböző jellemvonása tárja fel a történeti megisme
rés, illetőleg megértés szintén különböző útját. Amíg a természet- 
tudós az élő és élettelen testeket, természeti jelenségeket, fizikai 
folyamatokat megismerés céljából bármikor érzékei elé állíthatja s

1 Kornis Gy.: Dilthey történetelmélete. Történelmi Szemle. I. 485.
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azt mintegy rajta kívülálló, vele semminemű belső (szellemi) kap
csolatot nem mutató valóságot szemléli, addig a történész (általában 
a szellemtudományokkal foglalkozó) a múlt idők embereinek lel
két, eszméit, céljait a fentmaradt jelekből, a ránkmaradt emlékekből 
értheti meg. Ezek szintén fizikaiak, legtöbbször papírra írt, vagy 
kőbe vésett szavak, máskor képek, szobrok, romok s a legkülönbö
zőbb emberi alkotások, amelyek azonban nem maguk jelentik a 
múltat, hanem csak a keletkezésük idején élt s őket megalkotó 
emberek lelki -életének, érzés- és gondolatvilágának, céljának és 
értékfelfogásának szimbólumai. Ezekben az emberi szellem által 
alkotott jelekben a történész által megfejtésre váró jelentések, 
tehát olyan lelki tartalmak vannak bezárva, amelyhez egyedül e 
fizikai jeleken, mint a letűnt ember szellemi életének egy bizonyos 
időpontban objektivált eszközén keresztül juthatok el. De hogyan? 
Éppen úgy, mint ahogyan ma is élő embertársaim lelkivilágát 
megérthetem, tehát intuitív beleélés és analógiás következtetés 
által, miután részint ösztönszerű, részint tudatos összehasonlítások 
útján meggyőződtem arról, hogy a belső lelkiélet eredményeként 
jelentkező külső, fizikai jeleknek minden lelkiéletre nézve ugyan
azon szimptoma-értékük van.

íme ez a jelenben is folyton gyakorolt átélés az az út, amelyen 
keresztül múltban élt embertársaim életét, szellemi működését 
újra élhetem, rekonstruálhatom és megérthetem. A történész ezen
kívül a múltat az egyéni, vagy társadalmi lélek célkitűzése alapján 
egységes összefüggésben igyekszik megérteni. A cél mindig valamely 
értékmegvalósításban jelentkezik, éppen azért a történész a múlt 
rekonstruált egészéből (struktúrájából) nemcsak a gondolati tarta
lom logikai megértésére törekszik, hanem a történeti egyén, vagy 
közösség érzelmi életét és akarati tendenciáit is újraéli, s csak így 
jut el a helyes történeti megértés fokára.2

A tárgyunkra vonatkoztatott eme rövid tudomány- és ismeret- 
elméleti betekintés főként annak hangsúlyozása kíván lenni, hogy 
ma már a Lörténettanár másképpen, tisztábban, helyesebben keik 
hogy lássa tárgyának természetét és lényegét, mint ahogyan még 
nem is régen láthatta. Ez a korszerű lelki állásfoglalás, szaktárgyának 
ez a mélyebb, filozofikus szemlélete teremti meg lelkében azt az. 
ideológiai bázist, azt a világnézeti alapot, amelynek segítségével 
egyedül képes akár részleteket feltáró, akár nagy szintéziseket 
végző munkájának minden fázisában a középiskolai oktatás céljául 
kitűzött elvi szempontokat érvényesíteni.

A tanítás célja.
Nem kétséges, hogy végső fokon a tanári pálya egyedüli és 

legnemesebb feladata a középiskolai oktatás számára kitűzött cél 
megvalósítása. Már a tárgy természetének, a történeti megismerés

2 Lásd e problémákat Kornis G y.: Történetfilozófia 45—60 1.
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útjának helyes megértése is e cél minél tökéletesebb megvalósitását 
mozdítja elő. A történettanár bármennyire szereti, esetleg tudományo
san is műveli tárgyát, egy pillanatra sem szabad felednie, hogy miként 
minden tantárgy, az övé is, csak eszköz a középiskolai oktatás 
számára kitűzött cél szolgálatában. És amiként eszköz az ő kedvelt 
tárgya a történettudomány rendszerezett ismerettömegéből cél
szerűen kiválasztott anyagával, épúgy eszköz ő maga is a cél érdekeit 
szolgáló összes szaktárgyi, pedagógiai, didaktikai felkészültségével, 
valamint az iskola épülete is célszerű berendezésével.

A magyar középiskolában szellemi és fizikai eszközökkel meg
szervezett munka ezidőszerint az 1935. évi VI. tc.-ben kitűzött 
nevelő cél gyakorlati megvalósítását szolgálja. A törvényben meg
állapított cél így hangzik : ,,A középiskola feladata, hogy a tanulót 
vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, nemzeti szellemben 
magasabb lelki műveltséghez juttassa és a felsőbb tanulmányokhoz 
szükséges szellemi munkára képesítse.“ Ennek a célnak a megvaló
sítását, a tanuló leikébe való átültetését — elsősorban szaktárgyán 
keresztül — hivatalos munkájának minden percében a legcéltudato
sabb gonddal tartozik végezni a történettanár. Munkájának értéke 
e cél megvalósításának mértékétől jiigg. Az órája alatt feldolgozott 
szaktárgyi ismereteknek, a módszeres egységnek minden részletét 
épúgy, mint a nagy szintetikus összefoglalásokat e célra kell vonat
koztatnia s a kettőt szakadatlanul összefüggésben tartania. E cél 
mutatja meg, hogy az oktatásnak milyen irányban kell hatnia.

A középiskola nevelői céljának mindenekíelett álló jelentőségé
ből következik a kitűzött célnak állandó szemmeltartása. Első tekin
tetre észrevehető, hogy a cél többirányú, összetett. A célok mind
egyikében eszmények, összeségükben világnézet jut kifejezésre. Eze
ket, ha helyesen nem ismerem, ha önként és készséggel magamévá 
nem teszem, szolgálni sem tudom. E célokkal szemben — épúgy, 
mint tárgyam természetével s megismerésének útjával kapcsolato
san — kell, hogy álláspontom, meggyőződésem legyen. A nevelés 
céljának, a teológikus problémáknak gyakori átgondolása, a vele 
kapcsolatosan jelentkező eszmei törekvések, világnézeti irányok 
értékelése teszi képessé a történettanárt arra, hogy tárgya anyagának 
minden részét a törvényes nevelői célban rejlő valamelyik magasztos 
eszmény hordozójának tekintse, s így a magyar tanuló lelkében óráról- 
órára, fokról-fokra a vallásos, a nemzeti, erkölcsös, emberi, sőt a 
hasznossági eszmények harmonikus megszilárdítását szolgálja. Csakis 
a nevelői cél biztos ismeretében lehet a tanuló leikébe átplántálandó 
történeti anyag pedagógiai értékét megállapítani és ehhez képest 
a közlés folyamán jelentőségét kiemelni, hangsúlyát megadni.

A magyar középiskolai történettanitással kapcsolatosan külö
nösen a világháború óta elhangzott s több esetben indokolt elé
gedetlenség — nézetem szerint — elsősorban arra vezethető vissza, 
hogy a nemzeti eszmények mélyebb megértéséből fakadó nevelői 
céltudat és az iránta való lelkesedés nem mindenkiben és nem mindig
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érte el azt a fokot, amely a nemzeti közvélemény által megkívánt 
eredményt biztosíthatta volna.

Nem kétséges, hogy a középiskolai tárgyak között a magyar 
nyelv és irodalom mellett legnagyobb nemzetnevelő értéke a történe
lemnek van. A vallásos és erkölcsös jellem kialakításának, a hazafias 
érzés, a nemzeti eszmény fejlesztésének, az ideális világnézet formálás
nak pótolhatatlan eszköze. De az sem kétséges, hogy egyedül e magasz
tos célok eszmei értékétől, nemzeti jövőt biztosító erejétől lankadat
lanul ösztönzött történettanár képes a magyar ifjú lelkét a célokban 
rejlő értékekkel megtölteni. A magyar jövő szent céljait rajongással 
szolgáló történettanár munkakedvét sem anyagi kérdések, sem pedig 
egyéni felfogásával nem egyező reformintézkedések nem fogják 
csökkenteni. Nagy nemzetnevelő feladatokkal összeforrt mély meg
győződése —- kisebb döccenőket észre sem véve —, rendíthetetlen 
hittel halad kitűzött célja felé s mindennap megújuló, lelkes munka 
közben igyekszik az önmagában kialakult nevelői eszményképet 
növendékei leikébe ültetni.

A történettanárnak tanítás közben nagyon sok pedagógiai és 
didaktikai szempont érvényesítésére kell készen lennie, de ezek 
között elsőbbségük kétségtelenül a középiskolai célban rejlő eszmé
nyek átültetésének van. Aki a történeti anyagot feldolgozása alatt 
nem emelkedett nevelői szempontok szerint értékeli, aki a módszeres
egység anyagában nem egy magasabb, kulturális értéket, eszményi 
célért folytatott küzdelmet lát, s e küzdelmet eszmeileg nem tudja 
kiemelni, nem tudja megéreztetni növendékeivel : az csak esemény
regisztráló, adatközlő gép, legjobb esetben — azt mondhatnám — 
pozitivista történetpedagógus. Ilyennek tekintem azt a történettanárt, 
aki tárgyi ismeretben esetleg bővelkedik, akinek pontos és gazdag 
adattudása az anyag logikai, kauzális megértését biztosítja, aki 
a múltban egyszer lezajlott történeti események tényszerűségének, 
mintegy fizikai állagának, fényképszerű, hű visszaadója, de az esemé
nyeket létrehozó nagy lelki erőket, a célkitűző szándékokat, a meg
valósításra törő akaratokat, az emberi (individuális) és nemzeti 
(kollektív) vágyakat, nemes vagy nemtelen érzéseket és indulatokat 
stb. nem tudja a tanulóval megéreztetni. Az ilyen tanár a múltat 
a maga teljes fizikai és lelki megnyilatkozásával nem tudja jeleníteni 
és ezáltal annak egész tanulságát a növendék lelkén át a jövőbe, 
a magyar jövőbe vinni.

A történeti élet örök folyamában állandóan célok hömpölyögnek, 
eszmények hullámzanak, cselekedetek zúgnak. Ezeket az események 
burkából kifejteni, kiszabadítani és a tanulóval mint a tárgyi ismere
tektől független, követésre méltó vagy megvetendő negatív értékeket 
megértetni és átéreztetni, valamint az egyén vagy nemzet sorsára 
döntő befolyást gyakorló erkölcsi- és életelveket, politikai és társadalmi 
irányokat megismertetni a történettanár legszentebb hivatása. 
A meggyőződés, a jellem, a világnézet kialakításának ez a legtermé
szetesebb és legcélravezetőbb útja.
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Világos tehát, hogy a történettanítás folyamán lépten-nyomon 
közvetlenül a középiskolai oktatás szellemerkölcsi céljait szolgáló 
anyag feldolgozását végezzük. A történet ezért elsőrendűen nemzeti 
és világnézeti tárgy. Az átértékelés mai kaotikus korszakában ezért 
van egyre jelentősebb szerepe a középiskola tárgyai között. Ezért 
válik a történettanárnak elengedhetetlen kötelességévé, hogy a közép
iskola törvényesen kitűzött céljának gazdag tartalmát világosan 
értse, sokoldalúan értékelje, a nemzeti eszményekkel összhangban 
mélyen átélje, mert egyedül így tudja a célban rejlő egész pedagógiai 
értékrendszert a középiskola konkrét történeti anyagán keresztül 
a legváltozatosabb formában növendéke leikébe vetíteni s abba 
mélyen beágyazni. A magyar középiskolai oktatás nevelő célja minden 
benne elmerülő történettanár számára egy ma különösen nagy nem
zeti jelentőségű elvi álláspontot hirdet: a múltai a jelenben a jövőért 
tanítjuk, s munkánk értéke attól függ, mennyiben tudjuk a dicsőséges 
magyar jövő megteremtésének lelki feltételeit a jelenig megismert 
történeti kultúra legnemesebb köveiből a magyar ifjúság lelkében 
kiépíteni.

A tanterv kérdése.

Szándékosan időztem a középiskolai tanítás céljával összefüggő 
kérdéseknél kissé hosszasabban, mert mély meggyőződésem, hogy 
történettanításunk eredményének kívánatos fokozásával ez a kérdés 
minden másnál szorosabban összefügg. A szűk keretek továbbra is 
csak azt engedik meg, hogy a történettanítással kapcsolatos olyan 
szempontok tárgyalására szorítkozzam, amelyeknek érvényesítésé
vel a korszerű nevelésre irányuló történettanári munka szorosan 
összefügg. Ezek közé tartozik a tantervnek : a történeti anyag ki
választásának és elrendezésének a kérdése.

A tantervkészítés szempontjait a tantervelmélet részletezi. 
Ez mindenekfelett hangsúlyozza, hogy a történeti anyag kiszemelését 
elsősorban a nevelői célban rejlő értékek szolgálata irányíthatja. 
A tantervkészítés munkája tehát szintén világnézeti kérdésbe torkol
lik. Kétségtelen, hogy a középiskolai történetanyag kiválasztása 
a  tudományos történetírás különböző szempontok szerint rendezett 
ismerettömegéből a nevelőoktatás céljainak szem előtt tartása mellett 
már századok óta folyik. Ezért ma már az esemény —, sőt a kultúr
történeti anyag legnagyobb része is bizonyos állandóságot mutat. 
Ez az oka annak, hogy a középiskolai reformok során megjelenő 
tantervekben a tananyag tetemes része változást nem szenved. 
Azonban sem a tananyag zömének változatlansága, sem a tantervi 
anyagnak a tankönyvben készen adott feldolgozása nem menthet 
fel bennünket attól, hogy a kiválasztás szempontjait ne ismerjük, 
és szükség esetén ne alkalmazzuk. Csakis ez teszi lehetővé, hogy taní
tásunk minden részlete az alacsonyabb köznapi hatásokat levetkezve, 
a nevelői célban gyökerező abszolút értékek, magasabb nemzeti célok



350 Dr. M adai Pál : A  történettanítás szakdidaktikai problémái.

szolgálatában álljon, hogy a világosabb megértést, mélyebb nevelő
hatást szolgáló tananyag-kiegészítést helyes szempontok szerint 
végezhessük, s végül, hogy a kor szellemétől sugallt, vagy a történet- 
tudomány haladásából fakadó új anyag bevonásának okát és célját 
megértsük.

A tantervi szempontok ismerete a történettanítás céltudatosságának 
nélkülözhetetlen feltétele. Ezt könnyítik meg s a helyes irány követése 
tekintetében oszlatnak el minden bizonytalanságot a tantervi utasí
tások. Csak ha az előző tanterveket és azok utasításait jól ismerjük, 
akkor érthetjük meg biztosan és gyorsan tantervi reform esetén 
az újat. A régihez képest megejtett változtatások, végrehajtott 
módosítások, anyagredukciók vagy bővítések azonnal jelzik azt az 
irányt, a nevelői célok valamelyikének a korszellemtől, a nemzeti 
érdektől megkívánt céltudatosabb hangsúlyozását, amelynek munká- 
lását a tantervkészítők korszerűnek, a nemzeti művelődés szempont
jából nélkülözhetetlennek tekintették. Ezt a régi anyaghoz tapadó 
újat a benne rejlő nevelői tendenciával együtt történettanításunk 
menetébe rugalmasan beilleszteni s annak teljes nevelőhatását ki
fejteni csak úgy tudjuk, hogyha az újításnak kor- és időszerűségét 
azonnal felismerjük és helyeseljük.

Ma talán minden eddiginél gyökeresebb történeti tantervváltozás 
előtt állunk. Készüljünk a változásokban rejlő intenciók helyes 
megértésére és a korszerű reformok minél tökéletesebb végrehajtására.

A történeti ismeretszerzés és nevelőhatás útja.

1. A történettanítás módszeres eljárásával kapcsolatosan, a mód
szer-anarchia mai korában, célszerű lesz, ha néhány alapvető didak
tikai kérdést előre tisztázunk. Mindenekelőtt szükséges, hogy rövi
den a módszer fogalmára vessünk világot.

Tanítási (közlő) módszer alatt általában azt az elv- és tervszerű 
eljárást értjük, amelyet egy — a középiskolai cél szolgálatában álló — 
új ismeretnek (módszeres egységnek) a tanuló lelkében leendő át
származtatása érdekében követünk. A módszer függ' a tanuló szellemi 
színvonalától, a tanár személyi tulajdonságaitól és a tárgy termé
szetétől. A tanuló szempontjából az egyedül helyes módszer csak
is az lehet, amelyik az ismereteket a lelkiélet törvényei szerint jut
tatja birtokába. A jó tanárnak ehhez kell alkalmazkodnia. A tárgy 
természete azonban megköveteli, hogy a tanár a tanítás elvei közül 
az ő sajátos anyagának megismeréséhez legcélravezetőbbeket alkal
mazza. A metodika vagy szakdidaktika szükségét ez indokolja.

A történettanárnak is tehát mindig az lesz a feladata, hogy 
az általános tanítástannak egyetemes érvényű elvei közül kiválassza 
és alkalmazza azokat, amelyek tárgyának minél könnyebb és bizto
sabb megismeréséhez vezetnek. Miután pedig a didaktika általános 
elvei a lélektannak és logikának az ismeretszerzésre vonatkozó tör
vényei, módszerünk csak akkor nyugodhat szilárd alapon, ha állan-
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dóan ebből táplálkozik. így kerülhetjük el a divatos, néha a laikus 
köztudatba ügyes sajtópropagandával belopott, egyedül üdvözítő 

. módszerek túlértékelését, egyoldalú, erőszakolt használatát. Dörn
feld bölcsen állapította meg, hogy az ismeretközlésnek az ismeret- 
szerzés útját kell követnie. Erről az útról büntetlenül senki sem 
térhet le. Kétségtelen, hogy ennek az útnak minden szakaszát bizto
san még ma sem ismerjük, de legnagyobb része már nyugodtan 
járható, s egészen új utat nem igen fog senki sem feltalálni. A homá
lyos szakaszok megvilágítása a lélektan fejlődése nyomán állandóan 
előrehalad, de mindig lelkiismeretesen meg kell vizsgálnunk, hogy 
a megállapítani vélt új vagy módosított pszichikai törvénynek 
konzekvenciájaként jelentkező módszertani változás valóban alkal
mas-e arra, bogy forradalmasítsa a történeti fejlődés hosszú során 
kialakult eljárásunkat, vagy pedig csak valamelyik elvnek módosítá
sáról, alkalmazásának kiterjesztéséről, esetleg nagyobb jelentőségének 
megállapításáról van szó? Éppen azért minden történettanárnak 
olyanfokú lélektani és pedagógiai felkészültségre van szüksége, 
hogy annak alapján személyesen ítélhessen a módszeres eljárás fel
vetődött kérdéseiben. Ekkor a jónak talált elvet gyakorlatában 
tudatosan próbálhatja ki és valósíthatja meg, a rosszat pedig vetheti 
el. így nem lehet felkapott didaktikai divatnak bábja, és meggyőződés
nélküli, értelmetlen munkát nem végez.

2. Minden pedagógus s így a történettanár egész életpályájának 
eredménye elsősorban a tanítási órák alatt végzett nevelő munkájá
nak értékétől, ez viszont nagy mértékben módszeres eljárásának 
minőségétől, hatékonyságától függ. Nem csoda tehát, hogyha ennek 
a munkának minél biztosabb és tökéletesebb elvégzése ezidőszerint 
mind a szakirodalom, mind a hivatalos fórumok érdeklődésének 
középpontjában áll.

Legfőbb kérdés tehát ránknézve : milyen legyen egy jó történetóra 
lefolyása ? A dörnfeldi megállapítás értelmében csak olyan lehet, 
amelyik a történeti ismeretek szerzésének útját követi, amikor 
tehát a tanuló valamely ismeretet a legrövidebb idő alatt, legkevesebb 
fáradsággal, legjobban elsajátíthat. Ezt az utat a lélektan állapítja 
meg és Herbárt óta formális fokozatoknak nevezzük. Az újabb lélek
tani (gyűjtőnéven aktus-pszichológiai) kutatások nyomán fellépett 
egyes módszertani irányok, főként a herbárti didaktika egyoldalú, 
intellektualizáló és mechanizáló hatásának túlhajtott kritikája alap
ján a formális fokozatokat el-, sőt megvetették. Akik azonban 
a tanítás (tanulás) munkájának lélektani menetét az új felfogás értel
mében megkísérelték kifejteni, lényegében a régi alapra tértek vissza. 
Kitűnt, hogy az atompszichológia által korábban elhanyagolt, de 
az ismeretszerzés munkájában fontos lelki elemek jelentőségükhöz 
mért didaktikai hangsúlyozása nem megdönti, csak kiegészíti az 
elméletet. Tehát csak javítja, tökéletesíti az eddig követett tanítási 
eljárás szempontjait.

A fokozatelmélet követése, valahányszor logikailag meghatáro
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zott anyagnak, fogalomnak a tanításáról van szó, az ismeretközlés 
tudatos munkájánál nélkülözhetetlen. Ez visz rendet, céltudatossá
got, egyszersmind biztosságot a tanításba. A szabadság jelszavával 
végzett ösztönös tanítás az istenáldotta pedagógusra nézve is veszé
lyes lehet, kivált a tanári pálya kezdő éveiben. Az ú. n. tanalakok, 
tecnhikai fogások ismerete vagy utánzó elsajátítása és bármily 
ügyes alkalmazása semmiképpen sem lehet útja az egyéniséghez 
idomult, helyes módszeres .eljárás kialakulásának.

A történettanításra sokan azt mondják, könnyű, másoktól 
— éppen szakemberektől -— azt halljuk, nehéz. Ez utóbbi felfogás 
tette kötelességünkké, hogy a történettanítás tervszerű munkájá
nál nélkülözhetetlen, alapvető szempontnak, a formális fokozatok
nak kérdését felvessük, mert meggyőződésünk, bárhogy nevezzék is 
az ismeretszerzés lélektani útját, annak lelkiismeretes követésétől 
eltérnünk nem lehet.

3. Nézzük ezekután a formális fokozatokra épített történetóra 
lefolyását.

Minden tanításban három egymásra következő lépést teszünk :
A) előkészítjük a tanulót az új ismeret befogadására ; B) megértetjük 
azt és C) megerősítjük, rögzítjük emlékezetében az új ismeretet, 
hogy alkalomadtán használni tudja.

A) A történettanításban az előkészítés az új anyag, a módszeres 
egység, természetéhez igazodik. Célja az újjal rokon tudattartalmak 
felkeltése, ezzel a tudat megszűkítése a megértésre váró új ismeret 
számára. Ebben lelkiéletünk minden tényezője részt vehet, legfonto
sabb azonban a figyelem munkájának megindulása, az érdeklődés 
felkeltése. Az előkészítést a megértésre, a feldolgozásra váró új anyag 
globális áttekintése, célkitűzése fejezi be.

Amennyire sablonná válhat az előkészítés, mint didaktikai elv, 
a gyakorlatban éppen olyan sokoldalú változatosságot rejt magában 
a történettanár számára. Mindig az új anyag természetéhez igazodik. 
Néha, főként több órán át tárgyalt eseménysor egy-egy láncszemének 
feldolgozásakor, elég pár szó, a tanulóhoz intézett nehány kérdés. 
Máskor : intézmény-, társadalom-, gazdaság-, művészet- vagy más 
kultúrtörténeti anyagnál a legnagyobb körültekintéssel kell végez
nünk az új anyag megértéséhez nélkülözhetetlen, sokszor régen 
tanult, esetleg más tanár által feldolgozott, elhomályosult vagy fele
désbe ment ismeretek felélesztését. A történelemben nagyon sokszor 
heterogén anyagok váltogatják egymást. Ilyenkor a zökkenésnélküli 
átmenetet, a lelki áthangolást, az érdeklődésnek és figyelemnek 
egészen más természetű lelki tartalmak felé irányítását a legnagyobb 
gonddal, igazi művészi tapintattal kell végeznünk. A munkaoktatás 
elvének széleskörű alkalmazására itt bő alkalom nyílik. Semmit se 
mondjon a tanár, amit az osztálynak tudnia kell. A közös osztály
munkát vezetőkérdések irányítják, s nyomában eleven szellemi 
mozgalom, belső forrongás, a problémára irányuló aktivitás támad.
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Az előkészítés csak akkor sikerül, ha a tanárnak és az osztály
nak egységes tudattartalma és hangulata alakul ki, lélekben össze
forrt. Ez a feltétele a megértés, illetőleg megértetés sikerének.

B) A megértetésnél, vagyis az új anyag jeldolgozásánál döntő 
szerepe van a tárgy természetének. Itt lép előtérbe a történelem 
szellemtudományi jellege. Amíg a természet- és szellemtudományok 
lényegbeli különbségének kérdése nem tisztázódott, a formális 
fokok szerzői és végrehajtói, ámbár érezték a szellemtudományi 
anyagnál a fokozatok alkalmazásának nehézségét, sok esetben 
lehetetlenségét, annak ismeretelméleti okát nem látták. A pozitivista 
tudományelmélet uralma idején a fokozat-elméletet fogalmilag meg
határozott, konkrét anyag feldolgozására vonatkoztatták, a szingu
lárisán lefolyt történeti események szellemi, érzelmi és akarati tartal
mának elsajátítására, megértésük, átélésük útjára azonban figyelmü
ket nem terjesztették ki. Innen támadt a sok homály és zavar a szellem
tudományi tárgyak tanítási módszerében.

Minden óra alatt a tanári munka súlypontja a megértésre esik, 
mert világos, konkrét ismeretek nélkül a nevelői célt nem szolgálhat
juk. A tanár rátermettségének, átadóképességének, nevelőhátásának 
foka, a donum didaktikum nagy kérdése itt dől el.

A megértés lélektani és logikai folyamat, amely appercepcióval 
kezdődik, absztrakcióval folytatódik és szisztematizálással zárul.

a) Az appercepcio egy új ismeretnek szerves beillesztése tudatunk 
összefüggésébe. Az előkészítés folyamán felszínre hozott régi (ismert) 
tudattartalomhoz hozzákapcsolunk egy újat. Az új megismertetését 
szemléltetéssel kezdjük. Ez demonstratív tárgynál sem könnyű : 
a gyors és biztos ismeretszerzés érdekében elő kell reá készíteni 
az osztályt. Annál mélyebb átgondolást kíván a szellemtudományi 
tárgyaknál, így a történelemnél. Van a történetben is konkrét, érzéki- 
leg, főként vizuálisan szemléltethető anyag (történeti színtér föld
rajza, történeti emlékek), de a múltban egyetlen egyszer, individuáli
sán lezajlott történeti életet, emberi cselekedeteket érzékeltetve 
szemléltetni nem lehet. Eseményt, mint az időben szingulárisán 
megtörtént valóságot az őt létrehozó okoknak, a küzdelmet irányító 
céloknak, az érvényesülésre törekvő értékeknek szorosan hozzá
tapadó lelki tartalmával együtt csak képzeleti rekonstrukció és át
élés útján tudunk érthetővé tenni. A történettanításban tehát nem 
érzékek útján történő külső, hanem tisztán szellemi eszközökkel 
elvégezhető ú. n. belső szemléltetésről beszélhetünk, amelyet egyedül 
a lelkiélet megértetésének természetes (szellemi) eszközével: az el
beszéléssel végezhetünk el.

Az elbeszélés — módosult formában fejtegetés, magyarázás, 
előadás — a cselekvő oktatási törekvések mai lázában üldözött 
tanalak, pedig a módszeresen végzett történettanításnak mindenkor 
nélkülözhetetlen és pótolhatatlan segítő eszköze lesz. Célja a múlt
ban lejátszódó, de külső, fizikai úton a tanuló érzékei elé nem állít
ható emberi cselekedeteket, az őket létrehozó, irányító összes lelki

2
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motívumokkal együtt megértetni. A birtokba veendő lelki tartalom, 
a történeti ismeret, a lelki történés szempontjából két részre bontható: 
az időben szingulárisán és valóságban végbement cselekedetek vagy 
kialakult állapotok elképzelésére, képzeleti rekonstrukciójára, tehát 
értelmi felfogására és az azt kísérő lelki tartalmak (érzések, indulatok, 
vágyak, szándékok, akarások, stb.) átélésére. A lelki tartalom első 
részének birtokába csak úgy juthatok, hogyha hűen, életszerűen, 
világosan, elevenen, színesen, megkapóan, érdekfeszítően, mindenkor 
a tanuló lelki fejlődésének megfelelő színvonalon elbeszélem, ahogyan 
valami a múltban történt. És ha mindig a tanulók lelkében is meg
lévő képzetekkel s más lelki elemekkel dolgozok : a figyelemtől 
vezetett és érdeklődéstől hajtott lelki működés eredménye csakis 
a hennem is meglevő képzeleti kép, mint mult-rekonstrukció lehet. 
A múltban filmszerűen lepergett emberi cselekedeteknek, vagy ki
fejlődött (társadalmi, gazdasági, kulturális stb.) állapotoknak leg
inkább érzéki képzetekből kialakított objektív képét, mint történeti 
ténysorozatot, így ismerheti meg a tanuló.

De a cselekedetek és állapotok objektív valóságán, tényén 
kívül az őket létrehozó, azokat kísérő érzelmi és akarati tartalmak 
szubjektív valóságát is a tanuló lelki bitokává kell tenni, még pedig 
amazzal egyidejűleg átélés útján. Ez is az elbeszélés folyamán megy 
végbe. A történeti anyag érzelmi és akarati elemeinek átéreztetésé- 
vel, utánélésével kapcsolatosan sokszor igen finom, máskor nagy
arányú, egyszerű vagy bonyolult motívumoknak változatos tömegé
vel állunk szemben. Ezeket a tanuló leikébe átültetni, lelki életének 
hatékony elemévé tenni csakis művészi eszközökkel lehet. A tanár 
hangján, stilizáló, megelevenítő, csoportosító képességén kívül szám
talan eszköz állhat az érzelemkeltés és az akaratmegindítás szolgá
latában. Ez a történettanítás Achilles-sarka, a tanár rátermettségé
nek próbaköve. Itt dől el, tud-e — Paul Barth kifejezésével élve — 
szellemidéző lenni. Hol van az a történeti metodika, amelynek töké
letes ismerete mellett ennek a feladatnak mesteri megoldása minden 
történettanár részéről biztosítva van ? Ez a szellemtudományi tárgyak 
szakdidaktikájának, azt mondhatnék,' irracionális területe. Ezen 
terület művelésének szabályát rendesen csak az ismeri, és eszközét is 
csak az tudja alkalmazni, aki maga is művész.

Minden szellemtudományi tárgy s így a történelem tanításának 
a nehézsége is a tanítás menetének ezen a pontján van. És a poziti
vista tudományelmélet uralma idején a történettanítás fogyatékos
ságát éppen abban kell látnunk, hogy hatása alatt (kivételek mindig 
voltak !) a történeti tényeknek, a múlt objektív képének hű meg
rajzolásával megelégedett a história nagyobb részét kitevő olyan 
anyagnál is, amelyben pedig kétségtelenül a lelki tartalom, mint 
szubjektív valóság az uralkodó elem". A pozitivizmus által képviselt 
szigorú történeti objektivitásnak ezután is tántoríthatatlan követői 
kell, hogy legyünk, ez azonban nem zárja ki, sőt a történettudomány 
sajátos természete épúgy, mint a vele teljesen azonoslényegű nevelői
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feladat megköveteli, hogy annak szubjektív jellegű, szellemi tartalmát 
s  az abban rejlő hazafias, erkölcsös és jellemnevelő motívumokat 
tudatosabban hangsúlyozzuk. A középiskolai történettanítás célját 
leghatékonyabban éppen ezzel szolgálhatjuk.

Az események megértetésére és a bennük rejlő eszmei, érzelmi 
és akarati tartalom egyidejű átélésére tehát egyenlő súlyt kell helyez
nünk. De amikor ezt tesszük, tulajdonképpen már a szellem, más
szóval művelődéstörténeti kutatás módszereinek a szempontjait 
érvényesítjük. Tehát miként a pozitivizmus idején annak hatása 
alatt a történettanítás munkájában is bizonyos racionalista és mate
rialista elvek jutottak uralomra, úgy most a szellemtörténeti tudo
mányos módszer uralma alatt a szellemi tényezők szerepének jelentő
sége s annak megfelelő ideális világszemlélet nyomul előtérbe. „A szel
lemtörténet — írja Hóman Bálint — tisztán metodikai fogalom. 
Jelenti a legutóbbi félszázad természettudományos és filozófiátlan 
történetszemléletében alárendelt szerepre kárhoztatott, sőt teljesen 
elhanyagolt szellemi tényezők saját kortudatunktól függetlenített, 
tehát önmagukban való intenzív szolgálatát. És jelenti az egyéni 
és kollektív lélekben rejlő s érzékeinknek közvetlen tapasztalással 
hozzáférhetetlen történetalkotó erők, az egyéneket és történeti 
korokat meghatározó vallási, filozófiai, világnézeti áramlatok és 
történeti értékű hatássorozataik, a történeti élet minden materiális 
jelensége, minden egyéni elhatározás és tömegmegmozdulás, minden 
politikai, gazdasági és kulturális mozgalom és átalakulás előtt járó 
és mögöttük meghúzódó eszmék és eszmeáramlatok vizsgálatával 
nyert eredményeknek felhasználását a divergens történeti folyamatok 
és jelenségek szerves összefoglalására, a történeti szintézis megalko
tására.“ 3 A szellemtörténeti tudományos módszer itt hangsúlyozott 
szempontja alapján a korszerű történettanításnak egyik legfontosabb, 
de egyben legnehezebb feladata éppen az, hogy az események hát
terében rejlő, azokat létrehozó lelki erőket a tanulóval megértesse, 
illetőleg átéléssé, s ezáltal az emberi szellemnek, mint történeti tényező
nek nagy jelentőségét benne tudatossá tegye. A történeti ismeret- 
szerzés fentvázolt sajátos módjának ismerete mellett tudhatja 
csak a történettanár a szellemtörténetírás eredményeit helyesen 
megértetni, valamint az egész középiskolai történettanításon végig
húzódó kultúrtörténeti szempontot kiemelni.

Események elbeszélése, viszonyok, összefüggések elemzése, meg
értetése közben kiemelt lényeges jegyek elvonása alapján alkotjuk 
meg a történeti fogalmakat. A magasabbrendű történeti fogalmak 
azonban legtöbbször sok jegyből összetettek, s mivel a történeti 
fejlődés nem nagyon alkalmazkodik a tanuló szellemi fejlődéséhez, 
megértésük sok nehézségbe ütközik. A megértés, miként azt a Tan
tervi Utasítás mondja, „nemcsak azért nehéz, mert múltról, hanem 
.azért is, mivel lelki tartalmakról van szó, amelyet csak elképzelni,

3 Hóman B. A magyar történetírás utjai 43. 1.
2*
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csak saját élményeink építőkövéből összerakni tudunk. A múlt elkép
zeléséhez pedig az építőköveket a jelen szolgáltatja“ . A tanuló jelen- 
ismerete azonban egyoldalú és szűkkörű. Magasabbrendű fogalmak 
kialakulása, bonyolultabb viszonyok megértése éppen azért csak 
lassan halad előre. „Sohasem szabad elfelednünk — mondja tovább 
Utasításunk -—, hogy aránylag mily halvány tartalmakat fűz a 
növendék a fogalmakhoz. A középiskolai történettanítás súlypontja 
ezért a felsőbb osztályokon nyugszik". Hogy milyen lassú folyamat 
a tanuló történeti érzékének, önálló szemléletének, biztos ítéletének 
és helyes történeti gondolkozásának kialakulása, azt minden történeti 
órán van alkalmunk tapasztalni. Ebből táplálkozik a könyvhöz mene
külés ösztöne is. Innen van, hogy a történettanár vezetőszerepe, foly
tonos korrigáló, irányító feladata, a megértést ellenőrző ébersége 
e tárgyban fokozott jelentőséggel bír. Igaz viszont, ha ezt a köte
lességét komoly hivatástudattól áthatva teljesíti, a verbalizmus 
kényelméből a jellemformálás, az igazi embernevelés fárasztó, de 
felemelő, önérzetkeltő útjára lép.

b) Rendszerezés olyan értelemben, mint a természettudományi 
tárgyaknál, a történelemben nem lehetséges. Az esemény- vagy rész- 
történetekben a rendszert, azt mondhatjuk, a történeti fejlődés pótolja. 
Az új ismeretet helyesen csak úgy tudom értékelni, jelentését fel
fogni, ha beállítom a fejlődés vonalába, amelyet mindig valamely 
kultúrértékre vonatkoztatott történeti cél szempontjából állapítok 
meg. A fejlődés útját azonban csak akkor érthetem meg, ha arra 
visszatekintek. Ennek érzékeltetésére tehát alkalmat egy-egy korszak 
átismétlése, a részegységenként feldolgozott anyag egészben való 
felfogása nyújt. A történettanár szerepe a módszeres egységek fel
dolgozásánál azért is nyer különös jelentőséget, mert ő a történeti cél 
által meghatározott fejlődés útját ismeri, s így az új ismeretnek a 
fejlődés szempontjából fontos részeit kellően értékelni, jelentőségéhez 
képest hangsúlyozni tudja. Egyébként a történettanítás folyamán 
bőven van alkalmunk az analízis és szintézis, illetőleg az induktív 
és deduktív eljárás alkalmazása, kauzális viszonyok megértése, össze
hasonlítás, ítélés, osztályozás gyakorlása által logizálni, s ennek révén 
az anyagot a belső szemlélet, a képzelet, az érzelem, akarat stb. 
formális képzésén kívül a gondolkozóképesség kiművelésére is fel
használni.

c) Végül szólanunk kell arról, hogy ma már a történettanításban 
az alkalmazás fokaként a régi moralizáló eljárást nem használjuk, 
vagyis a történeti anyagban rejlő etikai tartalmat azonnal nem 
vonjuk el, erkölcsi szabályokat nem formulázunk. Ez természetesen 
nem egyetlen kivételt sem tűrő tilalom. Sőt, kivált az alsó osztályok
ban, alkalomadtán élünk is vele. De tudnunk kell, hogy a nevelő
célnak ezt a fontos szolgálatát ma éppen olyan gondos tervszerűséggel 
a szimpatikus érzések és az akarati tendenciák kimélyítése útján 
végezzük. Minden lelkűnkbe, tudatunkba jutó hatásnak értékmérője 
ugyanis az érzelem. „Ez állandósítja abban a tendenciákat jó vagy
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rossz irányban.“ 4 Egyedül sose jelentkezik, de mindig megtalálhatjuk 
valamelyik lelki élményhez tapadva. Nevelhetősége éppen ezen alapszik. 
A történettanár legfőbb feladata tehát az lesz, hogy a konkrét anyag 
megértését végző munkája közben gondoskodjék olyan hatásos 
érzelmi légkörről, amelynek segítségével a tanuló a középiskolai 
nevelést szolgáló eszményi értékeket örömmel, felemelő érzések 
között fogadja be. Ugyanakkor ítélje el, vesse meg mindazokat a 
törekvéseket, amelyek ezen értékek ellen irányulnak. Az erős, szim
patikus érzésekbe ágyazott történeti élet átélése a belezárt eszmei 
érték spontán megragadását, az érzések nyomán visszamaradt 
érzületek pedig határozott akarati diszpozíciókat hoznak létre. 
A történeti anyagban rejlő eszmei tartalom érzelmi megrögzítése 
útján így nagy mértékben hozzájárulunk a tanuló határozott élet- 
és világfelfogásának kialakításához, s ugyanakkor a jellemképzést 
szolgáló akarati motívumok alapjait rakjuk le.

C) Az emlékezetbevésést szolgálja már a módszeres egység fel
dolgozása után annak megértését ellenőrző összefoglalás is. Ez mint
egy öt percig tartó közös munka. Kíváncsian fordulunk az osztály 
felé, vájjon a feldolgozott anyag lényegét, a történeti fejlődés szem
pontjából legfontosabb események, eszmék, összefüggések legfőbb 
mozzanatait megértette-e? Ez a pillanatfelvétel a következő óra 
számonkérésének színvonalát, a várható nehézségeket rendesen előre 
jelzi, éppen azért a történettanár számonkérő munkájának irányt, 
szempontokat adhat.

Az emlékezetbevésést a tankönyv és a munkafüzet alapján a 
tanuló otthon végzi. Alkalomadtán kívánatos a tanulók előtt a tör
ténettanulással kapcsolatosan a globális módszer előnyét a írakcio- 
nális eljárással szemben hangoztatni.5 Már az összefoglalásnál követett 
út is erre mutat.

Az új anyag megértésének és emlékezetbevésének a fokát a 
számonkérés folyamán állapítjuk meg. Tehát az ismeretszerzés útja 
annak megismétlésével tulajdonképpen a következő tanórán vég
ződik. A tanítás menetének ezt a lépését éppen olyan gondosan meg 
kell tennünk, mint az előzőket. Az új anyag könnyű, világos meg
értését csak a tudatba jól beágyazott régi ismeretek segítségével 
biztosíthatjuk. Vigyáznunk kell azonban, hogy egyes anyagrészeket 
— esetleg a gyengébb tanulók kedvéért — unalomig ne ismételjünk. 
Az egyszer átélt tudattartalmak ismétlése közönyre, sőt ellenszenvre 
vezethet. Mihelyt az ismeretközlés sorrendjében szerzett tudás biz
tosítva van, új szempontot, új csoportosítást, ismeretlen vonatkozást 
vigyünk a számonkérésbe. Különösen szükség van erre összefoglaló 
és általános ismétléseknél. Ekkor a tankönyv és a munkafüzet szerinti 
haladás rendjét, mihelyt a tanulók tudásfoka kielégítő, újabb, magá- 
sabbrendű, a nevelési cél irányába ható anyagcsoportosítással cserél

4 Mitrovics Gy. Neveléstan 233.
5 Lásd Mitrovics i. m. 158—170. 1.
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jük fel. Színkronikus egybevetések, résztörténeti (intézmény-, társa
dalom-, gazdasági-, kultúrtörténeti, bel- és külpolitikai stb.) anyag 
kiemelése, fejlődésének áttekintése, egymásra vonatkoztatása, eszme- 
történeti kérdés megbeszélése, analógiák kerestetése mind-mind a 
szóban lévő kor szellemében, sajátos szerkezetébe való behatolást 
eredményez. A kornak sok, tanulságos szempontból való egységes 
látása, érdekfeszítő korszintézisek a tanuló látókörét, történeti szem
léletét, probléma érzékét, életlátását fejlesztik, és benne erős történeti 
tudatot alakítanak ki.

A számonkérés a tanár szempontjából a kérdezés helyességében, 
a kérdezés alatt követelt szempontok s ezek technikai kivitelének 
jóságában csúcsosodik ki. A kérdezés egyik központi eszköze az egész 
órának, főként a számonkérésnek. A kérdéssel a tanárnak egyik leg
főbb célja, hogy az osztályt foglcdkoztassa. Ezért szólítja mindig csak 
a feltett kérdés után a felelőt, s a kérdésre elfogadható feleletet adni 
nem tudó tanulót azért nem ostromolja sokáig rávezető pótkérdé
sekkel, hanem indokolt várakozás után mást szólít. A történettanár 
kérdezési módjának az osztály köztudatában azt a felfogást kell 
erősen meggyökereztetni, hogy a közös munka bármely fázisában a 
tanár kérdőszava a tanulót feleletre hívhatja.

A kérdezésnél továbbá ez a kettős szempont vezet : hogyan moz
díthatom elő vele a tanítás és nevelés célját? Az érdekel tehát, hogyan 
tudja, vagyis mennyire értette meg, miként ítéli meg, vagyis mennyire 
érezte át a tanuló az anyagot. Van tehát egy, a tanár által feldolgozott 
s a könyvben is meglevő konkrét anyag és egy nevelői szempont, 
amelynek alapján azt kutatjuk, mit tart arról, hogyan értékeli a 
tanuló azt, amit tud ; vagyis érzés- és akaratvilága a befogadott 
ismeretekre helyesen rezonáí-e? Tehát egyfelől az objektív lelki kép, 
a pszihikai és logikai úton megszerzett történeti ismeret(fogalom) 
világossága és biztossága, másfelől annak szubjektív feldolgozása : 
az értékelés és motiváció után érdeklődünk.

A kérdezésnek ezek az alapvető, lényegkutató szempontjai. Van
nak azonban fontos technikai szempontjai is. Ilyenek : a kérdés lehe
tőleg rövid, világosan fogalmazott s közvetlen a kívánt felelet tartal
mára irányzott legyen. Az ilyen kérdés érdekkeltő, ösztönző. Kerüljük 
a kétértelmű, valamint az ú. n. kettős kérdéseket, vagyis amikor 
egy kérdésben két felelet van foglalva. Hasonlóképpen a nagy, 
homályos anyagkomplexumra vonatkozókat, amikor a tanuló zavar
tan keresi, mit feleljen. A felelet iránya, célja szerint a kérdésnek 
számtalan fajtája lehetséges. A kérdezés művészetét azonban a szá
monkérés alatt végső fokon az dönti el, elő tudom-e mozdítani a tör
téneti ismeret biztos tudásának, helyes megítélésének segítségével a tanuló 
értelmi, érzelmi és akarati életében a nevelői cél jelé haladó lelki gyara
podást ? Növeltem-e azt a képességet, amely majdan a célok öntudatos és 
önkéntes munkálását végzi ?

Néha a tudás fokát, az emlékezetbevésés biztosságát az egész, 
osztálytól egyszerre, írásbeli feleletek alapján puhatoljuk. Erre leg-
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inkább ismétlésekkor kerül sor. Vagy egy egész órai munkát igénylő 
témát adunk, az anyagnak új szempontból való áttekintését kívánjuk, 
vagy pedig az osztályhoz intézett kérdések hosszú sorára a tanulónak 
egy névvel, évszámmal vagy fontos fogalmat jelentő szóval kell 
felelnie, esetleg felsorolást kell elvégeznie. Az elsőt rendesen érté
kelésre igen alkalmas feleletnek tekinthetjük, az utóbbi 5—6 perces 
próba is bizonyos fokig tájékoztathat a szorgalom mértékéről, azt 
jótékonyan is befolyásolhatja, a megértés és nevelés szempontjából 
azonban értékesnek nem tekinthető.

Dr. Madai Pál.

Irodalmi nevelésünk időszerű kérdései.*
Korunknak egyik legjellemzőbb vonása, hogy rendkívül erős 

érdeklődéssel néz a nevelés intézményeire, itt is elsősorban a közmű
veltség valóban legfontosabb táplálójára, a középiskolára. Egyetemes 
európai tünet ez, s az okok megkeresése sem valami nehéz. A jelennel 
teljes joggal elégedetlen, az elhibázott életberendezkedés kínzó tudatá
ban élő Európa minden erőfeszítése arra irányul, hogy önmaga meg- 
jobbult jövőjét egy következő nemzedék lelki megformálásával biz
tosítsa. Tudjuk a mi magunk szőkébb történelméből is, hogy nagy 
katasztrófák után mindig a nevelés helyei emelkedtek ki a pusztító 
áradatból, mint a jövő-biztosítás szilárd pontjai. Ezeken a pontokon 
vetette meg a lábát az eljövendő ember-eszmény kialakításának gon
dolata, mindaz a vágy, mely a növekedő ifjúságra szegezvén a szemét, 
újabb egyensúly és boldogabb földi lét megteremtésén fáradozott.

Ma mindez fokozottabb mértékben érvényesül, mint valaha. Az 
iskolára vetett tekintetekből gyakori egymásutánban következő 
reformok születnek, a nevelés intézményének élete és változásai a 
nagy nyilvánosság figyelő szeme előtt folynak le.

Hogy a kisebb és nagyobb közösség így rajta tartja érdeklődő 
szemét az iskolán, főként pedig a középiskolán, annak két követ
kezménye lehet. Az egyik az, hogy növekednie kellene annak a tárgyi
lagos megbecsülésnek és értékelésnek, mellyel a középiskolának, mint 
nevelő intézménynek az életét s a benne tanító-nevelő embernek a 
munkáját szemlélik. Hogy ez valóban így van-e, most nem kér
dezem. A feleletet talán nagyon is hamar meg lehetne e kérdésre 
adni. Most a másik következmény a lényegesebb és a fontosabb.

Ez pedig az, hogy a közösségnek a reánk szegzett tekintetében 
követelések és váradalmak vannak. Több-kevesebb éllel szinte napon
ként jelentkeznek ezek. A törvényhozás választott emberei, egyházi 
és világi műveltségünk intézményeinek legfőbb vezetői, hírlapi és 
folyóirat-cikkek illetékes és illetéktelen írói, szülői megnyilatkozások,

* Az Országos Evangélikus Tanáregyesület szarvasi közgyűlésén, 1937 
május 17-én tartott előadás.
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sőt maguknak neveltjeinknek itt-ott nyilvánosságra kerülő eszmél- 
kedései mind ezeket a kívánságokat hordozzák. Mi magunk is gyakori 
alkalmakat adunk arra, hogy a még szót nem talált óhajok hallhatóvá 
váljanak. Kritikai vizsgálódással nézzük az intézményt, melyben 
munkálkodunk, munkaeszközeink élét és alkalmasságát próbál
gatjuk, megbeszéléseket tartunk szülőkkel és tanítványokkal, hogy 
minél pontosabban megláthassuk a szükségleteket és ezek megszün
tetésének módjait.

A kívánságok és követelések, melyek így társadalom és tanárság 
együttesen bolygató keze nyomán felszínre kerülnek, igen sokfélék. 
Mégis éppen mostanában észre lehet venni, hogy ez az amorf sok
féleség három pont tájékán kezd kristályosodni. Ez a kristályosodás 
megkönnyíti számomra azoknak az időszerű kérdéseknek a megfogal
mazását, melyekkel itt foglalkozni szeretnék. E három pedig : az élet- 
szerűség, a nemzetnevelés és a szelekció kérdése.

A kérdések a magyar középiskola egészéhez vannak intézve. 
Felelnie kell rájuk. Felelnie kell nemcsak azért, mert a kérdések 
sürgetőek és szorítóak, hanem azért is, mert csakis ezzel a felelet
adással tudja önmaga újabb, az időtől megkívánt céljait is világosan 
megfogalmazni. A világos cél-látásra pedig ma nagy szükség van. 
A változások ellentétes áramainak sodrába kerültünk : az eszmék, 
a világnézet alapelemei, az egyéni és nemzeti hivatástudat tartalmai, 
a nevelés és a tanítás módszerei kimozdultak valamikori nyugalmi 
helyzetükből és polárisán szembenálló erejüket mutogatják egy
más felé.

De felelnie kell a középiskolának a nekiszegzett kérdésekre azért 
is, hogy önmaga erejével tisztába jöhessen, hogy meghatározhassa 
önmaga hatáskörét. így kerülheti el, hogy nem fogja magát áltatni, 
nem vállal olyan feladatokat, melyeket a rendelkezésére álló esz
közökkel és a számára kimért időben nem tud teljesen elvégezni.

Szükséges, hogy a középiskola minden egyes tantárgyával kap
csolatban elvégeztessék ez a feleletadás. Ez alkalommal azonban csak 
egyetlen tantárgy felől indulok a felelet irányába. Ezt is igen nagy 
lépésekben teszem. Hogy a magyar irodalmi nevelést választottam, 
nem pusztán a magam szakmai elhatároltsága az oka. Ismeretes, hogy 
miniszterünk reform-terveinek megvalósulása folyamán a magyar 
irodalmi nevelés-tanítás méltó rangemelkedésben részesült. A szoro
san vett nemzeti tárgyak középpontjába került. De egyébként is, 
ennek a tantárgynak a legfontosabb anyaga, az irodalmi alkotás, az 
egész élet tárgyi és eszmei, értelmi és érzületi elemeinek hordozója, s 
mint ilyen mindig különösen alkalmas volt arra, hogy a vele való 
pedagógia bánás a legegyetemesebb kérdések közelében folyjék le. 
Méltó tehát és lehetséges, hogy az időszerű kérdésekre elsőnek ennek 
a tantárgynak határain belül maradva próbálkozzunk meg a felelettel.

Az első kérdés tehát, pontosabban szólva inkább követelés, melyet 
nem egyszer fenyegetően szegez a középiskola mellének a társadalom :
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a : életszerűség. Ebben a követelésben mindig vád rejlik : az iskola 
haszontalan munkára kényszeríti neveltjeit, olyan útravalóval bo
csátja ki az életbe, mely ennek az életnek a szempontjából értéktelen 
és haszontalan. Mi a jelentősége ennek a vádnak a magyar irodalmi 
nevelés szempontjából?

Itt első pillanatra igen kedvező helyzetben vagyunk. Az a tár
sadalom, mely az előbbi vádat oly sűrűn szórja a középiskolára, igen
igen ritkán tette ezt az irodalmi nevelésnek adresszálva. Sok mindent 
kifogásolt már, de legkevésbbé a magyar irodalmi nevelést. Noha 
manapság meglehetősen „múzsátlan“ időben élünk, a műveltségi 
bűvölet nagy századaiból, a XVIII-ból és XlX-ből maradt ránk 
még annyi örökség, hogy még a nagyobb társadalom is valamely 
félő, sőt féltő tisztelettel tekintsen az irodalmi műveltségre. Talán 
nem is látja egészen tisztán, de mégis csak sejti, hogy valami olyan 
rejlik ebben, mely ugyan megfoghatatlanul felette és kívüle áll a 
mindennapnak, de mégis alkalmas arra, hogy a humánumnak még a 
hétköznapon is megbecsült legfelsőbb zománcát alkossa meg. Még 
mindig számottevő a hajlam arra, hogy a műveltséget általában az 
irodalmi műveltséggel azonosítsák, s így ezt oly megbecsült magas
ságban tartsák, hová a gyakorlati hasznosság támadásai nem érhet
nek fel.

Így általánosságban tehát nyugodtak lehetnénk. A társadalom 
itt nem is-követeli tőlünk a hétköznapi értelemben vett hasznosságot. 
De felmerül rögtön a kérdés : vájjon mi ebben a védettségben eléggé 
életszerűen látjuk-e el a munkánkat? Vájjon látjuk-e eléggé magunk 
előtt a leggyakorlatibb célt, mely felé törekednünk kell, azt, hogy 
mi nem múzeális tárgyakat mutogatunk tanítványaink előtt, hanem 
oly magyar olvasóközönséget nevelünk, mely átment a történetiség 
különböző fokain, tudatos birtokosa annak, amit szellemi őseink 
reánk hagyományoztak? Életszerű-e anyagelrendezésünk, vagyis 
olyan-e, hogy érezteti az állandóan fokozódó műveltségi és ízlésbeli 
igényesedést, s nem pedig olyan, hogy lent túlságosan nehéz a táplálék, 
fent pedig csak agyonpreparált gyermekétel? Tettünk-e már lépéseket 
abban az irányban, hogy sikerrel áttörhessük azt a falat, melyet a 
mai ifjúság épített önmaga és a magyar régiség közé? Olvasmány
anyagunk olyan-e, mely minden korban revelálni tudja azt, ami 
mindig a legérdekesebb : az érző, gondolkodó, szenvedő és cselekvő 
embert és magyart? Beépítettük-e újabb irodalmunkat minden balra 
vagy jobbra való túlzás nélkül abba a folyamatba, melyet nevelt
jeinkkel végig akarunk járatni?

Az első kérdésre egy egész kérdéssorozattal feleltem. Talán hiba 
ez, de ezekben a kérdésekben rejlenek a teendőink.

A második követelmény, mely a középiskolai irodalmi nevelés 
elé áll : a nemzetnevelés.

Itt egy pillanatnyi kitérésre van szükségem. Egyike a leg
gyakoribb vádaknak, melyek napjainkban a középiskolát érik, hogy
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volt időszakasz az életében, a háború előtti, amikor nem nevelt, 
főként pedig a nemzet-közösségi élet számára nem, hanem csak 
tanított. Feltűnő, hogy ezt a vádat főként pedagógus oldalról halljuk 
a legtöbbet, s ott is igen gyakran a már az élet tetejére ért idősebb 
nemzedék ajkáról, vagy pedig a közvetlenül utánuk jövő nemzedék 
ama tagjaitól, akik nagyon is igyekvő lépésekkel próbálják az időseb
beket utolérni és ezzel korszerűvé válni. Olyanok mondják ki ezt a 
vádat, akik maguk is ennek a kárhoztatott régibb középiskolának a 
neveltjei.

Ez a vád, különösen abban a már-már demagóg megfogal
mazásban, ahogy ezt hallani lehet, teljesen alap nélküli. Sohasem volt 
tanítás nevelés nélkül, amint megfordítva sem lehetséges. De a 
nevelő ráhatások érvényesülését és sikerét nem a rendszerek bizto
sították, hanem nevelő emberek. A puszta rendszabályokkal el lehet 
érni a drillt, el lehet érni a nevelés látszatát, bizonyos mechanizált 
értelmű erkölcsi magatartást, el lehet érni a képmutatást, de az igazi 
nevelést nem. Itt mindig a személyiség imponderábilis erői lesznek 
a döntők.

Azért kellett ezt itt elmondanom, mert ma igen hajlandók 
vagyunk a nemzetnevelést is ilyen külsőleges eszközökkel elérendő
nek tartani. Nemzetnevelésünk túlontúl aktuális politikai erők hatása 
alá került. A nemzeti lét-tudat elveszíteni készül kapcsolatát az örökké
valósággal, és a földi lét, a vér és föld profán miszticizmusára alapozza 
magát. Azon az úton vagyunk, ahol a nevelés ideáljának ismerjük 
fel a párttagot, aki vezényszóra menetel és karját egyetlen ütemre 
lendíti. Ezt a fajta nevelést az irodalmi nevelés nem vállalhatja. 
Vállalhatja, de akkor meg kell csonkítania nemzeti szellemünk múlt
beli hagyatékát. Akkor könyvet kell égetnie.

Ellenben igenis sugalmazhatja nyelvünk szeretetét és megbecsü
lését, az oly eszmények iránti lelkesedést, melyek egyéniségekben 
valósultak meg, siettek rajtuk és életművökön át közös tulajdonunkká. 
Alkalmat adhat arra a megsokszorozódásra, melyet az írásművészet 
alakokat, helyzeteket, lélek-állapotokat teremtő ereje kínál.

Mindezt eddig is végezte a középiskolai irodalmi nevelés és 
végzi ma is. Kétségtelen azonban, hogy vannak újabb feladatok is. 
Ezek az újabb feladatok abban állnak, hogy állandó szemnyitoga- 
tással végigvisszük neveltjeinket az egész magyar problématikán, 
hogy a kicsiny és szűk gyermek- és ifjú-egyéniség minél tágabbra 
nőjjön, és minél teljesebben tudja az egészei érezni, melyhez isteni 
rendelésből tartozik. Lássa meg, úgy amint koronkénti legnagyobb 
íróink megláttatták, hogy mi a mi nemzeti hivatásunk, mikor és 
hogyan élt bennünk isteni misszió-tudatunk. Lássa meg, hogy mit 
végeztünk el és mit nem azokból a követelésekből, melyeket nemzeti 
és egyetemes emberi létünk szabott ki reánk. Éljék át neveltjeink 
azokat a tragikus megrendüléseket, melyeken íróink legjobbjai 
átmentek, nem egyszer éppen azok, akiket a szüklátású aktualitás 
a nemzetellenesség vádjával borított. Vizsgáljuk meg, hogy nemzeti
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büszkeségünk, melyet méltó gonddal ápolunk, át tud-e alakulni 
akkor, amidőn így nyerünk nagyobb erőt, nemzeti bűnbánattá 
és alázattá. Legyen irodalmi nemzetnevelésünk a nemzeti önismeret 
fáradságos, de egyetlen helyes útja.

A harmadik kérdés, melyre még felelnünk kell: a kiválogatás, 
vagy a közkeletűbb idegen szót használva, a szelekció. Ez a kérdés 
nem egyetlen arccal fordul felénk, hanem kettővel. Az egyik arc a 
rendészeti, mondhatnám policiális szempont. Ez azt teszi, hogy a 
középiskolának szűrőnek kell lennie, mert különben elönti a magyar 
életet az érettségizettek tömege. E nagy tömeget pedig a megszűkült 
élet nem tudja foglalkoztatni. Növekedni fog tehát azoknak a száma, 
akik igényekkel lépnek fel a társadalommal szemben, s úgy érzik, 
hogy az élet peremére kerültek. A szociális elégedetlenség áradata 
szélesbedik így, állandóan veszélyeztetvén jelenvaló igényeivel a 
fennálló társadalmi rendet. Az iskola feladata tehát az volna, hogy 
csökkentse ezt a veszélyes tömeget.

A kérdés másik arca messzebbre tekint, és ez az arc a jelen
tősebb. Az előbbi negatív mozdulattal szemben ez pozitívot követel. 
Követeli a szellemi élet elitjének képzését, a hivatott vezetők for
málását, hogy majdan ,,a megfelelő embert a megfelelő helyre“ elve 
érvényesülhessen. Hogyan tud erre válaszolni az irodalmi nevelés?

Az irodalomismeret anyaga, mellyel nevelő és tanító érdekkel 
dolgozunk, nem olyan, melyet közönségesen ,,nehéz“-nek szokás 
nevezni. Maga az olvasmány csak igen ritkán állítja növendékeinket 
szokatlanabb értelmi feladatok elé. Még az elvontabb természetűnek 
látszó irodalomismereti fogalomkészlet sem olyan, amely valami 
túlzott erőfeszítéssel volna csak elsajátítható. Ennek is tetemes része 
szinte észrevétlenül (olvasmányok, önképzőköri tevékenység stb.) 
lesz a tanulók sajátja.

Ha a magasugrásnál azt akarom, hogy minél kevesebben tudjanak 
átrepülni a léc fölött, akkor a lécet egyre magasabbra állítom. Lehet-e 
ilyen nevelést az irodalmi nevelésben végrehajtani?

Igen könnyű mozdulatnak tetszik mindjárt az anyagszaporítás. 
Többet kell kívánnunk adatokban, tudnivalókban, egyszóval anyag- 
ismeretben. Ha eddig tudta, ki volt Csokonai Vitéz Mihály, akkor 
most tanulja meg azt is, hogy ki volt, mondjuk, Döme Károly, s 
Balassa Bálint születési éve mellé tanulja meg a Tőke Ferencét is. 
Így is lehet a lécet magasabbra tenni. De hiszi-e valaki, hogy ez a 
helyes módja a szűrésnek és a szellemi elit képzésének?

Nincs is más út, mint a követelményeknek nem mennyiségi, 
hanem minőségi emelése. Vonatkozik pedig ez a középiskolát lezáró 
és a maga keretein belül s kifelé való hatásában is legjelentősebb 
minősítő munkára, az érettségi vizsgálatra. Valljuk meg, hogy a 
magyar irodalmi érettségi valamennyi társa között a legigénytelenebb. 
Szaktársaim előtt nem kell különösebben bizonyítgatnom, tudják 
ők saját tapasztalásukból, hogy a tudás és az ezzel a tudással való
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értelmi és stiláris bánás mily csekély minimumával meg szoktunk 
elégedni. Produkció helyett reprodukciót várunk, nem egyszer saját 
szavaink újrazengésében akarunk gyönyörködni, előre megállapított 
és feldolgozott ,,tétel“-ek felmondását kívánjuk. A szabad és művelt 
beszélgetés, a „colloquium“ , az irodalmi érettségi ez egyetlen méltó 
formája helyett, melyben a szellemi minőség minden jegye, az asszo
ciációs készség, az időben, a formák és eszmék közötti gyors eliga
zodás, a pillanatnak is engedelmeskedni tudó formálóképesség, a 
lényeg hangsúlyaira való törekvés valójában megnyilatkozhatnék, 
sivár lecke-elmondatásba süllyedünk. Amíg ez így van, addig nem
csak az elit-képzés kívánalmának nem tudunk eleget tenni, hanem 
irodalmi közműveltségünk alacsony volta is a lelkűnkön szárad.

Igen vázlatosan egyetlen tantárgy keretén belül ilyenformán 
felelhetünk a középiskola felé irányított időszerű kérdésekre. Köz
gyűléseink és egyéb összejöveteleink voltakép önvizsgálati alkalmak. 
Ezzel az alkalommal éltünk most is. Ezek a találkozásaink azonban 
egyúttal lehetőség arra is, hogy üzenetet küldhessünk annak a világ
nak, mely az iskolán kívül van, s amelynek a kívánságait most, telje
sítő szándékkal, meghallgattuk.

Ezekre a sürgető kívánságokra és követelésekre sikerrel meg
felelni csak olyan tanárság tud, amelynek az a külső világ megengedi, 
hogy hű maradhasson magas célkitűzéseihez. Család, társadalom, 
egyház, nemzet és állam egyenlő felelősséggel köteles részt venni a 
jövő nemzedék nevelésében. Ha ezek a tényezők az életszerűség köve
telésével csak az anyagi lét nagyobb biztosítását remélik, ha a nemzet- 
nevelésben pusztán csak az időleges szekuláris érdekek megvédését 
és tágítását célozzák, és leveszik szemüket az Abszolutumról, ha a 
kiválogatásban nem hódolnak meg fenntartás nélkül a minőség elvé
nek, akkor a mi munkánk hiábavaló.

A magyar tanárság hittel hiszi és bizton elvárja, hogy az a külső 
világ nem fogja őt meghazudtolni !

Kerecsényi Dezső.

M E G JE G Y Z É S E K
A rajzoktatás általános pedagógiai értéke és a gyakorlatban való értéke

sítése. Ezen a címen tartott előadást a Rajztanárok Országos Egyesületében 
Krdlik Gusztáv, a soproni ev. líceum nyugalmazott tanára, c. igazgató. Az elő
adást egész terjedelmében hozta az egyesület folyóiratának és hivatalos köz
lönyének, a Rajzoktatás-nak 1936. évi november-decemberi száma.

Az előadó nyugdíjba vonulásával lezárt tanári munkájának leszűrt tanul
ságait, tapasztalatait, elgondolásait mondja el, amikor a rajzoktatásnak az 
iskolában és a köztudatban elfoglalt mai helyzetével foglalkozik. Az előadást 
időszerűvé tette a rajzoktatásnak háttérbe szorítása, amit az új tantervben 
szenved.

Az előadás első részében rámutat az ellentmondásra, amely a múltban 
megvolt, az új tanterv szerint is megmarad, és kifejezésre jut a középfokú
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iskola munkájában. A másodikban a rajzoktatást belehelyezi az iskola értelem
fejlesztő, ismeretközlő, lélekalakító általános munkájába. A harmadik részben 
részletesen megjelöli a feladatokat, amelyek megoldását a Rajztanáregyesület
nek a rajzoktatás érdekein keresztül az egész magyar tanügy javára vál
lalnia kell.

Az iskola munkájáról szólva, rámutat annak a régi és közismert hibájára, 
hiányára, hogy túlnyomóan elméleti, nélkülözi az ismeretek közlésénél a szük
séges tapasztalati alapot, s így mindenhez hozzászóló, de igazában semmihez 
nem értő emberek tömegét termeli. Ezen az általánosan érzett hiányon segí
tendő, szükségesnek tartják minden tanulmánynál a szemléltetést, a munkál
tatva tanítást, kötelezővé teszik az oktató filmek felhasználását, sőt egyes 
tárgyaknál rajzoltatnak is. Ugyanakkor azonban az értelmi látásra nevelő, 
a leiek felvevő berendezését kimívelő, befogadóképességét fokozó — s így a 
szemléltetést igazán eredményessé tevő — rajzoktatást kiszorítják a tanul
mányok sorából.

Ez a jelenség csakis abban kaphatja elfogadható, érthető magyarázatát, 
hogy a rajzoktatás általános pedagógiai értéke ismeretlen valami magában 
az iskolában, ismeretlen a tantervek készítésére hivatott hatóságok előtt, és 
ismeretlen az ezeket befogadó nagy nyilvánosság előtt. Ismeretlen azért, 
mert az ott szereplők maguk a rajzot nem tanulták a mai értelmezése, mai 
módszere szerint, hanem a régi, elavult tanítására és az ebben elért nem 
kielégítő eredményeikre emlékeznek. A humanisztikus gimnáziumban nevel
kedett legnagyobb részük pedig általában nem részesült rajzoktatásban, 
így jelentőségét nem ismerve, nem részesítik érdeme szerint megfelelő meg
becsülésben, védelemben a különböző eszmeáramlatok, érdekek harcában, 
amelyek ő rajtuk keresztül az iskola körül napjainkban egymással küzdenek.

A rajzoktatást általánosságban csak a rajz munkafolyamatának egyik, a 
mások által látható külső és pedagógiai szempontból nem a fontosabb része 
szerint bírálják el. Ez alapon tehetséget igénylő művészkedésnek szeretik 
minősíteni, aminek az iskolai tanulmányok között csak alárendelt szerepe lehet. 
Ezzel a felfogással száll szembe az előadó, amikor a rajzolás munkafolyamatának 
belső értelmi — a külső munkát megelőző —, a laikusok előtt elrejtett, s így nekik 
ismeretlen mozzanataira mutat rá, és ezeket állítja előtérbe. E célból lélek
tanilag elemeire bontva mutatja be a rajzolásnak nevezett egész munkafolya
matot, és így illeszti be az iskolai munka keretébe.

Az írás analógiájából kiindulva megállapítja, hogy a rajzoló lelkében is 
az értelem által előzőleg kialakított belső képnek kell rendelkezésre állania, 
hogy a kéz mozgását vezető agycentrumok együttesen és tervszerűen irányít
hassák a külső munkát, s az eredmény valaminek ábrázolása lehessen, és 
ne értelmetlen firkálás. Utal a szemnek lelki életünk szempontjából felette 
fontos szerepére, mint szemléleteink nagy többségének közvetítőjére. Rámutat 
a látási szemlélet kialakulásának részleteire, a szín, alak, nagyság, távolság stb. 
tudomásunkra jutására, s a tudatunkban való elhelyezkedésre. Kimutatja, 
hogy előbb alakul a szemlélet, s csak azután indulnak meg az asszociációk, 
melyek a szemléletet képzetté fejlesztik, hogy aztán ezekből épüljenek a külön
böző irányú ismeretek.

Miután a rajz külső felépítése színek, vonalak, formák tervszerű elhelye
zéséből áll, s így ezeknek előzőleg való megállapítása, megfigyelése közben 
ugyancsak a részlet munkamozzanatok folynak le lelkűnkben, sokszorosan 
ismétlődve figyelmünk vezetése mellett, melyeket értelmünk a képzetek ki
alakulása közben nagyobbára tudatunk alatt végez. Ezáltal a rajzoktatás ki
fejleszti a készséget, képességet arra, hogy értelmünk a minket körülvevő kül
világ jelenségeit erőteljesebben, tisztábban, megbízhatóbban hozza tudomá
sunkra, eredményesebben dolgozza fel és tartósabban raktározza el az emlé
kezetben akkor is, ha nem lerajzolás céljából nézünk, figyelünk meg valamit-

Arajzolás nemcsak az értelem munkateljesítményét fokozza fel, és az eszté
tikai élvezet legszélesebb területéről, a látásunkáltalközvetített hatásokbővebb 
felvétele és intenzívebb átérzése iránt tesz fogékonyabbá, hanem tanítása kap
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csán olyan ismeretek birtokába is jut a tanuló, melyeket más tanulmány 
keretében nem kap, s melyeknek az életben fontos szerepük van, és ma az álta
lános műveltséghez tartoznak.

Ezen az alapon állapítja meg az előadó a rajzoktatás helyét általában 
az iskolában, ahonnan akár általános műveltséget ad, akár felsőbb tanul
mányra készít elő, mint világképünket tisztázó, népművészetünk, képzőművé
szetünk megértésére, megbecsülésére vezető tanulmány nem hiányozhat. 
Ez megállapítja helyét az iskolai tanulmányok rangsorában, ahol a rajzokta
tást, mint az összes többi tanítási tárgy munkáját mélyítő hatásánál, alá
támasztó szerepénél fogva az első helyen álló nyelvtanulmányok között, mint 
ezekkel egyenrangú tárgynak járó hely illeti meg.

Nem nélkülözheti az iskola a rajzot, mint legáltalánosabb, a nyelvek kor
látozott határain felül álló kifejezési lehetőséget, eszközt sem, mely megfelelő 
gyakorlás esetében ugyanolyan természetes és könnyűszerrel használható 
lehetne, mint az írás.

Nem nélkülözheti az iskola a legfelsőbb fokon a rajzoktatást, mint a 
képzőművészetek megértésére vezető egyetlen utat, ha a most annyira han
goztatott nemzetnevelést, nemzetismeretet, nemzeti értékeink megismerésére 
való törekvést komolyan vesszük, és a külföldi viszonylatban is előkelő helyen 
álló magyar képzőművészeteket itthon is meg akarjuk becsülni.

A rajzoktatás a legutóbb újból erősen előtérbe került nevelés, lélek- 
alakítás, jellemképzés szolgálatában is még fel nem ismert és megbecsülhe
tetlen szolgálatot tesz.

Ma az iskolában a jó emlékezőképességgel megáldott tanuló, aki a könyv 
szövegét, a tanár magyarázatát könnyű szerrel tudja elsajátítani, komolyabb 
elmélyedés nélkül is boldogul. Ez a lehetőség, az arra amúgyis hajlamos 
tanulót bizonyosfokú felületességbe viszi, ami a jellem kialakulása éveiben 
nem igen kívánatos. A rajzoktatás ezen a téren is hatékony ellenszernek 
bizonyul, mert a rajznál a jó memória sohasem helyettesítheti a munkát, 
legfeljebb gyorsíthatja. A rajznál csak komoly elmélyedéssel, a munka becsü
letes elvégzésével lehet jó eredményt elérni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
a rajz tanításánál a tanuló állandóan önálló és tervszerű munkát kénytelen 
végezni, és hogy a rendre való szoktatás is elmaradhatatlan követelmény, 
úgy nem lehet kétséges a rajzoktatás nevelési értéke sem.

Az iskola természetismertetése a mai tudományos és hasznossági célok 
egyoldalúsága mellett elhanyagolja a természeti szépség felismerésére való 
vezetést.

Ma a természet a maga szépségeinek, csodáinak lélekemelő, léleknevelő 
és Isten kegyelméből ingyen való hatásait csak veleszületett adottságánál 
fogva aziránt érzékeny tanulók lelkében fejti ki. Az iskola mostani berendezése 
mellett nem gondolhat a tanuló látásának ezirányú kifejlődésére. A legtöbb 
esetben a meglevő értékeket is elnyomja, elfojtja a tanulók elméleti túl
terhelésével. A rajzoktatás azzal, hogy formák, vonalak, színek, harmóniák stb. 
váltakozásával foglalkozik, ilyenek megfigyelésére, válogatására ad állandóan 
alkalmat, ilyenek emlékképeit raktározza el a lélekben, ezek útján képessé 
teszi a tanulót arra, hogy a természetben eléje táruló látási szépségekre erő
teljesebben rezonáljon, mélyebb örömöket érezzen. Mert a mindenki előtt 
nyitva álló természet kincstárából csak annyit meríthetünk, amennyit lelkünk 
érzékeink útján felvenni képes. A ki nem művelt érzékek előtt nem tárulnak, 
nem elemződnek, nem tisztázódnak a jelenségek. A tompult érzékű ember 
nem tud számot adni róluk, nem veszi hasznukat. A rajzoktatás értelmünknek 
felvevőképességét fokozza, a teremtés csodáihoz közelebb vive a lélek gazda
gítása, nemesítése útján a nevelés terén is fontos szerepet tölt be.

összefoglalva, a rajzoktatás általános pedagógiai értékét következő
képpen állapítja meg :

I. Az oktatáshoz kapcsolódó értékei :
1. Az összes többi tárgyak által közölt ismeretek alapját képező szemlélet

anyag biztos megszerzését szolgálja. Az általános műveltséghez tartozó olyan 
ismereteket nyújt, amiket más tanulmány nem ad.
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2. Az értelem befogadóképességét felfokozó hatásánál fogva a többi 
tanulmány erősen hangsúlyozott szemléltető munkáját eredményesebbé teszi.

3. Behatóbb, komoly megfigyelésre nevel, s így az ismeretek maradan- 
dóságát, alaposabb, reálisabb voltát biztosítja a többi tanulmánynál is.

II. Az általános nevelés egyik hathatós eszköze azáltal, hogy
1. becsületes, — 2. önálló, — 3. tervszerű munkára kényszerít, és olyanra 

ad alkalmat az egész tanulmányi idő alatt.
III. Az esztétikai nevelés fontos eszköze, mint a természeti szépség és a 

képzőművészetek megértésére vezető egyetlen út.
IV. A legáltalánosabb, bizonyos esetekben nélkülözhetetlen kifejezési 

eszköz.
Az előadás többi része már a Rajztanárok Országos Egyesületének szól, 

ennek belső ügye. Amikor az előadás általános érdekű részeit részletesebben 
ismertettem, tettem azt egyrészt, hogy felhívjam a kartársak figyelmét az 
iskolai munka és a mostani tantervrevízió egy jobb sorsra érdemes kérdésére, 
amiről szakjukon kívül álló területről lévén szó, másképpen nem igen vesznek 
tudomást.

Tettem másrészt azért, hogy a Protestáns Tanügyi Szemle olvasói tudo
mást szerezzenek oly, evangélikus oldalról indult gondolatról, melyet országos 
szakvélemény általános elismeréssel honorált, de a szakon kívül állók nem 
ismernek.

Mind a magam, mind szaktársaim nevében köszönetét mondok az előadó
nak nagyértékű munkájáért.

Budapest. dock Klára.

Bemutató tanítás.
(  Felső osztályú iparos ’anonciskolai növendékek előtt tartva, de tárgyánál fogva 
alkalmas ipari szakiskolák legfelső évfolyamai számára és a középiskolák

V i l i .  o. számára is.)

Az ember és a világ. Mindannyian ismerjük ezt a szót és a mögötte rej
tőzködő fogalmat : túlnépesedés. Majdnem általánosan ismeretes az a népszám
lálási végösszeg, amelyet néhány hónapja ismer a közönség, hogy a föld lakos
ságának összege kétmilliárd.

Nagy tömeg nép ez. A biblia nem ismer ilyen nagy számokat. Jézus meg
vendégelt 4—-5000 embert. Akkori elgondolások szerint nagy szám volt az. 
József és rokonsága Egyiptomban elszaporodván, amikor Mózes kivezette 
őket, nagyobb számban szaporodtak, mint a benszülött lakosság, számuk :
603,550.

A bibliai időkben az országok lélekszáma néhány ezerré rúgott, ma pedig 
már egészen jelentéktelen földrajzi kiterjedést tevő államok lakossága is sok 
millióval számolható meg.

Az utolsó száz év legnagyobb kérdése a túlnépesedés. A XIX. század 
második évtizedének végén a föld lakossága 600 millió körül volt. Tehát alig 
száz év alatt az emberiség szaporodása háromszoros. Ha ilyen mértékben 
megy a szaporodás, akkor az emberiség 100—450 év múlva megkétszerező
dik. Tudósok számítása szerint a földön maximum négy-hat milliárd ember 
tud megélni.

Erre Ti olvasmányaitok és tanulmányaitok alapján azt mondjátok 
majd : akkor az emberiség táplálására kitalálnak olyan kémiai termékeket, 
amelyeknek az előállítása nem igényel hosszú időt (a gabona termelés idő
szakai), nem kíván megművelésre szánt nagy földterületeket (v. ö. a föld
osztás s általában magyar szemmel nézve a magyar földosztási kérdéseket), 
s az emberiség munkaideje is kevesebb lesz a heti 40 órás munkahétnél. Ezt 
a reménykedést én is szeretném osztani !

Ha csillagászati számokban beszélünk (beszéljük meg ezt a kifejezést 
a tanulók ismerete szerint) nem is olyan sok az a kétmilliárd ember ; nem régi
ben olvastam e tömeg elképzeléséről két igen érdekes adatot. Az egyik
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így szól : A Balaton területén egymás mellett el lehetne helyezni ezt a tömeget 
úgy, hogy még a magyarok számára is maradna a fürdőzésre alkalmas hely. 
A másik kép nekem még érdekesebbnek tetszik. Az egész ma élő népesség 
elférne egy olyan nagy kocka alakú ládában, amelynek mindegyik oldala 
1 km. Azt is megírja az a tréfálkozó kedvű tudós, hogyha ezt a nagy kockát 
az emberiséggel együtt felállítanák a Gibraltár egyik sziklájára s melléje 
állítanák a magyar válogatott football csapat erős hátvédjét, az emberiség 
sorsa egy másodperc alatt el volna intézve.

Istennek szolgája megveti, s a tanítványai is meg kell vessék az ilyen 
gunvoros gondolkozást. Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, 
s annyira ismeri sorsunkat a mi Istenünk, hogy egy hajunk szála sem hullhat 
le a fejünkről az Ő tudta nélkül. (Vájjon hol van ez megírva, s milyen szavak
kal?) Minket, ha olvasunk is ilyen elméleteket, azok foglyul nem ejthetnek.

Ez a nagy tömeg ember földrészeken és elhatárolt államokban él. Az az 
állam láthatja el polgárait legjobban, amelynek a legnagyobb tömegű földjé
hez aránylag nincs sok lakosa. Amint tudjátok ez a tény a népsűrűség statiszti
kai adataiban olvasható. Ahelyett, hogy sokat kérdezősködnék e fajta ismere
teitek felől, vegyük tudomásul azt, hogy a Csonka-Magyarország népsűrűsége 
94%, a nagy Magyarországé pedig a háború előtt nem volt 50%. Ez a két 
adat is mutatja azt, hogy a túlnépesedés éppen annyira világprobléma, mint 
magyar probléma is egyúttal.

De az eddig elmondottaknak mi közük van a vallástanításhoz? Sokan 
azt gondolhatják, hogy a megadott adatokban nem lehetek jártas papi fog
lalkozásom miatt, s bizonyosan vannak köztetek is olyanok, akik szívesebben 
vennék, ha a hit kérdéseiről beszélnék veletek. Nem régen történt velem meg 
az, hogy 18—20 éves nagy leányoknak kellett ilyen fontos kérdésekről beszél
nem a hittani órán, s amikor a második órán kezdtem folytatni ott, ahol 
az előző órán abbahagytam : egyik növendékem nyíltan kijelentette azt, 
hogy ő nem fiú, őt ezek a kérdések nem érdeklik, hagyjam abba. Nagyon el- 
szégyeltem magam akkor, s néhány, álmatlan éjtszakán gyötörtem magam ezzel 
a vádnak tetsző őszinte megnyilatkozással, s azon voltam, hogy a világnak 
tanításaival nem akarok foglalkozni a hittani órákon, de bármennyire is 
megértettem az én leánynövendékem jogos kifakadását, mégis úgy érzem, 
kell ismerni a világnak a világról szóló tanításait s mindazt, amit ma meg kell 
ismernem, egybe kell vetnem nekem is s nektek is azzal, amit az Evangélium
ból tanulunk. Mert Isten nem azt kívánja a protestáns embertől, hogy vonul
jon be egész életre kolostorba, hanem azt, hogy viaskodjék minden olyan 
törekvéssel, ami Isten hatalmának megszüntetésén fáradozik.

Amit eddig ismertettem, abban sok való a sátántól, de amit ezután mon
dok, abban még több akad, ami a sátán gyermekeitől való.

Azok, akik közületek hat-hét középiskolát végeztek, hallottak valamit 
a pyramis elméletéről. Nagy István rajzolt a táblára egy pyramist, s azt át
szelte egymástól különböző távolságokra levő párhuzamos vonalakkal. Ez 
a kép szemlélteti a pyramis elméletet, amely a következőket mondja : A leg
felső vonallal kijelölt s a pyramis csúcsán megjelölt részen, az 1 % népesség 
foglal helyet. Itt vannak a királyok, a dollár és font milliomosok és a nagy 
fejedelmek, a bankcsászárok. A következő párhuzamossal elkülönített 5%-ot 
kitevő tömeg jelenti a családi vagyonok urait, a mammut földbirtokosokat, 
a gazdag püspököket, a tudomány hatalma révén meggazdagodott embere
ket. A harmadik részen vannak 14%-ban azok, akik a társadalom vagyoni 
és szellemi gazdag embereiként ismeretesek, akik keresetükből aggodalom 
és félelem nélkül tudnak élni. Az utolsó előtti csoportban 20%-kal vannak 
képviselve az önálló hivatalnokok, önálló földművesek, kereskedők, kisebb 
vagyonnal rendelkező iparosok. Az utolsó nagy csoportban foglal helyet 
a világ lakosságának 60%-a, ezek a szegények, a proletárok, akiknek a meg
élhetés naponként súlyos gondot jelent.

Szemléletes és szemléltető kép ez, s ha kedvtelésből lerajzoljátok magatok
nak, ez a rajz elgondolkoztat majd titeket. Van néhány olyan szociológus, 
aki a pyramis elméletet,mint a mai helyzetnek meg nem felelőt elveti, s helyette
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a hagyma elméletet dolgozta ki. Gondoljunk egy szárától megfosztott csupasz 
hagyma gyökérre, s oda ugyanúgy húzzuk meg a vonalakat, mint a pyramisba. 
A hagyma elmélet azt akarja kimutatni, hogy ma sokkal kevesebb a gazdag, 
de viszont sokkal több a szegény, s ezeknek a hagyma alakja szerint való 
tömeg-elhelyezkedésük miatt vált olyan bizonytalanná a világ helyzete, mint 
amilyennek azt mi ma érezhetjük és láthatjuk.

Ennek a két elméletnek a propagálói a szocialisták, s a többi baloldali 
politikai csoportokban elhelyezett tömegek, akik azt mondják : legyen vége 
már annak az időnek, amikor a szegény emberek nyomorán, a tömegek vállán 
épül fel a világ nagy társadalmából kiválogatott kevesek jóléte.

Abban a pillanatban, amikor a kérdés így állíttatik be, sokan a szomszéd 
felé néznek, akikről tudják, hogy a kommunista ifjúmunkások közé jár, 
s sokan azokra az újsághírekre gondolnak, amelyek arról számolnak be, hogy 
ennek a tömegeket társadalmi forradalom útján való felszabadításnak 
mennyi híve van ma a gazdag szülők gyermekei között is, s sok olyan könyvet 
is olvastatok már, amelyek ezeket a kérdéseket ilyen vonatkozásban fesze
getik.

Nekem ebben a zavaros helyzetben rendkívül könnyű helyzetem van. 
Soha politikával nem foglalkoztam, soha politikai pártnak tagja nem voltam. 
Akár hiszitek, akár nem, bár már majdnem két évtizede élek Budapesten, 
soha egy nagy politikust közelről nem láttam, s amikor a Toloncházban vagyok 
rabok és elfogott kommunisták között, azokkal is éppen úgy tudok beszél
getni, mint az előkelő közönséget magához gyűjtő Deák-téri templomban. 
Politikamentes életem lehetővé teszi azt, hogy sem a kapitalizmus, sem a szo- 
ciálizmus táborának vagy elméletének követője nem vagyok, s talán ezért 
látok elég világossággal ebben a kérdésben.

Az utolsó pariban ülő Fekete Péter mosolyából azt olvasom ki, hogy 
a tisztelendő úr : pap, tehát az egyház tanításának kötelezett szolgája, s mégis 
csak azt adja nekünk itt elő, ami egyháza szempontjából elfogadható.

Szeretném veletek együtt őt is meggyőzni arról, hogy mi evangélikus 
lelkészek, bár valóban szeretjük egyházunkat, s engedelmeskedünk igaz taní
tásának, mégis úgy nézhetjük ezeket a kérdéseket, ahogy azt ti is elfogadhat
játok s megérthetitek. Eddig a vallástanítási óra alig foglalt magába hittani 
ismereteket, hanem inkább a világ életének úgynevezett társadalomtudományi 
megvilágítását mutatta meg, s most, hogy a kérdéshez közelebb érkezünk, 
a természettudomány tanítását is igénybe kell, hogy vegyük. Tudom, hogy 
ebben a tudományban ti sokkal többet tudhattok, mint én, de hogy egymást 
megértsük, megmutatom azt, hogy annak újabb eredményeit én hogyan látom, 
s azt is, hogy annak a megállapításait egyházunk hogyan hasznosíthatja.

Bizonyára mindnyájan hallottatok már az atomrobbantásról!
Tudjátok azt is, hogy az előttem levő asztalt borító, részben vas és rész

ben márványlapokból álló asztal látszólag nyugalmi állapotban levő atomjai, 
elektronjai nyugtalan állapotban vannak. Ezek a csak mikroszkóppal meg
figyelhető igen apró testrészecskék örökös rohanással nyargalnak. Nincsenek 
lerögzítve az úgynevezett élettelen anyagok sem, hanem folytonosan változ
tatják helyeiket, még abban az esetben is, ha mi úgy látjuk, hogy kémiai 
behatások után nyugalmi helyzetre vannak kényszerítve. A modern fizika 
s a modern kémia egészen hihetetlennek látszó nagy sejtéseket ígér a nagv 
közönségnek. Oroszországból röpítik világgá az alig hihető híreket, hogy elhalt 
emberek vérével tudják táplálni az élőket, s megholtakat élő emberek vérével 
élettevékenységre lehet kényszeríteni ; a nagy szibériai jégrétegekben el
temetve konzerválódottt állatokat kellő melegítéssel élettevékenységre tud
tak kelteni. Soha nem sejlett színjáték ez, amelyben sok még az elhihetetlen 
adat.

Az a kétmilliárd ember a pyramis elmélet szerint, mint egy nagv 
ember-tömeg, csak a bölcselkedő ember megítélése szerint hasonlít egy 
belső mozgás nélküli tömeghez, s csak India filozófiája tanítja azt, hogy aki 
szegénynek született, maradjon az, s aki előkelő környezetben látta meg a nap
világot, az előtt mindenki hódoljon.
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Akkor, amikor a keresztyénség eltörölte a rabszolgaság intézményét, 
s akkor, amikor a protestantizmus az általános iskoláztatással lehetővé tette, 
hogy mindenki megismerhesse a tudás hatalmát, egy nagy zsilipet nyitott 
meg, amelynek munkája által lehetővé vált az, hogy a legszegényebb ember 
bármely államban a legragyogóbb politikai és tudományos pályát futhatta 
meg.

Mi, mint evangélikus egyház, nem politizálunk, de nevelésünkkel, ige
hirdetésünkkel azt szolgáljuk hazánkban több, mint 400 éve, hogy akik az 
egyházunknak engedelmeskednek, azok előretörhessenek s kikerüljenek abból 
a 60%-ot jelentő nagy tömegből, ahol baj, szomorúság, nyomor, s betegségek 
gyötrik a tömegeket.

Ezt a mondatot most velem együtt végiggondoljátok, s azt mondja 
gyorsan váltó eszetek : A legborzasztóbb dolog, amit valaha is hallottunk ! 
Szóval a protestantizmus nem akarja a világ betegségét, tömegnyomorát, 
nélkülözését megszüntetni, hanem igyekszik kivonni onnan az övéit, s ezzel 
a maga számadását elintézettnek tekinti, s lelkiismeretét megnyugtatja !

Ez a vád, majdnem igaz, de ezt a kérdést miattatok mutatom meg erről 
az oldaláról. Nem veszitek rossz néven, ha két magyar példával próbálom 
álláspontomat igazolni. Az egyik ez : A földbirtok hazánkban elég sűrűn
cserél gazdát. Nagyon sok gazdag emberünk volt, akik nagy földbirtokokhoz 
jutottak, s azt néhány év alatt ugyanúgy eltékozolták, mint a tékozló fiú 
a maga örökségét. Ezek a földek azóta sokszorosan gazdát cseréltek. A szor
galmasok s a törekvők a nehezen szerzett földet megőrizték, a gyermekeiknek 
átadták, akik becsületes munkások maradtak a rájuk bízott talentumokkal, 
vagy girákkal, azokat jutalmazta Isten, akik nem becsülték meg helyzetüket, 
azok elszegényedtek s elbuktak. A hivatalnoki pályán is ez a kép : Szegény 
falusi gyermek kiváló tanuló lesz, feltűnik tehetségével és szorgalmával 
s eléri azt, hogy fia, vagy unokája a legmagasabb állami állásokat elérheti. 
De már ennek a gyermekei, ha nem maradnak meg a szorgalom, a becsület 
és a tisztesség útján, ismét visszakerülnek harmadik, vagy negyedik generá
ciójukkal a legszegényebb munkások és munkanélküliek közé. Ez olyan szo
morú ténye a magyar életnek, amit mindannyian hallotok. Isten megpróbál 
embereket felemelni, segíti is az embert, s azután az emberek nagy része el
ereszti Isten kezét, és visszahull a bűnbe és nyomorba. Ez általános példa. 
A második példa mindenkinek személye szerint való figyelmeztető intés. 
Bibliaolvasás közben különösen hat rám az a fiataloknak szóló intelem : 
paráznák nem örökölhetik Isten országát. Mikor ezek a versek vannak szemeim 
előtt, mindig a fiú- és leánynövendékeimre gondolok, s azt kívánnám, hogy 
mindenki értse meg belőle : Isten lelket olt mindannyiunkba, ellát mindennel, 
amire szükségünk van, gondoskodik szent egyházunk munkája által arról, 
hogy mi a lelkünk sorsáról el ne felejtkezzünk, az ifjúságnak csak egy köteles
sége van : megőrizni és megtartani testi tisztaságát. Gondoljunk a bibliai 
József ellenállására Putifárnéval szemben.

Mikor Budapesten segédlelkészi éveimet töltöttem, a Gyermekmenhelyen 
meghalt csecsemők temetése volt egyik előírt kötelességem. Ha ti láttátok 
volna a sok nemibeteg apának és anyának borzasztó halálra ítélt kis 
gyermekeit : valamennyien igazat adnátok nekem abban : hogy az ifjú életé
ben legfontosabb a testi tisztaság. Még azt is merném mondani, hogy a testi 
tisztaság a jó előmenetelnél is fontosabb.

Mit gondoltok miért mondom én ezt el? Meg vagyok arról győződve, 
hogy a testileg teljesen egészséges ifjúság az üzemekben és a hivatali 
munkákban kitartóbb tud lenni, s ezzel mindig az elsők közé tudja felvere
kedni magát. A testileg tiszta ifjú egyházának vezetése mellett akadályoz
tatás, gátlás nélkül halad előre. ‘

A teljes erkölcsi és testi tisztaság veszélyeztetését a társaság, a testet 
nyugtalanító mérgek élvezése s a templom elkerülése munkálják. A templom 
szeretete, a vallásos élet, a tiszta erkölcsiségre való törekvés megőrzik az ifjút.

Ügy, ahogy most szétnézek köztetek, s látom azokat, akik vasárnapon
ként kirándulnak s istentiszteleteken nem vesznek részt, mindeniknek sorsát
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látom : az Istentől kapott lelket meggyöngítik, lelkiismeretüket álmossá 
teszik, testük tisztaságát nem ítélik fontosnak, munkabírásuk az örökös 
örömre s szórakozásra való törekvés miatt veszíteni fog erejéből, s a társadalom 
bukottjai s elesettjei lesznek belőlük.

Az ilyenek családalapítása szaporítja a nagy pyramisban a 60%-osok 
nagy tömegét.

Ez az ember helyzete a világban. Nem él többé paradicsomban. Saját 
maga-magának az ellensége abban a világban, ahol a lehetetlen lehetőségek 
dacára még mindig van életre való alkalom.

Mit jelenthet ebben a küzdelmes világban az a maroknyi s kevés hatalmú 
evangélikus egyház? Nem akarok beszélni a külföldi s világhíres evangélikus 
államok jelentőségéről, hanem csak arról, amit ti nem tudtok, de tőlem meg
tanulhatjátok, hogy hazánkban az általános százalékszámnál sokkal kevesebb— 
az evangélikus szegény és munkanélküli. Itt a fővárosban sokkal kevesebb 
lelket kell egyházunknak támogatni, mint a más egyházaknak. Még két statisz
tikai számot kell mondanom : kimutatásban olvasható az, hogy a Budapesten 
levő nyolc-kilenc szobás lakások urai között milyen a felekezeti megoszlás 
s azt látjuk, hogy itt is több az evangélikus, mint arányszámunk megengedné. 
(Beszéljünk ezekről a statisztikai arányszámokról.) Az önálló kisemberek 
szoba-konyhás lakással rendelkező kimutatásából is azt látni, hogy ezek között 
rendkívül sok az evangélikus. Viszont az ágyrajárók, menedékházi elesettek 
között feltűnő kevés s arányszámon aluli az evangélikusok száma. A háború 
utáni fegyintézeti statisztikában kevesebb az evangélikus, mint ahánynak 
arányszámunk szerint ott lenni kellene. Ugyanez a helyzet az öngyilkossági 
statisztikában is. Nem tudnám számszerűit pontosan megmondani, hogy 
a háború utáni években a kommunizmus utáni ítélkezéseket is beleszámítva, 
hány halálos ítéletet mondott ki a bíróság, s hányat is hajtottak végre. Tegyük 
fel, hogy ez a szám száz körül van, viszont azt biztosan tudom, hogy összesen 
két evangélikus embert végeztek ki. A másik statisztikai pontos adat pedig 
arról szól, hogy a súlyos betegségekben : rák, tüdővész, vérbaj stb. elhunytak 
felekezetileg is kimutatott számai szerint hazánkban a legegészségesebb fele- 
kezetnek az evangélikus mutatkozik.

Egyházunknak sokszáz évi lelkes munkája így termi gyümölcseit 1 
Én is tudom azt, hogy a mai evangélikusok nem olyan nagyon vallásosak, 
mint amilyeneknek én azt festem, s ti is azt valljátok most önmagatoknak : 
apám, anyám, testvéreim vallástalanok, még azok az őseim is azok voltak, 
akikre visszaemlékszem, hát akkor ezek a felsorolt előnyök hogyan tulajdo
níthatók az egyháznak? Igen könnyű a válaszom erre á kísértő gondolatra.

Ti jól tudjátok a fekete és fehér szén kérdését. Én ezekről a következőket 
hiszem : A világ fenntartásában Isten a mai nemzedékről úgy gondoskodott, 
hogy ezelőtt százezer évekkel eltemettetett földrengésekkel s világok eltemeté
sével erdőket, mezőket, vizeket a föld méhébe azzal, hogy azokból a lassú 
égés és a melegítés hatásával kőszén, olaj és petróleum legyen. Ezt lehet 
tudni is, de hiszem azt is, hogy Isten ezt érettünk tette. Fogy ez a nagy kincs, 
s  majd rávezeti az embereket arra, hogy van fehér szén is : a víz zuhanó ereje 
feldolgozható vilamos energiákká. Ezért tudjuk és látjuk ma azt, hogy víz
esések villanytelepeket éppen úgy fenntartanak, mint a fekete szén tonnái. 
Az egyik Niagara-menti amerikai város villanyszükségletét a vízesés átalakított 
energiái adják. Ennek a városnak villanyműveit szombaton délután kikapcsol
ják a vízesésből s a nagy dinamók s áramfejlesztők hétfőn hajnalig a kapott 
sebesség által megindított mozgással eljárnak hétfőn reggelig. Az egyház 
kincsei nem szűnnek meg egy vagy két nemzedék vallástalansága miatt, 
hanem tovább hatnak.

Nekem, mint papnak az a kötelességem, hogy Isten igéjét hirdessem, 
s a Biblia szent dolgait veletek megismertessem. Ma alig volt ezekről szó. 
De ez miattatok történt így. Ma egy olyan órán voltunk együtt, amelyen értel
meteket akartam arra kényszeríteni, hogy a hiteteket megszeressétek.

Csak arra kérlek, ne csak megértettétek volna mindazt, amint elmond
tam, hanem higyjétek is azt, hogy minden így igaz.
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(Ezt a tanítást majdnem ebben a formában adtam egy igen művelt 
iparostanonciskolai csoport előtt, amelyen jelen voltak a vallástanári testület 
tagjai is.

Az volt az általános megjegyzés, hogy túl sok egy óra anyagának ; volt 
olyan őszinte megjegyzés is, amelyik azt vallotta, hogy ő ebből két hónapig 
megél. Lehetséges. Célom az volt, hogy olyan illusztrációkat adjak az egészen 
röviden összefoglalható tanbeli tanításhoz, amelyek tele vannak hazai vonat
kozásokkal s olyan ismeretbeli általános érdeklődést keltő adatokat, amelyek 
meggyőző erővel bírnak. A megfigyelés szerint az ifjúság meggyőzése sikerült.

Ha esetleg valaki mégegyszer ugyanilyen formában akarja ezt végig
tanítani, annak ajánlom azt, hogy rajzolja az ábrákat s a statisztikai számo
kat pedig próbálja a Statisztikai Szemléből pontosan idézni, bár a szánig 
szerűségben való pontosság nem olyan nagyon fontos.

Hogy a tanításban inkább törekedtem érdekességre és közvetlenségre, 
annak egyetlen oka az, hogy ez az óra este hat-hét óra között volt, amikor 
az ifjúság egy félnapi műhelyi munka és egy félnapi iskolai tanulás után volt. 
Megállapítottam, hogy ezek dacára sem aludt egyik növendék sem, ami 
ilyen iskolákban nem ritka eset.

Nem akarok iskolát csinálni ezzel a tanítással, s szívesen szenvedem el 
a módszertani hibák megállapítását, azt a kritikát is, hogy kevés benne az 
Ige, s az Igének nem jutott elég szerep, de hiszem azt, hogy ilyen meggyőző 
tanítások után lehet azokat alkalmazni az ilyen ifjúság előtt.)

Budapest. Dr. H. Gaudy László.

K Ü L FÖ L D I L A P SZ E M L E
Monatschrift für höhere Schulen. 35. kötet, 1936, 4—6. füzet.
A  változatos tartalmú 4. füzetet F. Junghausnak az iskolai színi előadá

sokkal foglalkozó tanulmánya nyitja meg. Népies, továbbá rögtönzött alkalmi 
színdarabok előadását javasolja. Az előadók és hallgatók akár csak egy osztály 
tagjai is lehetnek. Az ily előadások pedagógiai jelentősége főkép az élmény 
és a nyelv szoros kapcsolatában rejlik. K. Fiehn a berlini olimpiásszal kapcso
latban a humanisztikus gimnáziumot veszi védelmébe, utalva a német és 
a klasszikus szellem hasonlóságára. Hangsúlyozza azt is, hogy a klasszikus 
szellembe igazán a nyelv útján lehet behatolni, továbbá, hogy a klasszikus 
nyelvek tanulmányozása alkalmas bevezetés a tudományos kutatásba. 
Leó Gruenberg Nagy Frigyes halálának 150. évfordulójával (1936 aug. 17) kap
csolatban arról ír, miképpen kell e nagy uralkodót a német ifjúság előtt mél
tatni. E. Simon részletes ismertetést közöl egy ilyen című nagy munkáról : 
Wegweiser durch das höhere Schulwesen des deutschen Reiches, Schuljahr 1935, 
E munka, melynek kiadója Kulinick, a Reichsstelle für Schuluesen igazgatója, 
az eddig e téren legteljesebb adattárt nyújtja. Adatai sok érdekes körülményre 
engednek következtetni. Így többek között, hogy a tanterv az egyes német 
országrészekben még az ugyanahhoz a fajhoz tartozó iskolákban is erősen 
ingadozik (így pl. a gimnáziumban a latin heti óraszáma 62 és 41 között 
mutat ingadozást), s hogy nagy eltérés állapítható meg a tanulók meg nem 
felelésének arányszámát illetőleg is. IF. Beyer újabb német történetbölcseleti 
művek főgondolatait foglalja össze. Ezek alapján az okbeli kapcsolat felvétele 
csupán segédeszköze a történeti megismerésnek. A történelem voltaképpen 
szabad történések láncolata. Egyéni kezdeményezések, forradalmak a fő 
mozgató erők. Nagy egyéniségek irányítják a történelmet. K. Schi fér az erede
tileg hangfestő, majd az érthetetlen nyelven beszélő, még később a művelet
len népek jelölésére szolgáló barbár szó jelentésfejlődését tárgyalja. E. Scheu 
a keletnémetországi városokról ad együttes fejlődéstörténeti képet. Igen tanul
ságos a füzet végén található ismertetés a német nemzeti szociálista tanító
szövetség 1936 júl. 10-—13-án Bayreuthban tartott üléséről. A 325,000 tag



Külföldi lapszemle. 373

közül körülbelül 30,000-en jelentek meg, hogy részt vegyenek az együttes, 
osztály- s szaküléseken. Azokon főkép az új iránnyal kapcsolatos nevelési 
eszményekről szóló előadások hangzottak el. Különösen hangoztatták a 
,,Schullandheim“ fontosságát, mint a legalkalmasabb intézmények egyikét 
az új elveknek megfelelő „egész“ német ember nevelésénél. A szakosztályi 
gyűléseken a különféle tárgyakkal kapcsolatos kérdések szerepeltek, rendszerint 
szintén az új irányzat szempontjából. Ez alkalommal tartotta első ülését 
a „Sprecherziehung“ szakosztálya. Kifejezésre jutott itt az a kívánság, hogy 
e szak köréből az egyetemen is tartsanak előadásokat kivétel nélkül minden 
tanárjelölt részére. A nyelvnek fel kell szabadulnia az írott betű uralma alól. 
A  kiejtést, de még a beszédhez fűződő taglejtéseket is nemzeti alapon kell 
szabályozni.

Az 5. füzetben Felix Hartmann végigtekint a görög igealakok eddigi 
csoportosítási kísérletein, s egy új, szerinte célszerűbb rendszert mutat be. 
W. Oberle az előbbi füzetben ismertetett német középiskolai útmutatóhoz fűz 
megjegyzéseket. Utal arra, hogy az egyes német iskolafajok (az egész birodal
mat tekintetbe véve : gimnázium 28'9%, reál- és reform-reálgimnázium 36%, 
főreáliskola 11 '4%, a többi : deutsche Oberschule, Aufbauschule) az egyes 
tartományokban más és más arányt mutatnak. így pl. Bajorország a gimná
ziumot, Thüringia a reálgimnáziumot, Württemberg a reáliskolát kedveli. 
Lényeges különbség mutatkozik abban a tekintetben is, hogy melyik nyelvet 
tanítják mint első élő idegen nyelvet : így Poroszországban s Bajorországban 
a franciát, Szászországban s Württembergben az angolt. Az osztályozás az 
északnémet tartományokban általában szigorúbb, mint a déliekben. Mind
ezek alapján a szerző ugyan elismeri az egyes vidékek gondolkozásmódjának 
eltéréseit, de nagyobb egységességet sürget. Ezután egy-egy cikk a középiskolai 
tanárok elhelyezkedési lehetőségeivel foglalkozik Poroszországban, illetőleg 
Württembergben. A közölt adatokból láthatjuk, hogy e téren mind a két 
német államban még ma is nehéz a helyzet az egymás után következő kor
osztályok torlódása miatt. Éppen ezért Poroszországban egyelőre felfüggesz
tették női hallgatók felvételét a bölcsészeti karra, Württembergben pedig sok 
középiskolai tanárt népiskolai tanítóvá képeztek át. P. Ssimanek tanulmánya 
a német egyetemi és főiskolai reform újabb irodalmáról tájékoztat. Ismerteti 
az új felfogást a tudomány szabadságának és tárgyilagosságának fogalmát 
illetőleg, utal a hallgatók tudományos táborozásának fontosságára, s hangoz
tatja a tudomány és az élet szorosabb kapcsolatainak szükségességét is. 
Az egyes egyetemi karokra vonatkozó részletkérdések ismertetésénél a szerző 
kitér a protestáns teológiára is, rámutatva, hogy e téren is a német egyházi 
életben jelenleg megnyilvánuló ellentétes nézetek állnak egymással szemben.

A 6. füzet bevezető tanulmánya : „Ganzheitspsychologie und Pädagogik“ 
Kari Reumuthtól. E tanulmány élesen szembeszáll a Herbart-féle nacionalista 
lélektanon alapuló pedagógiával. Kimutatja, hogy Herbart lélektani rendszere, 
noha már idejét múlta, a hosszú megszokás folytán a tanítás és nevelés elvei
ben még mindig jelentős helyet foglal el. Ezután érdekes áttekintést nyújt 
a lélektan újabb fejlődéséről. Herbart irányát a XIX. század utolsó évtizedei
ben tapasztalati irányzat váltja fel (főképviselője később Wundt). Ez azon
ban még nem tud a racionalista gondolkozással szakítani, s a pedagógiára 
nincs mélyebb hatással. Gyökeres átalakulást jelent azonban az a lélektan, 
melynek megindítója Wundt tanítványa és később utóda, Felix Krueger 
az ő lipcsei körével, s amelyet a német tudomány Gefühls-, Ganzheits- vagy 
Strukturpsychologie néven ismer. E lélektan szerint minden lelki élmény bizo
nyos egész, melynek jellemző színét az érzelmek adják. Ennek megfelelően 
az appercepció sem oly gépies képzetfolyam, ahogyan azt Herbart gondolta, 
hanem benne az érzelmeknek is jelentős szerepe van. Az új élmények egyfelől 
hatással vannak a léleknek mélyére, mintegy magvára, másfelől azonban 
ez („Struktur“ , voltaképpen az ember életnézetének alapja) szintén hatással 
van rájuk, sőt a „Struktur“-on keresztül a nagy társadalmi közösségek szintén 
bizonyos egészeL kitevő lelki alkata is. Az új lélektani irányzatnak megfelelő 
átalakulást tart a szerző szükségesnek a pedagógiában is. így pl. szerinte
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a nyelv tanításánál nem úgy kell eljárni, mintha a szavak, stb. az észben vol
nának elraktározva, hanem tekintetbe kell venni a kapcsolatot az élet egészé
vel. Az olvasásnak szinte észrevétlenül a látás, mozgás, átélés mozzanataiba 
kell átmennie. Értékesnek tartja a szerző a munkatanítás elvét is, s az e téren 
mutatkozó sok túlzást és botlást a hiányos lélektani megalapozással okolja 
meg. Az új lélektani alapra helyezkedő tanításnak szerinte elsősorban el kell 
hagynia az adathalmozást. E helyett minden tanított dolog mögött fel kell 
tűnnie a nagy egészeknek, a tanításnak pedig a lélek mélyére kell hatnia, s meg 
kell tartania a kapcsolatot az élettel.

E gondolatokban bővelkedő tanulmány után egy cikk a bajor közép
iskolai tanárok elhelyezkedési nehézségeivel foglalkozik. Kimutatja, hogy 
fe téren éppen Bajorországban igen nehéz a helyzet (végleges álláshoz átlag 
36 éves korában jut a tanár), egyrészt azért, mivel a pálya a bajorok lelki 
alkatának igen megfelel, s így sűrűn választják, másrészt sok oly iskola van, 
melyekben világi tanár nem igen kap alkalmazást. Sok középiskolai tanár 
így más pályán helyezkedett el, sok pedig átképzés útján népiskolai tanító 
lett. A legújabb időben némileg segített a helyzeten a tanári vizsgálatok 
engedélyezésének megszigorítása s a magániskolák erősebb központi felügye
lete. Ezután W. Kohmann a történettanítás kérdéséhez szól hozzá. A régi 
történettanítás szerinte elmélyítette ugyan a nemzeti érzést, de nem törődött 
eléggé a legújabb történeti eseményekkel, s nem nevelt politikai gondolko
zásra. Több időt kell tehát szánni a legújabb történelem tanításának, s ismer
tetni kell a világpolitikai helyzetet. Utal itt a szerző a keletázsiai viszonyok- 
nak e szempontból való fontosságára, s e kérdést részletesen ismerteti. A tör
téneti érzék kifejlesztése mellett szintén politikai tudatosság ébresztését jelöli 
ki a történettanítás céljául H. Resting. Ezután részletesen foglalkozik a tör
ténettanítás anyagának és módszerének kérdéseivel. Az anyag megválogatá- 
sát illetőleg főszempontjai : a népi eszme, a hatalmas egyéniségek és nagy 
történelmi cselekedetek kiemelése, nemzetpolitikai tanulságok, gazdasági 
s társadalmi kérdések. A módszernek az ifjúság fejlődési fokaihoz kell alkal
mazkodnia. Az alsó fokon szemléletes képeket kell nyújtani, a középsőn az 
események már a nagy történeti összefüggések keretében ismertethetők, 
a felső fokon a történelem s vele kapcsolatban a nemzetpolitika tudományos 
kérdései a fontosak a forráskutatás elveinek gyakorlati megismerésével kap
csolatban. E két történelemtanítással foglalkozó tanulmány után részletes 
beszámoló következik egyes német tudományos társaságok és intézmények 
munkásságáról, majd, mint minden füzet végén, irodalmi tájékoztató.

Zeitschrift für Deutschkunde. -50. Jahrgang 1936. 6— 10. füzet.
Az ötvenéves folyóirat itt ismertetett füzeteiben is számos irodalom- 

tudományi vonatkozású tanulmány és cikk mellett pedagógiai szempontból 
is érdekes közleményeket találunk. Különösen figyelmet érdemel Th. Herrle 
történeti visszatekintése : 50 Jahre Deutschunterricht im Spiegel der Zeitschrift 
für Deutschkunde. A folyóirat mai nevét 1920-ban kapta. Megindult „Zeit
schrift für deutschen Unterricht“ címen, s nevének megváltoztatása tárgyköré
nek kibővülésével függött össze. A folyóirat alapítója, R. Hildebrand figye
lemreméltó célkitűzésekkel fogott a munkához. Reményét fejezte ki, hogy a 
németség megtalálja az utat önmagához, szembeszáll az értelmi nevelés egy
oldalúságával, s helytelenítette a tanítási anyag folytonos bővítését. Mikor 
három évvel később II. Vilmos császár azt a kívánságát juttatta.kifejezésre, 
-hogy a gimnáziumi tanítás központjában a német nyelv- és irodalomnak kell 
lennie, a folyóirat is e törekvés szolgálatába állott. E nézetet képviselte 1918 
után is, s ilyirányú munkásságának egyik eredménye a „deutsche Oberschule“ 
nevű iskolafaj megalapítása. Ugyancsak régóta sürgette a középfelnémet 
irodalom erősebb iskolai felkarolását is, majd a néprajz bevonásával a német
ségre vonatkozó ismeretek tanítási szempontból bizonyos módon való egysé
gesítését. Ami az egyes részleteket illeti, a folyóirat is magán viseli különféle 
tudományos irányzatok s nézeteltérések bélyegét. Így a nyelvi kérdések tekin
tetében hosszú ideig Hermann Paul gondolatai voltak rá hatással. A nyelv
tan iskolai tanításának kérdésében pedig részint azokat támogatta, akik ezt



H a zai irodalom. 375

igen fontosnak tartják, máskor viszont a nyelvtan ily részletes s külön való 
tanításának ellenzőit. Az iskolai dolgozatokat illetőleg a folyóirat cikkírói 
régebben főkép a logikai szempontból gondos kidolgozást kívánó tételeket 
pártolták, később az irodalmi jellegűeket, újabban pedig az élménytételeket. 
Ugyancsak újabban indított mozgalmat a folyóirat a legújabb irodalom 
termékeinek iskolai olvasása mellett is, továbbá felkarolta a német olvasó
könyvek egységességére irányuló törekvést.

A többi pedagógiai jellegű cikk sorában H . Dalimén részletes tanulmánya 
a német iskolai dolgozat kérdéseihez szól hozzá. A szokott tételek közül főkép 
azokat helyteleníti, amelyek a tanulótól a kidolgozásukhoz szükséges nyelv
kincs tekintetében is teljesen távol állnak. Ilyenek pl. azok, amelyek egyes 
szavak vagy szócsoportok gyakorlására szolgálnak. Bizonyos ügyesen irányí
tott szabadság érvényesülését tartja kívánatosnak. A tételnek az egész iskolai 
neveléssel olyforma kapcsolatban kell lennie, hogy a lelkileg átélt tartalomhoz 
szinte önként jelentkezzék a megfelelő külső forma. Általában meg kell találni 
a kapcsolatot az ifjúság életével. E szempontból igen megfelelők a különféle 
ifjúsági kérdésekkel foglalkozó tételek. Célszerűnek tartja továbbá a szerző 
jól megmagyarázott prózai olvasmányoknak iskolai dolgozatban való újabb 
feldolgozását is. A dolgozatok javításánál is mindenkor figyelemmel kell lenni 
a fejlődő ifjúság lelki világára. A cikkíró ezután egyes tanulóknak dolgozatait 
közii tételkörök szerint csoportosítva. H. Drube C. F. Meyer „Amulett“ című 
elbeszélését ajánlja iskolai olvasmányul. E. Wezel tanulmányában azt han
goztatja, hogy a német nyelv tanításánál voltaképpen minden tantárgynak 
szerepe van. A fődolog az, hogy a tanuló lelkét áthassák azok az őserők, 
melyek a német nyelv legeredetibb sajátságaiban jelentkeznek, s így mintegy 
a német néplélek lüktetését érezze a nyelvben. Klaus Werner a régi népies 
színjátékok iskolai előadását tartja igen üdvösnek pedagógiai szempontból is, 
mivel azok legfőbb forrása a játék, a mozgás utáni vágy volt. E. Hoepfner 
novellaszerű elbeszélések drámai jelenetekben való iskolai felfolgozását és 
előadását ajánlja. K. Hoffmann alsó osztályokban a költemények előadásánál a 
karban való szavalást tartja célszerűnek, mivel így minden egyéni gátlástól 
mentesen az előadás természetessé válik. Ezt azonban a költeménnyel való 
alapos foglalkozásnak kell megelőznie.

A folyóirat egyéb cikkei nagyrészt a német irodalomtudomány körébe 
tartoznak. Igen értékes a 8. füzet végén található könyvészeti összeállítás 
a német nyelv és irodalom tanítására vonatkozó legújabb irodalomról. Az egyes 
címeket rövid ismertetések követik.

Budapest. Losonczi Zoltán.

H A Z A I IR O D A L O M
Magyar nevelés — m agyar műveltség. (Makkai Sándor nevelési rend

szere.)1 „Nekünk Mohács kell“ , Mohács, nagy nemzeti csapás, hogy illúzióink 
fellegvárából leszállva, tunyaságunkból kilódítva, magunkba szálljunk, s friss 
munkával valóság-ösvényeket törjünk megriadt bujdosó életünk számára. 
Trianon óta a magyar tudományos élet berkeiben, a magyarság philosophosai- 
nak körében is új mozgolódások észlelhetők. A háború előtti magyar tudomány, 
a magyar öntudatnak e par exellence szerve, nem állt hivatása magaslatán, mint 
tudat elborultnak volt mondható. Napjainkra ez a helyzet örvendetesen 
megváltozott. Tudományosságunk öncélú, vagyis céltalan módszereskedések 
helyett egyre határozottabban ölti magára a „hungarológia“ vonásait : magyar 
tudomány lesz, a magyarságért. Ebben pedig az európai tudományosság 
megváltozott magatartásán kívül része van súlyos helyzetünknek is, mely 
helytállásra sürget. Az Egyetemi Nyomda Hungarológia-sorozata, a Válasz 
folyóirat munkája, Prohászka Vándor és Bujdosó-ja, Németh László Tanu-ja 
s Magyarság és Európá-ja jelzik legmesszebbható érvényességgel ezt az utat, 
melyhez most egy új ágat csatolt Makkai Sándor neveléstudományi művével.

1 Révai, 1937.
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A munka saját területén korszakalkotó. A magyar nevelés hosszú ideje 
levegőbe épült, üresen járó csodamalom. Neveléstudományunk is többnyire 
külföldi módszertani vívmányok többé-kevésbbé sikerült közvetítéséből áll. 
Mákkai látván ezt, s megértvén az idők kényszerűségéből folyó parancsot : 
életünket gyökeréből meg kell újítanunk, a nevelés terén is visszatér az ősforrás
hoz, a népiélek ősrétegéhez, s kitűzi a célt e lélekben nyugvó, vagy már meg
valósult, de épp a fentebb vázolt helyzet folytán fel nem használt értékek ki
fejtésében, azoknak európai magaslatra való emelésében. Mert ez egyben 
a helyzetünkből kivezető út is : „A magyar nemzet előtt akár a saját szuverén 
országában él, akár kisebbségi sorsban, a jövőnek csak az az egy útja maradt, 
hogy valóban és mélységesen európaivá legyen, hű azokhoz az elvekhez, ahhoz 
a szellemhez, melyet Európa megtagadott.“ (5—6.)

Elsőnek a pedagógia mai válságából kiindulva az alapfogalmakat igyek
szik tisztázni szerzőnk : a nevelőhatalom kérdésének vizsgálatánál végigmegy 
az eddigi a módszerre és a kísérletre vonatkozó elméleteken, s hiányaikat föl
tárva, a páratlan személyiség elvén állva rámutat az igazi nevelő hatalomra, 
a személyiségek összehatásának egyetlen létesítőjére, a szereletre. A személyiség
pedagógia azonban megkívánja a személyiség tartalmi meghatározását. 
Schneller és Böhm, a két kiváló magyar pedagógus nyomán jutunk el a meg
oldáshoz : „Minden ember akkor válik személyiséggé, mikor sajátos természeti 
egyénisége szellemivé válik, mikor az önértékű intelligencia egyéni megnyilat
kozásává lesz“ (30). „A személyiség pedagógiájának ez az értékelméleti meg
alapozása tartalmilag biztosítja a nevelő és a növendék életközösségének 
helyességét, határozott célt ad a szeretet nevelő hatalmának“ (31). Azonban 
ideális nevelőt tételez föl. Ilyet pedig, gyarló emberek között, elvétve találunk. 
A nevelés ez ideális tartalmát és célját csak a köz tudja megvalósítani, mely 
ösztönös tapasztalat alapján már kezdettől fogva a legfontosabb tényezője 
a nevelésnek, -s melynek fontosságát a legkiválóbb nevelők is megerősítik 
(Platon, Pestalozzi, Unold, Natorp, Imre S.). A társadalom azonban nem 
válhatik öncéllá, mert „mindaddig, amíg a közösség bármely alakulata, sőt 
maga az egyetemes emberi közösség is öncélnak tekinti magát, a nevelés csak 
rabszolgákat formáló kényszer lehet“ (36). A nevelés mai célja, a társadalmi 
nevelés mai formája túl is lép e szűkebb kereteken, s nemzetnevelés lesz. A nem
zet már nemcsak közösség, hanem sajátos közösség, amely legmagasabb, 
azaz legigazibb értelmezésében túlmutat önmagán, s így lesz egyben pedagó
giai eszköz és cél : „amint van : eszköz, amint lennie kell: cél“ (39).

A nevelői munka lényegét illetőleg az első kérdéseket a XIX . sz. vetette 
fel : Van-e önálló léte, külön elvi alapja a pedagógiának? Gyakorlat-e csupán, 
vagy tudomány? Herbart az első, aki e cél felé, az önálló pedagógiai tudomány 
felé, határozott lépést tesz, s utána hosszú sora következik „idein decus peten- 
tium“ . Mire azonban az elmélet kérdései tisztázódtak volna, a világ megválto
zott arca új szembenállásokat követelt. A kérdések kiújultak. Elméleti meg
oldásokra való várakozás helyett az idő siirgetőssége kialakította a szervezete
ket. Az elmélet műhelyei helyett az iskola lett a nevelés legfontosabb tényezője, 
s irányítója az iskolafenntartó. E hullámvölgy mélypontján azonban már túl 
vagyunk. Elvont elméletek, szűkkörű iskolás szempontok után a nevelés át
fogóbb, gyakorlati célokat tűz maga elé, kultúrpolitikává lesz, melynek célja 
,,a nemzeti műveltség egységes és tagozott, tárgyiasuló és személyes, konzer
váló és alkotó értékrendszerének, mint a nemzeti szellem öncélúságából követ
kező önfenntartás legfontosabb tényezőjének kiépítése“ (51). így fut párhuza
mosan a két felvetett kérdés, s így lesz a mai fokon,,a nevelő hatalom, mely 
ennek az útnak a végén kiemelkedik : a nemzet, a nevelői munka pedig, 
amelyet végez : kultúrpolitika“ (52).

Milyennek kell lennie a nemzeti társadalom és iskola viszonyának? 
Az iskola nem válhatik öncélúvá, de nem lehet egy társadalom függvénye 
sem, hanem önálló társadalomnak kell lennie, a virtuális nemzeti élet begyakor- 
lási színterének és műhelyének. „A nemzeti társadalom és az iskola viszonya 
tehát, amikor megismétlés, ugyanakkor egymást megelevenítő kölcsönhatás is“ 
(58). Ez a körülmény alapvetően megváltoztatja az iskola eddigi munkáját.
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A régi iskola is szem előtt tartotta és munkálta is az iskolák hármas feladatát : 
a világ tárgyi megismertetését, az erkölcsi jellem kifejlesztését s az új nemzedék
nek a nemzeti közösségbe való belenevelését, e munkássága azonban „nem 
ugyanannak az egységes szellemnek és lelkidet nek volt avetülete, hanem három, 
egymásnak ellentmondó tendencia kényszerű találkozása, melyeknek teljesen 
ellentétes erői szétfeszítették az iskola munkájának belső egységét“ (61). 
E meghasonlott világra a világháború mondta ki aztán az ítéletet. Ez a le
sújtó ítélet hozta magával, hogy ifjúságunk jórésze ki is ábrándult az ideálok
ból. Az iskola feladata ezeket újból felemelni, de most már a helyes úton.

Az iskola ezt a feladatot elsősorban oktató módjával teljesíti. Mi az okta
tás lényege? A régi iskola ezt csupán racionális ismeretközlésnek tartotta. Már 
a lélek pszichikai természete magával hozza azonban, hogy e tevékenység 
hatása nem áll meg a puszta tudtuladásnál s beemléztetésnél; a tanulásnál 
nemcsak elvont értelmünknek van szerepe, hanem egész élő lényünknek, 
s a tudásanyagot sem valami különös célra, hanem egész életünk számára 
sajátítjuk el. Már most ebből a szempontból fölveti szerzőnk a kérdést: „Mi 
tanítható?“ S felel rá : „Mindennek taníthatónak kell lennie, amire az ember
ben képesség rejlik“ (70). S mivel pedig bennünk magára az életre van képes
ség, „az életnek kell taníthatónak lennie, és a tanulás határai nem egyik
másik funkció, hanem az élet határaival esnek egybe“ (70). Az oktatás tehát 
az élet tudatosítása valamilyen cél érdekében, éspedig összes tevékenységeink
ben. Evvel az oktatás és nevelés közötti szakadék is megszűnik az emberi 
szellem és élet organikus egységének megfelelően. Épígy elvész a formális 
és materiális képzés megkülönböztetésének jelentősége is, mert mind a kettő 
az önértékű élet szolgálatában áll. Ezt az önértékű életet pedig az életcél fejezi 
ki és reprezentálja, melyet a nevelés mint öntudatosítandót maga elé kitűz. 
Az öntudatosítás eszköze a kultúra. Ennek tervszerű intézményes átadója az 
iskola. De mi az, amiért mindez történik? Aj  önértékü személyiség. Ennek 
minta-alakja pedig „ott ragyog előttünk abban, akiről méltatlan ítélő bírája 
akaratlanul is az igazságot mondotta ki : „Íme az ember“

Milyen iskolát kívánnak most már meg ezek a feladatok ? Mindenekelőtt 
az iskolában egységes nevelői szellemnek kell uralkodnia, mely olyan nemzeti 
követelményeket valósít meg, melynek sajátosságában az egyetemes szellemi
ség fejeződik ki. Ezt a nevelő szellemet az iskolát alkotó nemzet irányító réte
geinek kell kitermelni, ezekre viszont a nevelői hivatás szolgálatában álló 
személyiségek nyomják rá bélyegüket. Az új feladatú iskola tehát új szellemű 
nevelőket kíván. Az új nevelő már rájött, hogy nem ura és mindenható terem
tője növendéke lelkének. A tény és a cél egyaránt fölötte áll tanítónak és 
tanítványnak. A nevelő csak közvetítő munkát végez (85). Az új nevelő nem 
vezér : kísérő. Csak egyben válhatik s kell vezérré válnia : mikor saját megfor
mált és beteljesített életével dokumentálja növendéke előtt az emberi élet 
célját. Ezt követeli a nevelőtől minden ifjúság s különösen a mai kiábrándult. 
S a nevelői szeretetnek abban kell megnyilvánulnia, hogy az ifjúság érdekéért 
„maga a nevelő társadalom tudja meggyűlölni a bűnt, tudjon a jövendőért 
fiatallá változni, megújulnia felelősség és áldozat szellemében“ (89). „Ennek 
a nevelői közösségnek légkörében kell megszületnie az új magyar ember 
típusának : a múltra öntudatosan tekintő léleknek, a világot a nemes intelli
gencia fényében vizsgáló és ismerő szellemnek, az erkölcsi jellemnek, az aláza
tos istenfiúságnak“ (89—90).

A nevelői tevékenység ez általános feltételeinek mélyreható és széleskörű 
taglalása után a magyar nevelés szükséges tartalmi tényezőit, nemzeti érté
keinket és mértékeinket tárja elénk írónk a tudós megvesztegető bőkezű
ségével.

Először is a kultúra fogalmát tisztázza. Ez szerinte kollektív műveltség. 
„A szellemiség megvalósulása részben egyéni, mert egyének igaz, jó, szép 
alkotásaiban és életében jelenik meg, másrészt közösségi, mert a tudomány, 
erkölcsiség és művészet kollektív kultúrkincsében halmozódik fel és érvényesül. 
Ezenkívül még hozzájárul egy lényeges harmadik vonás is : a szervezettség, 
mely tudatossá és hatékonnyá teszi. így a kultúrát, mint kollektív műveltsé
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get három tényező együtt alkotja : 1. Művelt emberek. 2. Értékes művek. 
3. Célszerű szervezetek. Nemzeti műveltségünk, a magyar kultúra tehát mű
velt magyar emberek, értékes magyar művek és célszerű magyar szervezetek 
organikus egységét jelenti“ (102—3).

A nemzeti műveltséget azonban voltaképpen a művelt emberek, a „ki
művelt emberfők“ teszik. Mi a művelt ember mértéke? Á művelt embert 
minden körülmények között az jellemzi, hogy egyéni, társadalmi, felekezeti, 
faji különbségeken túl meg tudja érteni, s át tudja érezni az egyetemes emberi 
sorsot, vagyis az — aminek lennie kell : Ember.

A nemzetek a kultúra prizmái. Ezen a fénytörő-rendszeren alapszik 
a magyar kultúra is. Értelme : a humánumnak a magyar lélek törvényszerű 
sajátosságában való visszaverődése. Ziláltságában, összetört voltában van-e 
a magyar prizmának ilyen fénytörő s visszaverő ereje? Van. De a nyert spekt
rum az adó állapotának megfelelő. Tisztaságát, egyenletességét, épségét 
nekünk kell megtalálnunk, csonkaországi mai magyaroknak. Ez sorsunk és 
végzetünk. „Ez az idők parancsa a független magyar nemzet számára. Ezzel 
teljesíti — és nem egyebekkel, amikkel talán próbálkozik — valódi kötelessé
gét a szenvedő letépett tagokkal szemben, de ez az életmentő megújulás 
forrása saját magára nézve is, és végre ez az ő világhivatása az emberválság 
apokaliptikus idejében“ (114).

A feladat kulcsa : az egységes magyar értékelés. Míg nemzeti kultúránk 
alapvető értékéről nincs egységes mértékünk, addig nem is álmodhatunk 
a magyar szellem életerős kibontakozásáról, egységéről. ,,A tudománynak, 
művészetnek és erkölcsiségnek egységes magyar eszményre van szüksége, 
mely megítélje eddigi termésének értékét, és célt tűzzön az ezutáni munka 
elé“ (116).

A tudomány a nemzeti műveltség igazságának őrzője. A magyar tudomány
nak ennélfogva az igazi, reális nemzeti önismeretet kell jelentenie. A tudományt 
legmagasabb fokon az egyetem képviseli. Neve a tudomány tárgyainak 
magasabbfokú egységét jelenti, s magábafoglalja működésének korlátlansá
gát. Ez adja meg gyakorlati jelentőségét is : olyan embereket nevel, akik képe
sek az életben a választott igazság szabad gyakorlására. Ez szabja meg a taní
tók és hallgatók viszonyát, súlyos de magasztos feladatot róva mindegyikükre. 
Hasonló szerves viszony van az egyetem szélesebb köre, közönsége között. 
Az egyetem közönség nélkül légüres térben terpeszkedik, a közönség viszont 
az egyetemtől várja életének igazságait. A magyar egyetemek feladata ez 
alapon : annak a kérdésnek tiszta, tudományos igazsággal való eldöntése : 
,,Van-e hite, joga, képessége, öröksége ennek a nemzetnek a maga földjén 
és a maga ege alatt saját életéhez és jövendőjéhez?“ (134).

Nemzeti műveltségünk erkölcsi oldala a magyar jellem kérdésére vonat
kozik. Itt a sajátos magyar mértéket az adja meg, hogy mennyiben érvényesül 
az élet bensőséges, lelki becslése a magyar ember és a magyar társadalom életé
ben. Sajnos, sóhajthatunk szerzőnkkel együtt, nagyon kevéssé. Értékelésünk 
inkább külsőleges, jogi, formalisztikus természetű. A lelki értékeknek itt min
dig ezek mögött volt a helye. Pedig a legkülönb magyarok épp az ellenkezőre 
adtak példát.

Művészeti kultúránk mértéke is az volna, hogy a magyarság milyen magas
ságokban jut benne kifejezésre. De itt még a kezdet-kezdetén is alig állunk. 
Művészetünk és a nemzet között széles szakadék van, s a népi kultúra, ami 
alapul szolgálhatna, az is kezd bomlani.

A nemzetnek műveltségi életét tudatosan meg kell szervezni, mert a nem
zeti műveltség: a szellemi értékek szervezett organizmusa. A szervezetnek 
egységesnek, rugalmasnak, s az adottságokhoz alkalmazkodónak kell lennie. 
A szervezet egységes irányító szervet tételez föl. Ez a nemzeti művelődésben 
az állam, illetve ennek illetékes tényezője. Az állami szempontok mellett 
azonban érvényesülési teret kell adni az eddig kifejlődött szervek autonómiá
jának is, a közös cél szem előtt tartása mellett. A szervezettség intézményessé
get jelent. Ma legfőbb művelődési intézményünk az iskola. Ennek „nem az 
a voltaképpeni célja, hogy kész befejezett műveltséget adjon, hanem hogy
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alkalmassá növeljen a műveltségre“ (146). Az iskola munkáját nagy mérték
ben befolyásolja a társadalom. Műveltségi eszményeink megvalósítására meg
lelek) társadalommal kell rendelkeznünk, olyan vezető réteggel, mely a nemzet 
értékvalóságában való betagolódást először önmagán hajtja végre. Ez a fel
adat a középosztályra hárul. Középosztályunk azonban úgy, ahogy van, 
nem tud ennek a követelménynek megfelelni. Üj középosztálynak kell ki
alakulnia az öntudatos magyar szellemiség képviselőiből. A magyarság lét
kérdése : hogy új nemzetnevelése által létre tudja-e hozni ezt az új „közép- 
osztályt“ a auifpoa'jrr, osztályát, „mely a tudatosságot hivatásának és köteles
ségének ismerte fel és vallja a nemzeti élet egész területén“ .

A magyar műveltségnek adott helyzetében még egy sajátos problémája 
van : a kisebbségi műveltség kérdése. A mai nacionalizmusok kisebbség
ellenesek, az igazi nemzeti műveltség azonban sohasem lehet embertelen és 
emberellenes. Nekünk a nacionalizmusnak ezt a formáját kell ápolnunk, 
s a kisebbségi társadalomnak ebben az értelemben kell önmaga műveltségét 
megszerveznie. Mennyiségben való lehetőségeit minőséggel kell pótolnia, 
s a népek tülekedésében az igazi örök humánumot kell felmutatnia.

Ma a műveltség örök eszményeit súlyos veszedelmek fenyegetik, pl. a bol- 
sevizmus. Ez kell, hogy még nagyobb erőfeszítésekre ösztönözzön bennünket 
nevelői munkánk teljesítésében.

„A nemzeti műveltség sohasem kész befejezett adottság : örök feladat, 
melynek azonban két állandó útmutatója van : egyfelől a nemzeti múltban 
és a néplélek gyökérzetében rejlő értéktartalom, másfelől a kor aktuális lét
parancsai“ (165). Makkai először nemzeti műveltségünk történeti örök
hagyóival foglalkozik.

Bethlen Gábor képében bemutatja azt az önneveiőt, aki a saját maga 
életében szembeszáll a magyar természet felismert hibáival, leküzdi azo
kat, s önjellemében kialakítja a magyar szellem ritka értékeit: ,,a türel
mes kitartást, a leverhetetlen vállalkozó kedvet, a józan önmérsékle
tet, az okos megelégedést, a soha meg nem alkuvó, a legnagyobbat elérni 
akaró elszántságot, egyszóval mindazt, amit bölcseségnek nevezhetünk“ 
(170). Példa Bethlen abban is, hogy „előtte a nemzeti társadalom életét az 
adottságok szabták meg döntően : a származás és a vagyon kiváltságai. 
Ö az, aki a nélkül, hogy ezt lekicsinyelte, vagy mellőzte voina, új tényezőt: 
a tehetséget iktatta be a nemzet életébe“ (174). „így örökölte nemzeti művelt
ségünk Bethlen Gábortól a szellemi önerőre való törekvés, az értékes magyar 
jellem, az élet iskolájának nevelői felhasználása, az adottságok és tehetségek 
helyes egyensúlybahozása nagy gondolatait és tényeit“ (177).

Zrínyi képében az ébresztő néz reánk, aki rengeteg tudásra tesz szert, 
hogy a magyar nemzet jövendőjébe vette hitét mások előtt is igazolhassa. 
Az önerőnkből való felszabadulás és élet eszközének Zrínyi is a fegyelmet 
tartja : a közérdekhez való feltétlen alkalmazkodást.

Széch' nyi az önmagunkhoz való hűség, sorsunk felismerésének és öntuda
tos vállalásának példája. Benne nemzeti géniuszunk jut a maga erejének tuda
tára. S e géniusz legfőbb tanítása, hogy maradjunk hívek önmagunkhoz, 
mert „csak a kiteljesedett nemzeti gondolkozás ismeri fel tisztán a nemzetnek 
az emberiséghez való viszonyát“ (Széchenyi). .Széchenyinek sajátos ellen
párja a sorshordozó-szerepben Tisza István. Míg amaz a tudatosan felismert, 
ez csupán a tudatosan vállalt sors hordozója. Csak erkölcsi tengelyük közös.

Wesselényi és Eötvös a kultúrpolitikai tényezők és követelmények helyes 
felismerésében és megvalósításában nyújtanak ösztönző példát.

A sort Mikó Imre egészíti ki. Benne a kisebbségi sors tényei és feladatai 
tükröződnek, s mint ilyen, Mikó annak a legfőbb erdélyi hagyománynak 
a megtestesítője, hogy az önálló politikai élet lehetetlensége út a nemzeti lét 
magasabb szférába való emelésére, a szellemi önállóságra“ (203).

A történelmi örökség mellett, a népi őstalaj a másik meghatározója 
műveltségünknek. „Népünk a műveltség önértékeit a gondolkozás, szemlélés, 
akarás jellegzetesen magyar módján ismeri fel és fejezi ki“ (208), ezért, ha 
egységes nemzeti műveltséget akarunk, innen kell kiindulnunk, a népnek saját
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ösztönei irányában való felemelésével érhetjük el csupán célunkat. A népi 
életforma ma bomlóban van, át fog alakulni, alapvonalai azonban örökre 
megmaradnak, mert ezek elveszése a nép, a nemzet önálló létének pusztulásá
val jelenten0 egyet. A néplélek azonban nemcsak átértelmező, irányító, de ter
mékenyítő, televény talaja is a kultúrának. A népnevelő feladata a magas és 
mély réteg közötti viszony és érintkezés megteremtése.

Nemzeti műveltségünk felépítésében azonban nemcsak erényeink követé
sére, hanem hibáink kerülésére is tekintettel kell lennünk. Makkai e bal
végletekből is szolgál egy fűzérrel. Első bűnünk, a magyar bűnök gyökere : 
az irreálizmus, a valóság előtt való szemethunyásunk. Menekülünk a valóság 
elől, s csodákat várunk, vagy illúziókkal áltatjuk magunkat, s közben el- 
szalasztjuk a lehetőségeket. Másik hibánk a földhöz tapadó józanság, mely 
semmi magasabbra nem tud nézni, s harmadik az a dac, mely hátatfordít 
mindennek, amit nem tud egy mozdulásra elérni (1. „turáni“ magatartás), 
s ennek ellentéte : az első szóra behódolás (vitám et sanguinem). E vonások is 
mind műveltségbeli zavarokra vezethetők vissza.

Utoljára sorsunk és művelődésünk nagy tényezőjével, Európával való 
viszonyunkat tisztázza tudós kalauzunk. István király Európa-élményében 
mutatja fel, mit jelent nekünk ez a földrész : „Az értelmet, a lelkiséget, a szel
lemiség értékeit“ (241). Ettől az időtől fogva „a lelkiségre, humánumra, 
kultúrára, emberhez méltó életre vágyó magyarság ennélfogva mindig euró
pai volt és az is marad“ (241). Az, hogy Európa ezt mennyiben veszi tudomá
sul és méltányolja, műveltségi tekintetben nem tartozik ránk. „Nem érette, 
az ő kedvéért, hanem önmagunkért kell európai nemzetnek lennünk —- európai
nak, azaz embernek — magyarul.“ Ez többé nem ő, hanem mi. Az önértékek 
nem Európáé, hanem az egyetemes emberi szellemé. Nem a magáét adta 
nekünk, hanem a sajátjává tett abszolutomot. Ha ezt mi a sajátunkká tettük, 
európai, de magyar műveltséget teremtettünk, melyben a mi nemzeti szelle
münk éli és valósítja meg az egyetemes szellemiséget. Éppen az a fontos, 
hogy ne ruha legyen rajtunk ez a műveltség, hanem életünk lényege és értelme, 
így lehetünk különb európaiak, mint a politikai Európa. Ki tudja, talán 
mi vagyunk azok, akik magyar nemzeti kultúránk által visszaadhatjuk az 
„európai“ szó elveszőben lévő hitelét, európai erényeket valósítván meg Európa 
bűnei nélkül?“  (242.)

Ennyiben foglalhatjuk össze Makkai Sándor új könyvének gondolat- 
menetét. A könyvet mondanivalójának mélysége, művészi tagolása és világos, 
nyugodt, találó irálya túlemeli tartalmi értékén, és azzá teszi, ami minden 
írásnak legfőbb értéke és igazolása : művé.

Az olvasónak csak egy szerény megjegyzése van még : Nemzeti mű
veltségünk örökhagyóinak felsorolásánál az illusztris szerző elfeledkezik arról, 
hogy e téren nemcsak egyéni, hanem intézményes örökségünk is van a XVI—- 
XVII. sz. protestáns nevelési rendszerében és szellemében, melyet aztán a 
Ratio Educationis idegenből betörő szele söpört el, amint azt Karácsony 
Sándor egy szép tanulmányban kimutatta.

Debrecen. Dr. Tóth Béla.
Az eperjesi kollégium ellenreformációi történetéből. A ma díszes külseje 

és pazar belső berendezése, nagy könyvtára és értékes érem- és régiség- 
gyüjteménye ellenére szétzüllesztett, sőt megsemmisült eperjesi kollégium 
ellenreformációi története szoros kapcsolatban van hazai ellenreformációnk 
történetével, sőt annak 1. Lipót idejében s a Thököly-Rákóczi szabadság- 
harcok idején kiegészítő része. Egyik legszomorúbb fejezete a magyar protes
tantizmus történetének. Elég utalnunk az eperjesi vértörvényszék drámai 
történetére Karaffa osztrák generális rémuralma idejében.

A 400 éves kollégium történetét régebben a nagyhírű pedagógus, Vandrák 
András (angolul is megjelent Pribsky Ágost fordításában), majd később 
Hörk József és újabban, 1933-ban Gömöry János, a kollégium utolsó magyar 
igazgatója, az Evangélikus Tanáregyesület alapítója, írta meg. Utóbb kiadta 
Pogány Sándor lelkész közreműködésével Rezik igazgatónak, a Karaffa alatti
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borzalmas vérengzések szemtanújának több kéziratban meglévő művét az 
eperjesi vértörvényszékről és áldozatairól ; míg ugyancsak több kéziratban 
ismert „Gymnasiologia“ c. műve máig is kiadásra vár. Gömöry és volt tanár
társa, Frenyó Lajos, főgimn. vallástanár, a kollégium levéltárának kutatása 
alapján állandóan foglalkozik az eperjesi evangélikus egyház és kollégium 
múltjával és főbb szereplőinek felderítésével. Hozzájuk csatlakozott Mager 
Endre, teológia dékán-tanár is magvas tanulmányával a kollégium négy 
tanintézete országszerte elismert és méltányolt négyszázados történetéről 
a szlovenszkói Evang. Naptár képekkel díszített hasábjain. De méltán jajdul 
fel Gömöry idézett művében, hogy eddig senki sem foglalkozott az eperjesi 
kollégium nagyszerű megtermékenyítő és Magyarország sorsára is kiható 
munkájával. Pedig érdemes volna e kérdés tisztázására időt és tanulmányt 
fordítani. így Kossuth Lajos is, Thököly Imre mellett a kollégium leghíresebb 
és legkiválóbb diákja, kora uralkodó eszméivel Eperjesen, a kollégiumban 
(főként Greguss Mihály, Gyula és Ágost atya útján) ismerkedett meg. Itt 
lett azoknak rajongó híve, lelki nagyságának igazi tápláló forrásait itt kell 
keresnünk. E tekintetben e kollégium országos jelentősége a nevelés terén 
a debreceni és sárospataki főiskola mellett máig sincsen kellőképpen mél
tatva.

Az eperjesi kollégium ellenreformációi történetéhez egy becses forrás
munkát bocsátott közre az e téren fáradhatatlan Frenyó L. a múlt évben 
a miskolci evangélikus jogakadémia kiadásában ,,Pomarius Sámuel naplója 
Eperjes deformációjáról 1673-áo/: Acta tragica deformationis Eperiessiensis 
1673“ címmel. Ő rendezte sajtó alá, megírta Pomariusnak, a kollégium első 
rektorának (1624-—83) életrajzát, ismertette naplójának értékes és érdekes 
tartalmát és bő magyarázatokkal látta el annak főbb eseményeit. Pomarius 
Szepesváralján, Bayer János evangélikus lelkész vejénél írta meg naplóját, 
akinél Eperjesről kiűzetése után rövid ideig pihenőt tartott hazájába, Német
országba való visszatérése előtt. A napló eddig ismeretlen volt. Mohr Szilárd, 
inénhárdi ev. lelkész, egyházközségének jegyzőkönyvében akadt rá, fel
hívta reá a kollégium figyelmét, lemásolta, s így lehetővé tette a kiadását 
a miskolci jogakadémia tanári karának segítségével.

Frenyó műve négy részből áll. Az első rész Pomarius (eredeti német neve 
Baumgarten) életrajzát közli. Áldásos munkásságot fejtett ki kilenc évi rek- 
torsága alatt Eperjesen. Tanulóifjúsága sorában szerepelnek : Thököly Imre, 
Nyáry Ferenc, Petróczy Miklós, István és Imre, Pongrácz Ferenc, Wittnyédy 
Pál és a Semsey, Sadrossy, Szirmay, Görgey, Judenczy és Zombory nemes 
családok és a városi polgárok fiai. Amidőn Bársony György egri püspök 
a jezsuiták intrikájára a kollégiumot lefoglalta, és tanárait és a lelkészeket 
kiutasította, Pomariusnak is mennie kellett. Visszament hazájába, ahol több 
helyütt működött, s tíz évi hánykódása után Lübeckben halt meg.

A műnek második része a naplónak tartalmi ismertetését adja, s egyfelől 
a szomorú idők viszonyait, másfelől Pomariusnak pedagógus jellemét 
s mellette jellegzetes vonását tükrözi vissza Eperjesnek, a kollégiumnak s az 
evangélikus egyháznak szomorú, küzdelmes és az utóbbi kettőnek egyenes 
megszüntetését közlő történetével az erőszakosan katolizáló I. Lipót rémületes 
idejében, amelynek betetőző koronája néhány évvel később Karaffa alatt az 
eperjesi vértörvényszék tragikuma volt : az az eperjesi mészárszék, melynek 
emlékét a kollégiumi épület északi falában Markup Béla bártfai szobrász 
örökítette meg 1908-ban. A szobor alján a 24 vértanú, köztük Keczer, Járossy, 
Palásthy és Radvánszky neve van beírva azzal a jeligével : „Istent imádni, 
s hazát szeretni tőlünk tanuljatok.“  Az eszme megpendítése Mayer Endre 
tanár érdeme. Országos ünnepély keretében leplezték le Prónay Dezső báró, 
evangélikus egyetemes felügyelő nagyhatású beszédével és a képviselő- és 
főrendiház képviseletével és koszorújával.

A műnek harmadik része is a naplónak rövid tartalmi méltatását közli, 
míg a negyedik magának a naplónak szószerinti latin szövegét és Pomarius 
gazdag irodalmi ismertetését hozza.

A napló éppen arra nézve ad tájékoztatást, hogy mikép foglalták el és
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adták át 1671-ben a katolikusoknak a kollégiumot s a három eperjesi evan
gélikus egyházat és templomait. Spankau és Volkra császári tábornokok 
voltak az éljárás szomorú vitézei a hazai protestantizmus ú. n. „gyásztizedé
ben“ .

Maga a Napló elsőrendű forrásmű a kollégium és Eperjes városának igen 
szomorú történetéhez, amelyre aztán a csehek inváziója tette rá a koronát. 
Rendkívül becses azonban Pomariusnak Frenyó által megírt életrajza is, 
melyben az eddig ismert forrásokon kívül feldolgozza Melle, hősünk déd
unokájának „Ausführliche Nachricht von dem Leben und Charakter Dr. Samuel 
Pomarius, I—III. Theil, Lübeck 1784—1790“ c. művét is, melyet rézmetszetű 
arcképével együtt Angyal Dávid Thököly-monografiája is felhasznált, de 
Hörk kollégiumtörténete még nem ismert. Pomariusnak Frenyó által írt élet
rajzából számos oly adattal ismerkedünk meg, amely addig teljesen ismeretlen 
volt előttünk. így megtudjuk, hogy a kollégium magyar diáksága az egyházi 
elöljáróságtól azt kérte, hogy a magyar templomban magyar nyelven osszák 
ki nekik az úrvacsorát, amire azt válaszolták, hogy úrvacsorát csakis a 
parochiális német templomban németül lehet kiszolgáltatni. Pomarius közben
járására ugyanott latin nyelven szolgáltatták ki, akár a magyar ifjaknak 
Melanchthon közbenjárására a XVI. században a wittenbergi egyetemen, mely 
megoldásba ■ ztán mindkét fél megnyugodott. íme, egy érdekes adat egy rég 
letűnt korszaknak ny'elvi kérdéséről, a mai felfogás szerint nemzetiségi viszo
nyairól és súrlódásairól. Viszont a kollégium akkori tanárainak gazdasági 
helyzetére vonatkozólag igen érdekes adatokat találunk magának Pomarius
nak naplójában, aki Volkra gróf, a bécsi udvari kamara kiküldött tanácsosá
nak felhívására közli kollégiumi javadalmazását, mely kitett 400 tallért, 
25 tallér fapénzt, 24 köböl rozsot, 6 köböl búzát, 2 hordó bort és 10 hordó sört. 
Az ő rövid eperjesi működéséhez fűződik a kollégiumnak valódi főiskolává, 
belső tartalma szerint — nem ugyan névleg — csaknem egyetemmé való 
fejlesztése.

Köszönet és elismerés illesse Frenyó Lajost Pomarius naplójának közzé
tételéért és szakszerű feldolgozásáért.

Rákosszentmihály. Dr. Szlávik Mátyás.
Dr. Balassa József : A magyar nyelv életrajza. Budapest, Renaissance, 

1937. 1—171 lp. 2'— P. A magyar nyelv élettörténetét ismerni majdnem 
olyan szükséges, mint a magyar nemzet politikai történetét. Ennek bizonyí
tására elég azt a közismert szólást idéznem : Nyelvében él a nemzet. E nagy 
igazság ellenére a magyar nyelvtörténet nem foglal helyet a középiskola 
tárgyai között, mert az a kevés hely és idő, melyet a középiskolai irodalom- 
történet juttat a maga keretében a~ nyelvtörténetnek, az áldott kevés. Nem 
kisebb baj, hogy a magyar nyelvtörténet az egyetemen sem köteles kollégium 
a tanárjelöltek részére, holott a filozófia és a pedagógia, valamint a magyar 
történet mellett, mint általános műveltségi tárgy, ez is ott szerepelhetne ; 
ha nem nagyobb mértékben, legalább egy szemeszter 2 órás kollégiuma for
májában. A középiskolai és egyetemi tantervnek és tanrendnek ezt a hiányát 
van hivatva pótolni Balassa kis könyve : A magyar nyelv életrajza.

A minden tudákosságot kerülő, könnyen áttekinthető és világosan megírt 
könyvecske valóban felöleli a magyar nyelv egész életét a csak sejtett őskortól 
a száz meg száz hírlapban és folyóiratban, ezer meg ezer tudományos és szép- 
irodalmi könyvben megnyilvánuló jelenig. — Alig tudnám eldönteni, hogy az 
I—VII. fejezet közül (ennyire oszlik) a könyv, melyik az érdekesebb és tanul
ságosabb.

Az I. fejezet a lehető legmeggyőzőbben megállapítja, hogy a magyar 
nyelv finnugor nyelv, amit azért hangsúlyoz különösebben, mert ínég most is 
akadnak, akik ez ellen rugódoznak. Ugyanitt tisztázza a nyelvrokonság és 
faj rokonság kérdését, amely két fogalom nem mindig fedi egymást; így a 
török eredetű bolgár nép szlávul beszél.

A következő fejezetek a magyar nyelv kialakulását mutatják be, azt a 
századokra menő folyamatot, amelyben a hajdan halászó és vadászó magyar
ság átveszi egy állattenyésztő és földművelő török népnek számos szavát és
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amelyben az egykor pogány nép a keresztyénséggel együtt befogadja az általa 
meghódított szlávoktól s az őt megtérítő német, olasz, szlovén papoktól a 
vallásos, családi és társadalmi élet számtalan szavát és kifejezését.

A könyv aztán sorban ismerteti a legrégibb írott emlékeket hangtani, 
jelentéstani, sőt írás- és helyesírástörténeti szempontból, miközben szemelvé
nyeket ad belőlük betű szerint is, átírva, jobbanmondva a mai magyar 
nyelvre átültetve is. — Ugyanezt teszi a kódexek korabeli nyelvvel.

A magyar irodalmi nyelv keletkezését a könyvnyomtatással és főkép a 
reformációval kapcsolja össze, miközben azt is kimutatja, hogy Károli Gáspár 
bibliája és Balassa Bálint virágénekei nyelvfejlődés tekintetében nem 60—-70, 
hanem legalább 150 évnyi távolságra állanak a kódexek legendáitól és szent- 
írás-fordításaitól.

A magyar nyelv életének későbbi korszakaival rövidebben végez a könyv, 
valószínűen azért, mert ezeknek legfőbb eseményeivel, a nyelvújítással, a 
Révai és Verseghy közötti nyelvtani és helyesírási harccal stb. az irodalom- 
történeti kézikönyvek is bővebben foglalkoznak. De azért ezek a fejezetek 
is nagyon tanulságosak.

A 10 ívnél alig többre terjedő kis könyv Balassa Józsefnek félszázados 
nyelvészeti, szótárírói és helyesírástanulmányi munkásságából van leszűrve, 
s azok közé az útmutató művek közé sorozható, melyeket minden tanári és 
felsőbb ifjúsági könyvtárnak bekell szereznie, és minden tanárnak, szakra való 
tekintet nélkül, érdemes elolvasnia. Kardos Albert.

Vikár Sándor • Énektanítási vezérkönyv a népiskola negyedik osztálya 
szám ára. (Néptanítók Pedagógiai Kiskönyvtára, Aranykapu vezérkönyv
sorozat, 7. szám.)

Az énektanításnak nem csupán tárgyi ismereteket célzó, hanem komoly 
nevelési eredményeket ígérő jelentőségét ma már illetékes, irányító pedagógiai 
körökben is kezdik mérlegelni. Ennek eredményeként oktatásügyünk ellen
őrző faktorai mindinkább megkövetelik a tantervekben foglalt énektanítási 
anyag feldolgozását. Különösen áll ez a kívánalom a népiskolával szemben, 
ahol az ügyes, céltudatos, apró zenei élményeket nyújtó énektanításnak 
a zsenge, gyermeki lélekre tett hatásával, soha nem pótolható nevelői eredmé
nyeket érhet el a tanító.

Azonban a mai tanítóságnak nagy többsége szinte tehetetlenül áll a Tan- 
terv énekre vonatkozó részének követelményeivel szemben. Ennek oka egy
részt az, hogy — főleg a korábbi tanítói generáció — e téren bizony szűkös 
készültséget hozott magával a képzőintézetekből. Másrészt hiányzik a tanító 
ezirányú gyakorlata. Eddig a Tanterv szellemében nem foglalkozott énektaní
tással, mert komolyan nem követelték meg tőle.

S amikor a tanügyi hatóságok ma már egyre jobban szorgalmazzák 
e tantervi rész megvalósítását, igen sokan tanácstalanok a követelményekkel 
szemben, s talán azt sem tudják, hol és hogyan kezdjenek munkához...

Eléggé fel nem becsülhető segítséget nyújt az ének tanítójának Vikár 
Sándor nyíregyházi református tanítóképzőintézeti tanárnak most megjelent 
vezérkönyve.

Vikár Sándor e munkájával teljes mértékben beigazolta, hogy aránylag 
kevés képzőintézeti tanári gyakorlata dacára is alapos ismerője és éber figye
lője a népiskolai énektanítás ügyének.

A vezérkönyv a negyedik osztály énektanítási anyagát részletes kidolgo
zásban hozza, hónapok, hetek, órák szerint.

A tanév minden egyes órájára kijelölt módszeres egység —- a tanítás for
mális fokozatainak szemmeltartásával nem csupán vázlat, hanem szinte 
részletes tanítási tervezet formájában nyer megoldást. Az anyagnak úgy egészé
ben, mint részleteiben való kijelölése, valamint ennek feldolgozásában követett 
metodikai eljárás mindenben a Tanterv, illetve az Utasítás gondos figyelembe
vételével történt, ennek keretén belül azonban a tanítási egységek feldolgozá
sánál mutatkozó sok-sok ügyes gondolat, ötletes eljárás, a szemléltetés, érzékel
tetés eredeti módja, a kapcsolatok mindig helyénvaló és találó alkalmazása 
adják a vezérkönyv eredeti becsét.
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Bár a nagyon is részletes és minden óra anyagát megoldó gondos feldolgo
zás a szerzőt illetően csak dicséretre méltó, a tanító munkájára gondolva azon
ban szinte félő, hogy így mindent készen kapva, nem fogják keresni az egyéni 
megoldásokat, amelyek pedig a gyermekek képességéhez, neméhez, helyi 
adottságokhoz és egyéb lehetőségekhez képest nagyon sokfélék lehetnek. 
A szerző részletes kidolgozásában megmutatkozó ügyszeretet és segíteni 
akarás csak akkor lesz tehát igazán gyümölcsöző hatású az énektanító munká
jára, ha az eljárások részleteiben megnyilatkozó sok invenció nem csupán 
szolgai másolásra talál, hanem újabb gondolatok és megoldási módozatok 
kitermelésére ad indíttatást.

Debrecen. , B. Szűcs Ferenc.

Helyreigazítás. Folyóiratunk 1937 október havi számába sajnálatos 
nyomdahiba folytán egy téves aláírás csúszott be. A „Megjegyzések“ rovatá
ban a 371. oldalon közzétett „A testi és szellemi nevelés összhangja“ című 
cikket ugyanis nem dr. H . G audy L ász ló , hanem dr. B o ro ss  Istvún  mezőtúri 
református gimnáziumi tanár írta.

I uii.niin I 81 éves korában tért meg Urához a budapesti Deák-
téri evangélikus polgári iskola és elemi iskola egykori 

igazgatója. 12 évig élvezte a nyugalom éveit, friss kedélyét, minden szépért 
és jóért rajongását egészen a legutóbbi hetekig megőrizte. Neve fogalom volt, 
tanítványai gyermeki szeretettel csüggtek rajta, mert nevelési elve a szeretet 
volt. 51 évig nevelte az ifjúságot. Először a budavárbeli elemiben, majd közel 
félszázadon át a Deák-téren. Még nyugalomban is tevékenykedett egyháza 
érdekében, állandó felügyelője volt az aszódi polgári iskolának. A  ta
nári közérdekeket is szívén hordotta, s ezért az Evangélikus Tanáregyesület 
tiszteletbeli tagjává választotta. Emlékezetét kegyelettel őrzik azok, kiket 
nevelt és azok, kiket atyai szeretetében magához ölelt.

A  szeghalmi gimnázium kettős ünnepe. O k tóber 24-én fén yes k ere tek  
k ö z ö tt a v a t ta  fel in téze ti z á sz ló já t  a  szegh alm i re fo rm átu s  P é te r  A n d rás- 
g in m áziu m . A z ü n n ep ség  d é le lő tti isten tisz te le t k eretéb en  z a jlo t t  le, s ezen 
M ak láry  K á ro ly  p ü sp ö k  h ird e te tt ig é t s á ld o tta  m eg a  z á sz ló t. H a rsá n y i P á l  
esperes b ib liá t o lv a so tt  és im ád k o z o tt. A  k örn y ék  p a p sá g a  szép  szá m b a n  v e t t  
ré sz t  az av ató  ü n n epélyen , a P ü sp ö k  úr k íséretében  o tt  v o lt  P a p p  F eren c  dr. 
egyh ázk erü leti fe lü gyelő  is. V ilág i előkelőségek  közü l B é k é s  m egy e  fő isp á n ja : 
v itéz  R icsó y  U h lar ik  B é la  dr. é s  M árk y  B a rn a  dr. a lisp án  je le n t m eg. A  te m p 
lom i ünnepély  u tá n  az isk o la  a la p ító já n a k  : P éter A n d rásn a k  a  szo b rát le p 
lez te  le a  h á lás in téze t a  g im n áziu m  to rn ac sarn o k áb a n . A  m ellszo bro t M usti 
V ik to r  k észíte tte , az  in tézet v o lt  n öven déke, k i egy ike m a  M edgyesy  F eren c  
szo brászm ű v észü n k  n a g y jö v ő jű  ta n ítv á n y a in a k . Ü n n epi b e sz éd e t T ild y  Z oltán  
m o n d o tt. A  k e ttő s  ü n n ep séget a  to rn ac sarn o k b an  d íszeb éd  k ö v e tte .

A debreceni és sárospataki református gimnáziumok ta n á r i k a r a  e l
h a tá ro z ta , h ogy  ezen tú l m inden  g y ű lésé t egy-egy  id ő szerű  p e d a g ó g ia i k érd és 
m e g v ita tá sá v a l kezd i. L eg fe ljeb b  tíz  p erces e lő a d á sb a n  v a la m e ly ik  k a r tá r s  
v ez e ti be a  m egb eszé lé st. So rra  k erü ln ek  p e d a g ó g ia i ren d szerek , jó  k ö n y v ek , 
h az a i és kü lfö ld i p e d a g ó g ia i és sza k fo ly ó ira to k , d id a k tik a i é s n evelési k érd é
sek . A z első e lő a d á s  a  fegyelm ezés g y a k o r la ti m egszervezésérő l fog  szólni. 
E z  ú jítá s  a  n evelő i ö n tu d a t e lm ély íté sé t a k a r ja  szo lgáln i.

A  sárospataki református gimnázium tanári kara m eg a k a r ja  v a ló s íta n i 
az  isk o laközi h o sp itá lá s t , am ely n ek  értelm ében  a ta n á r i k a r  n éh án y  t a g ja  
m in den  évben  elm enne m á s isk o lá k b a , h ogy  jó n e v ű  ta n á ro k  ó rá it  h a llg a ssa  o tt . 
íg y  m indenki ö ssz e h aso n líth a tn á  a  m a g a  m ód szeré t m á s  ta n á ro k , m ás isk o lák  
k ia la k u lt  m ód szere ive l. B iz o n y á ra  érték es g a z d a g o d á st  je le n ten e  egy  ily en  
lá to g a tá s ,  s a  kü lön bö ző  isk o lák  ta n á r i k a rá n a k  az ism erk ed ésé t is e lőm ozd í
ta n á . A  tan ári k a r  az  a n y a g i eszk özök  e lő terem tését m ár k érte  is az e lö ljá ró 
ság tó l.

Debrecen sz. ldr. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1937-1929
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Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV. kér. Deák-tér 4. szám) küldendők.

KIADÓ H IVATAL : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési dijak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irányítandók.
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pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁNS TANÜGYI SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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A  jó tanár.
Gondolom, nem lesz haszontalan dolog, ha a Protestáns Tan

ügyi Szemle hasábjain úgyszólva állandóan nyilvántartjuk a tanári 
munka megítélésének s értékelésének kérdését. Ennek a folyóirat
nak az olvasói tanáremberek. Meggyőződésszerűleg és kétségtelenül 
tisztában vannak azzal, hogy legelsősorban a tanárok minőségétől 
függ a tanítás és nevelés sorsa, s éppen ezért a jó tanár kérdése nem
csak iskolai és társadalmi, hanem nemzeti szempontból is elsőrangú. 
Ugyanennek a folyóiratnak egyik régebbi számában (1935 márciusi,
3. szám) foglalkoztam a tanár és az iskola megítélésének kérdésével 
„Magunkról magunknak“ címen. Akkor főképpen a tanári hibákra 
igyekeztem rámutatni, abban a reményben, hogy talán használok 
vele valamit. Most a jó tanár képét szeretném megrajzolni, hacsak 
gyarló vonásokkal is. Érzem, hogy ez a feladatom nehezebb. Annyi 
mindentől függ a tanári jó munka, hogy nagyon könnyű tévedni a 
megítélésben.

A jó tanár képének az alapvonásait még tanulókoromban 
szerzett benyomásaim adják. S ezek a gyermeki, tanulói megérzések 
mindig a legértékesebbek ebből a szempontból. Bizonyára minden 
iskolában járt embernek volt legalább egy igazi jó tanára. Olyan, 
akit már mint gyermek készségesen és örömmel fogadott el mesteré
nek, példaképének. Nekem, hála Istennek, több jó tanárom volt a 
marosvásárhelyi református gimnáziumban. De én is, tanulótársaim 
is különösen egyet tudtunk minden fenntartás nélkül és őszintén a 
szívünkbe zárni, igazi mesterünknek és példaképünknek elismerni. 
Hálás szívvel s áldó kegyelettel írom ide most is a nevét, s bizonyára 
minden volt tanulótársam — talán kevés kivétellel •— szívesen 
tanúskodnék mellette, hogy igazi jó tanárunk volt. S ez volt dr. De
meter Károl\! (született 1852-ben Kolozsvárt s meghalt 1890-ben 
Marosvásárhelyt), a természetrajz-vegytan tanára. Amikor 38 éves 
korában meghalt, mi, a tanítványok, egészen az eltemetéséig két- 
óránként négyesével felváltva őrt állottunk a koporsója mellett 
éjjel-nappal, s valósággal vetekedtünk egymás között ezért a nem kis 
fáradsággal járó, de nekünk megnyugvást szerző kegyeletes szolgá
latért. Mikor pedig a koporsóját leeresztették a sírba, egyikünk sem 
tudta elfojtani a sírását, sőt zokogását. A jó tanár képének kialakí
tásában az ő áldott személyiségén kívül nagy mértékben szolgáltak 
segítségemre az ebben a tárgyban végzett tanulmányaim, hosszú

í
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időn át folytatott megfigyeléseim. A továbbiakban nevekre nem 
fogok hivatkozni.

Csak az lehet jó tanár, aki hivatásszerüleg választotta meg a 
pályáját, s valósággal lelki kényszerből lett tanár. Úgy hiszem, más 
ifjakat is befolyásolt a pályaválasztásukban az eszményképül válasz
tott tanáruknak a pályája, mintahogy engem is befolyásolt. Azzal 
a kész elhatározással mentem a kolozsvári Egyetemre, hogy a ter
mészetrajz-vegytan szakra iratkozom be. Mivel azonban nagyon 
szerettem a mostani szaktárgyaimat is, engedtem a néhai Kovács 
Dezső — későbbi kolozsvári igazgató — barátom rábeszélésének, 
s úgy választottam a magyar-latin szaktárgyakat.

Van-e valami része a tanár külsejének is abban a hatásban, 
amit a tanítványaira gyakorol? Gyermekkori megérzésemből tudom, 
hogy van. Egy magas, sugártermetű, elevenmozgású és kedves 
arcú embernek könnyebb megszerettetnie magát a tanítványaival, 
mint egy jelentéktelen külsejű embernek. De azt is gyermekkori 
benyomásaimból tudom, hogy a külső nem elsőrangú és nem döntő 
kérdés, mert hamarább megnyerheti a gyermekek bizalmát egy nem 
kedves arcú, esetleg rút ember is, mint a kellemes külsejű, abban 
az esetben, ha sokkal nagyobb mértékben rendelkezik azokkal a 
feltételekkel, amelyek az igazi jó tanárnál elengedhetetlenek. Pró
báljuk megállapítani hogy mik azok?

Elengedhetetlen feltétele a sikeres oktatói és nevelői munká
nak a jó kedély és a közvetlen természet. Nem volna szabad tanári 
pályára mennie annak, akiben ez a kettő nincs meg. Egeket hasogató 
tudomány, nagy műveltség soha sem pótolhat egy kis veleszületett 
jókedélyt s a leggyakrabban ezt követő közvetlenséget. Az, akinek 
az arcáról lerí a kedélytelenség és a rossz kedv, nem fog egészséges 
lelkű ifjakat nevelni hazájának a legjobb szándék mellett sem. Az 
ilyen ember nem fogja megnyerni tudni sohasem az ő kis embertár
sainak, a tanítványainak a bizalmát és szeretetét. Márpedig e nélkül 
az elindulás is hiábavaló. Csak ez a veleszületett és természetes jó
kedély teszi képessé az iskola és élet nehézségeivel állandóan küz
deni kénytelen tanárt arra, hogy ifjúlelkű és gyermeki kedélyű 
tudjon maradni még akkor is, amikor már az öregedés felé hajlik, 
s a feje szürkülni kezd. E nélkül nem tud lelkesedni egy bizonyos 
koron túl azért, amiért erre a pályára lépett, s amiért egyedül érde
mes végig hűségesnek és fáradhatatlannak maradni : új, a mainál 
egészségesebb lelkű és testű generációt nevelni a nemzetnek s az 
emberiségnek. E nélkül végezhet hasznos és jó munkát hivatal
szobákban, gépek között, de jó tanár nem lehet sohasem. Savanyú 
ember —- akármilyen kitűnő legyen egyébképpen — csak borút és 
ködöt terjeszt maga körül a tanteremben s az egész iskolában, már
pedig a gyermeki lélek kinyílásához és egészséges fejlődéséhez derű 
és napfény kell.

Elengedhetetlen kelléke továbbá a jó tanár egyéniségének az, 
hogy a jókedély mellett legfőbb helyet foglaljon el lelkében mint
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uralkodó és vezető tényező : a szeretet és a jóság. Olvastam, hogy 
New York egyik szűk külvárosi utcájában a szegénység és szomorú
ság fészkében élt egy derűs arcú, kedves jó ember, akit alig ismert 
valaki, de jártában-keltében csak úgy sugárzott le róla a békesség, 
a szeretet, a jóság, hogy valósággal megnyugvás volt vele szembe
menni, vele találkozni. Mikor meghalt, megdöbbent az egész utca, 
s valósággal keresték szemükkel a drága jó embert, s egymástól 
kérdezték, hogy hol van az, aki annyi szeretetet és fényt hozott a 
mi szomorú utcánkba?

Gyermekkoromból emlékszem, hogy mekkora lelki öröm és 
boldogság volt számomra az, ha az én szeretett, jó tanárom a tanter
men kívül valami privát megbízásban részesített, pl. a postára kül
dött. Azt is tudom, hogy ezzel nemcsak én voltam így, hanem a 
többi tanulótársaim is. A tanuló csodálatosképpen és feltétlen bizo
nyossággal megérzi az ő oktatója és nevelője leikéből feléje sugárzó 
szeretetet. A szeretetet és jóságot nem lehet csak imitálni, a fürkésző 
gyermeki szem előtt hamar lehull minden álarc és kitetszik a hazug
ság. Önző, rideg, gyűlölködő ember ne legyen tanár, ha ad arra vala
mit, hogy munkájának eredménye is legyen. Az ilyen ember, akár
milyen tudós is egyébképpen, az oktatói és nevelői pályán egész 
életében csak favágó lesz, mélyebb barázdákat nem fog vágni soha
sem, szelet vet és vihart arat.

A kötelességteljesítésben való hűség, a munkásság és szorgalom 
nem kevésbbé fontos ismertetőjele és alapvonása a jó tanárnak. Aki 
azt akarja, hogy dolgos és munkásemberek kerüljenek ki a keze 
alól, annak magának kell legjobban megfognia a dolog végét, s leg
elői kell járnia a rendek vágásában. Beszéddel, szóbeli buzdítások
kal és frázisokkal nem lehet dolgosembereket nevelni, csak egyes- 
egyedül jó példával. Hiába akarok szigorú lenni és büntetéssel 
sújtani a kötelességeit elhanyagoló tanítványaimat, ha magam 
későn járok be a tanítási órákra, az írásbeli dolgozatokat nem javí
tom ki pontosan, az ifjúsági istentiszteleteket, amikor csak lehet, 
elmulasztom, s az iskolai ünnepélyeken is csak elvétve jelenek meg, 
s akkor is kedvetlenül. Egészen hiábavaló fáradozás mindez, ha 
magam nem mutatok jó példát a kötelességeim teljesítésében, ha nem 
láthatják a neveltjeim, hogy minden fenntartás nélkül és rendít
hetetlenül hűséges vagyok azokban a dolgokban, amik reám bízat
tak, s amiknek a pontos elvégzésére esküvel is fogadalmat tettem. 
Ezért van az, hogy a tanulók szeretik és megbecsülik a legszigorúbb 
tanárt is, aki nem ismer tréfát a kötelességteljesítés számonkérésé
ben, de csak akkor, ha saját maga előljár a jó példával. A komoly 
munkát is játékként és felületesen kezelő s nagyon enyhén osztályozó 
tanárt maguk a tanulók nem tartják sokra, nem szeretik és nem be
csülik, csak elfogadják az ő enyheségét, mert sokszor kedvez az ő 
lustaságuknak. Az igazi jó tanárok mindig elég szigorúak is a komoly 
munka számonkérésében s ellenőrzésében, de minden cselekedetük
ből kilátszik a szeretet, a jóság s az igazságosság. Az ilyen munkában
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bizony lassanként elégetődik és tönkremegy a tanár fizikuma és 
szellemi ereje is azért, hogy világítson másoknak. Ezért kellene 
sokkal jobb fizetést adni a jó tanároknak s anyagilag gondtalanná 
tenni az életüket, hogy egészen odaadhassák magukat ennek az 
áldozatos és megbecsülhetetlen munkának.

A jó tanárnak elsőrendű kötelessége, hogy szaktárgyaiban minél 
alaposabban s minél jobban kiképezze magát. Elmaradnia nem sza
bad, hanem állandóan, szakadatlanul kell tanulnia és lépést tartania 
a tudomány fejlődésével. Rettenetes szánalmas dolog az, mikor a 
tanítványok ingadozást és bizonytalanságot észlelnek a tanár tudá
sában, s kinos és szégyenletes, ha elmaradottságot láthatnak nála. 
Ezt pedig csak úgy kerülheti el a jó tanár, ha állandóan, a szó szoros 
értelmében holtig tanul. A jó tanárnak minden egyes tanítási órá
jára külön készülnie kell. A tanítási óravázlatoknak ma érvényben 
levő kötelező volta egészen bizonyosan nem ok nélkül rendeltetett el, 
vitathatalan célja az, hogy minden tanárt kényszerítsen arra, hogy 
tudatosan és terv szerint foglalkozzék minden egyes tanítási órája 
anyagával, azaz : készüljön. Ezeknek a tényeknek át kell szűrődniök 
valahogy a laikus társadalom tudatába is, mert amíg ez meg nem 
történik, sohasem fogják megérteni az emberek annak az állításnak 
a badarságát s egyenesen hazug voltát, hogy milyen jó dolga van 
egy középiskolai tanárnak, megtartja a napi 2—3, óráját, s aztán 
hajrá, vakációzhat, sétálhat, s dologtalanul töltheti a napot. Bámu
latos, hogy a hangos, felületes hírlapok mennyire megkövetelik a 
tanártól a tökéletes munkát, milyen éhesen tudnak rácsapni egy-egy 
megtévedésre, hibára, de azt nem ismerik el, hogy a tanári munka 
különleges munka, sok-sok időt foglal le, az egész életet igénybe 
veszi, s hogy jobb javadalmazást és több megbecsülést érdemelnek 
a jó tanárok, mert az intelligens társadalom egészséges vagy egész
ségtelen irányú fejlődésének kulcsa jórészt az ő kezükben van. A jó 
tanárnak az állandó tanuláson kívül az ő tudománya átadásában, 
a tanítványaival való közlés módszerében is állandóan tökéletesí
tenie kell magát, mert az oktatásban és nevelésben a módszer rend
kívül fontos, életbevágó dolog. Ezért a jó tanár sohasem szégyenli 
azt, hogy tanártársától tanuljon, sőt megragad erre minden kínál
kozó alkalmat, mert csak az ostoba és tudatlan, üres ember tartja 
magához méltatlannak azt, ha mástól is kell tanulnia.

A jó tanárnak jó modorának is kell lennie. Ha az összes már 
előbb felsorolt kellékei megvannak is egy tanárnak, de a modora 
rossz, akkor már csak fél, vagy még kevesebb sikert érhet el a mun
kájában. Parasztsággal csak parasztságra lehet nevelni a gyerme
keket, a gőg és a hiúság túlságosan lerí az egyszerű tanári kated
ráról, az útálkozó arc csak útálatot vált ki a tanítványokból is, s a 
gúnyt soha el nem felejti és meg nem bocsátja egy növendék sem. 
A komoly, férfias, szívből jövő és szeretetteljes szó megértésre talál 
minden gyermeknél és ifjúnál, s még a vásottabbak szívét is meg 
lehet fogni vele. Az igazi jómodorú, képzett, munkás tanárt nagyon
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könnyen megszeretik a tanulók. Az igazi jó tanárnál soha sincs 
tekintélykérdés és fegyelmezési probléma, mert magától oldódik 
meg minden ilyen dolog. Az olyan tanár, aki alapjában hiú és rossz
modorú, de mégis szeretné megnyerni a tanítványait, s ezért leeresz- 
kedőleg bánik velük, soha semmi kézzelfogható eredményt nem tud 
elérni, mert a gyermek rögtön észreveszi a hiúságot is s a rossz modort 
is, s a leereszkedést éppen annyira nem állhatja, mint a gúnyt.

Lényegbevágó feltételnek tartom azt is, hogy a jó tanár hívő 
ember legyen és embertársait fenntartás nélkül tudja szeretni. Aki 
meg,tudja érteni a vallás, a hazaszeretet óriási nevelő erejét és hatal
mát, annak nem kell tovább magyarázni ezt a kérdést. De, azt 
hiszem, egyet hangsúlyoznunk kell. A türelmetlenség és a szélsőség 
semmiféle formájában nem szolgálja az igazi nevelés ügyét. Tehát 
a hívő tanár becsülje nagyon s értékelje a másfelekezetűek hitét is, 
a hazaszeretet legyen izzó és őszinte, de gyűlölködésre ne uszítson ; 
éppen ezért kell a két előbbi mellett emberszeretetre is nevelnünk 
a tanítványainkat.

Az eddig felsorolt dolgok sarkalatos alaptényezői és alapfel
tételei a jó tanár egyéniségének. Mindent felsorolni nem lehet. Már 
úgy is hosszúra nyúlt ez a kis cikk. Nyilvánvaló az eddig elmondot
takból is, hogy az igazi jó tanárnak szerénynek, de önérzetesnek, 
jókedélyűnek, de férfiasnak, tudósnak, de közvetlennek, becsületes
nek és igazságosnak, de bölcsnek és belátónak, szóval talpig gentle
mannek, a szó nemes értelmében vett úriembernek kell lennie. Adja 
Isten, hogy minél több ilyen tanárunk legyen !

Budapest. Ravasz Árpád.

Tanárok szelekciója.

Az ORTE sárospataki közgyűlésén dr. Gulyás József a szelekció 
kérdéséről olvasott fel. Az okos, tervszerű s felfelé egyre fokozottabb 
mértékben végrehajtandó szelekció mellett foglalt állást. Szerettem 
volna hozzászólni a kérdéshez, az idő azonban nagyon rövid volt, s a 
hozzászólások elmaradtak. így ezen a helyen igyekszem felvázolni 
néhány gondolatot e kérdéssel kapcsolatban, amik azóta is érlelődtek 
bennem.

A szelekció nemcsak véletlenül divatossá vált kérdés, hanem 
mélyen időszerű is. Ha valamikor, úgy most különös gonddal kell 
vigyáznunk arra, hogy minden őrhelyre az oda legmegfelelőbb embert 
állítsuk.

Bennünket ezúttal a szelekciónak csak egyetlen területe érdekel : 
a tanárok szelekciója. Hogy erre szükség van, azt hiszem, senki sem 
tagadhatja. A köznevelés területén bevezetett s dr. Gulyás József 
által hangoztatott fokozódó szelekciónak egyik legmagasabb s éppen 
ezért talán legnagyobb jelentőségű mozzanata ez.
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Minden rendű és rangú iskola legfontosabb, legéletbcvágóbb ügye 
a tanítótestület ügye. Nem a múlt, nem a falak, nem a diákok jelentik 
elsősorban az iskolát, hanem a tanári karok. S csak természetes, 
hogy ezek a tanári karok semmiképpen sem vonhatják ki magukat 
a szelekció törvényei alól. A szelektálás elé — ami nemes értelemben 
tulajdonképpen nem egyéb, mint határozott kritika, amely bátran 
kimondja, hogy X vagy Y ott, ahol van, nem állja meg a helyét, 
s e megállapításnak a legkomolyabb formában érvényt is szerez — 
mesterséges gátat állítani kerékkötés és bűn, a fejlődés egyik alap- 
követelményének a megcsúfolása. Manapság, midőn az egyre erő
sebben elharapódzó protekcionizmus könyörtelenül végrehajtja a 
maga idegen szempontú, a magyar nevelésügyre nem mindig áldásos 
kiválogatását, fokozott mértékben kell érvényesülnie a pedagógiai 
szempontú, minőségi szelekciónak.

S bizonyára érthető, ha a kör szűkítésével kimondjuk azt, hogy 
a hazai református nevelés érdekében — ahol sajnos, elég gyakran 
találkozunk amaz álszempontú szelekcióval — még fokozottabb 
mértékű, még magasabb célkitűzésű kiválogatást kell megvalósíta
nunk a tanári karok összeállításánál. Hiszen kisebbség vagyunk, a 
kisebbségi sors pedig mindig harcos és küzdelmes sors volt. A refor
mátus iskolák — elsősorban középiskolákra és tanítóképzőintézetekre 
gondolok — egyik pompás emelkedési lehetősége volna ez a szelekció, 
csak tervszerűen és következetesen kellene azt végrehajtani. A refor
mátus iskolákban a legjobb erőket kellene összeszedni. Ezzel egy
idejűleg, vagy méginkább ennek első lépéseként természetesen a • 
református tanár életét kellene társadalmilag s anyagilag is von
zóbbá, biztosítottabbá tenni.

A belső emelkedés vágyán kívül más tények is érthetővé tehetik 
a szigorúbb szelekció igénylését. Hogy csak egyet említsünk, refor
mátus iskoláinknál nincs meg az áthelyezés szokása vagy lehetősége. 
Ne értsen félre senki : nem becsülöm túl az áthelyezések nevelő erejét. 
Olykor nem is tudjuk, hogy minden tekintetben előnyösnek tartsuk-e 
azt például az állami iskolaszervezetek életében. Annyi kétségtelen 
azonban, hogy az újrakezdés lehetőségei benne rejlenek.

Meggyőződésem, hogy nem célszerűen és tervszerűen kiválo
gatott emberekkel nem lehet egységes szellemű, világnézetű, vagyis 
az alapvető emberi értékek birodalmában egyetértő tanári, nevelői 
közösséget szervezni. Igen, a legmegfelelőbb egyéneket kell kiválo
gatni minden református iskolához. Ha valahol, úgy itt igazán nem 
volna szabad érvényesülni semmiféle protekcionizmusnak, kéz-kezet- 
mosó családi politikának.

Természetes, hogy az igazgató, vagy egyéb közegek önkényes
kedő és személyeskedő szelektálása ellen is védekeznünk kell, s nem 
szabad elfelejtenünk, hogy sohasem bábokra, kaptafa-emberekre 
van szüksége a tanári karnak, ami természeténél fogva tanácskozó 
testület, ahol a megbeszélésekből, tanácskozásokból kell kialakulnia 
az egységes felfogásnak. Olyan emberek kellenek ide, akik közös
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világnézeti, erkölcsi alapból kiindulva, .cselekvőén, kezdeményezően 
tudnak belenőni az egységes alapszellemű közösségbe.

Az a kérdés vetődik fel most már, hogy a tanárság szelektálása 
miképpen történjék a gyakorlatban. Az alábbiakban éppen erre vonat
kozólag igyekszem kifejteni néhány vezérgondolatot. Tennivalóinkat 
a következőkben vázolom :

1. Magas színvonalat kell megkívánnunk református taná
rainktól.

2. Mindenkit helyén kell alkalmaznunk, a neki legjobban megjelelő 
munkakörben.

3. A tanári karnak tervszerűen tovább kell nevelnie az új, fiatal 
tanárokat.

4. Ha valamelyik tanárról kiderül, hogy a megfelelő tovább
nevelés mellett sem állja meg a helyét, ha jogosan megkivánt köve
telményeknek valamilyen területen nem képes megfelelni, pályája 
kezdetén ki kell őt cserélni azzal a céllal, hogy más helyen tanuljon 
és fejlődjék tovább, s helyére jobb erőt állítsunk.

5. Az ilyen alkalmakkor, s általában bármikor adott működési 
bizonyítványokéit, ajánlásokat teljes felelősségtudattal kell megírni.

6. Kellő időben és megfelelő szervezettséggel gondoskodni kell 
a megbízható utánpótlásról.

Hadd részletezzük most már egyenként az itt vázolt feladatokat.
Színvonalemelés. Református iskoláinkban a tanárválasztással 

dől el igen sok fontos kérdés. Bizonyos újabb törekvések az utóbbi 
évek, évtizedek gyakorlatával ellentétben meglehetősen korán dön
teni kívánnak a tanárok végleges alkalmazása mellett. Nem vitatható, 
hogy egyes tanárok egyéni érdekeit valóban hathatósan képviseli 
ez a törekvés, ugyanakkor azonban igen sokszor csorbát ejthet át
fogóbb célok, így pl. egyes iskolák, a református vagy akár az egész 
magyar tanügy legigazabb céljainak elérésén is. Amilyen leverő az, 
ha valaki rátermettsége, hivatásérzése mellett sem tud megfelelő 
munkakört kapni, éppen annyira szomorú, ha felelős és fontos őrhelyen 
oda nem való egyének felelőtlenkednek. A hamisan értelmezett huma
nizmus nem egyszer nagyobb rombolást visz véghez, mint az olykor 
kérlelhetetlennek látszó, de részrehajlatlan, de igazságos és értékes 
szempontú szelekció.

Minden tanári alkalmazás, de méginkább minden végleges döntés 
előtt szigorú szempontú kritikát kell érvényesítenünk a megválasz
tandó tanárokkal szemben a színvonalemelés érdekében. Azt mond
hatná valaki, hogy mi sem könnyebb ennél, hiszen a diplomák pom
pásan útbaigazítanak bennünket. Nem akarom kétségbe vonni a 
diplomák eligazító értékét, de azok csalhatatlanságában egyáltalában 
nem bízom. Különben is a tanárképzőintézetek és vizsgálóbizottságok, 
valamint a gyakorlat és szükséglet valódi szempontjai nem mindig 
azonosak, dó, sőt kitűnő diplomával rendelkező egyén is lehet nagyon 
közepes, sőt akár rossz tanár is, míg az említett fórumok előtt nem 
egy gyengébb minősítésben részesült embert kitűnőre osztályoz az
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iskolai élet, a nevelői gyakorlat. A papirok hasznos útbaigazításokat 
adhatnak, sokszor valóban adnak is, de egyedül ezeknek az alapján 
dönteni nagyon elhibázott lépés volna. Illetékesek, esetleg egész 
tanári karok hadd tanulmányozzák behatóan a pályázók iratait, de 
annak az alázatos elismerésével mondjanak ítéletet, hogy más körül
mények, minősítési jegyekben ki nem fejezhető képességek könnyen 
módosíthatják ítéletüket.

A személyes jelentkezés, beszélgetés, esetleg próbatanítás sok
minden felől tájékoztathat (mint pl. fellépés, fizikum, rokonszenv, 
kedély, intelligencia, érdeklődési körök, világnézet, tevékenységi fok, 
stb. stb.), de itt is sok olyan körülmény játszhatik közre, ami két
ségessé teheti a komoly érvényű, végleges ítéletmondást. Hogy csak 
egy dolgot említsek : vannak olyan egyének, akik pillanatnyilag 
pompásan össze tudják szedni meglévő (olykor talán meg sem lévő) 
erőiket, s akár kápráztató bűvészmutatvánnyá tudnak fokozni egy- 
egy órát, valódi nevelői értékük, kitartásuk, súlyuk azonban sokkal 
a pillanatra megcsillogtatott látszateredmény alatt marad. Másrészt 
pedig nem egy, valóban értékes tanító-nevelő-egyéniség csúszhatik 
el egy kevéssé sikerült bemutatótanításon, mert képtelen a mutatós, 
csillogó munkára. Más a stílusa, egyénisége, lelkülete, nevelői területe. 
Sem a diploma, sem egy félórás beszélgetés, sem egy próbatanítás 
nem elég ahhoz, hogy valakiről nyugodt lélekkel sorsdöntő véleményt 
mondhassunk. A mérték azonban magas legyen, s a rendelkezésre 
álló — bár sohasem elégséges — eszközökkel már a legelső, ideiglenes 
alkalmazásnál érvényesítsük magas szempontjainkat. Bizonyára 
könnyebb lesz munkánk az elkövetkező szelekciónál, amikor már 
egyéb tapasztalatok is bőségesen állnak rendelkezésünkre. Hiszen 
már egy esztendei tanárkodás (tanítás-nevelés !) többé-kevésbbé 
megmutatja, hogy egy tanár milyen eredménnyel tanít és nevel, 
formálja tanítványait, hogyan érintkezik a taníttató szülőkkel, az 
őt figyelő társadalommal, milyen helyet vívott ki magának kartársai 
között s a társadalomban, milyen az ő általános megbecsülése, hogy 
képviseli iskoláját, a magyar s közelebbről a református tanügyet, s 
általában milyen tanítói, nevelői, irodalmi képességei, munkaigényei 
és eredményei vannak. Ezek alapján aztán már sokkal könnyebb 
lesz a színvonalemelés szempontjait maga elé tűző döntés, s biztosabb 
lesz az alap, amire építünk.

Mindenkit a maga helyére. Minden munkához juttatott embert 
a neki legjobban megfelelő helyen kell alkalmaznunk. Valahol olvas
tam H. Fordnak, az autókirálynak egyik nyilatkozatát, amelyben 
azt fejtegeti, hogy a munkásoknak nem egyforma érzékük van a 
különféle dolgokhoz, s mindenki a neki legmegfelelőbb területen 
tudja a legjobb minőségű munkát végezni. Sőt vannak olyan felada
tok, amiket pl. a félkezű, a sánta, a süket, vagy a vak jobban el tud 
végezni, mint a legtöbb ép átlagember.

Csak természetes, hogy a tanárok sem egy kaptafára húzott 
emberek, akik mindenütt egyforma kedvvel, lélekkel és eredménnyel



Dr. Harsányi István : Tanárok szelekciója. 441

tudják kifejteni képességeiket. A tanári munka annyira szétágazó, 
olyan nagy területeket hálóz be, hogy ha nem is egymásnak ellent
mondó, de sokszor nagyon különböző ténykedéseket kíván meg. 
Amennyire csak lehet, ki kell tapogatni, hogy melyik kezdő tanárnak 
mihez, milyen munkakörhöz van legtöbb érzéke, kedve, hivatása, 
s a neki legjobban megfelelő munkakörben kell őt alkalmazni. Hogy 
csak néhány kikapott példát említsek : vannak tanárok, akik isten
áldotta tehetséggel tudják vezetni a tíz-tizenkétéves gyermekeket. 
Le tudnak hozzájuk szállni, megértik őket, sugárzik belőlük a meleg 
szeretet neveltjeikre, s pompás munkát tudnak velük végezni. Ugyan
akkor már jóval idegenebb számukra a tizenhét-tizennyolc évesek 
világa, s így a velük végzett munka sem olyan gyümölcsöző. Aki 
arra hivatott, hogy a gyermekekkel érintkezzék s esetleg irtózik az 
irodai munkától, az sokkal szebb eredményeket tud elérni mint cser
készparancsnok, vagy önképzőköri vezető, mint statisztikai táblá
zatok vagy órarendek összeállítója. Kirándulásszervezés, színdarab
rendezés, sportirányítás, világnézeti nevelés — s még nagyon sok 
ágát sorolhatnám fel a nevelői munkának — nem egyformán szívügye 
mindenkinek, s nem mindenki termett rájuk egyformán. Vannak 
olyan tanárok, akik boldogtalanok, ha nem kapnak osztályfőnökséget, 
másokat viszont szinte elkeserít az, ha egy kamasz osztállyal kell 
„vesződniük“ , vagy gyámoltalan, lábatlankodó és rendetlen elsősök 
között kell betölteniük a „dajka vagy nevelőnő“ lealacsonyító sze
repét. Szertár- vagy könyvtárigazgatásban lehet valaki egészen 
gyenge, ugyanakkor kitűnő munkát végezhet mint internátusi fel
ügyelő vagy köztartásvezető.

Röviden : ne hatalmi szóval, ne papírforma szerint, hanem 
hajlam, kedv és egyéni törekvések, rátermettség alapján oda állítsunk 
minden tanárt, ahol legszívesebben, legeredményesebben fejtheti ki 
legértékesebb adottságait.

Továbbnevelés. A tanár csakis a gyakorlati tanítói, nevelői munka 
közben emelkedhetik fel hivatása magaslatára. Gyakorlat nélkül 
nem lehet valaki jó tanár. A nagyon jónak ígérkező tanár is válhatik 
sokkal jobbá, a gyengéből is lehet helyét becsülettel megálló.

Éppen ezért a tanári karok tapasztaltabb tagjainak odaadással 
és jó lélekkel kell irányítaniok a szó szoros értelmében tovább nevel- 
niök, kifejleszteniök a fiatal, kezdő kartársakat. Példaadással és 
jóakaratéi bírálattal. Egyetlen tanulmányait hivatalosan elvégzett 
tanár sem hiheti magáról, hogy most már készen van, hogy elvrend
szere, gyakorlata teljesen kialakult. Pályája végén álló tanárnak is 
szánalmas gyengesége volna a teljes módszerbeli megkövesedés, hát 
még annak, aki csak az imént indult e l! Bizalommal és a megalázott- 
ság érzése nélkül kell tehát minden kétséges esetben megkérdeznie 
idősebb, tapasztaltabb, azon a területen talán éppen szaktekintélynek 
örvendő kartársa véleményét.

Ha a református tanári karokban rendszeressé és magától érte
tődővé válik ez a kartársi közösséget és ebbe a közösségbe beleülő
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munkatársakat nevelő szellem, amelynek irányítása joggal várható 
az igazgatótól : kialakul az az alapvető kérdésekben egyetértő, egy
séges világnézetű, értékes tanári kar, amely játszva oldja meg a 
nevelés sokszor nehéznek, olykor-olykor szinte megoldhatatlannak 
látszó problémáit.

Kicserélés. Ha valamelyik tanárról a gondosan szelektáló alkal
mazás és a megfelelő továbbnevelés után kiderül, hogy nem állja 
meg helyét, hogy a jogosan megkívánt követelményeknek nem tud 
megfelelni, pályája kezdetén kell őt erre a körülményre figyelmeztetni. 
Ha ez sem segít, az eddigi, sokszor elmechanizált, patriarchális-uram- 
bátyámos, mindenkit, boldog-boldogtalant megragasztó, kényelmes, 
de sokszor lelkiismeretlen és felelőtlen iskolapolitika íélretételével ki 
kell őt cserélni. így még idejekorán, tapasztalatait okosan felhasz
nálva gyökeret verhet másutt, ha erre egyáltalában érdemes, s megvan 
benne a fejlődés és a munka vágya. Imre Sándor nagyon meggyőzően 
fejtegette egyszer, hogy milyen hasznonnal jár az, ha a fiatal tanár 
több iskolát megismer, pályája kezdetén szétnéz egy kicsit. Hadd 
tanuljon, lásson, hasonlítson össze, érlelődjenek gondolatai, tapasz
talatai.

A második követelmény fejtegetésében foglaltak kiterjesztésével 
kimondhatjuk azt, hogy ha valaki nem felel meg valamelyik iskolában, 
könnyen megtalálhatja helyét és munkakörét, munkakedvét — eddigi 
tapasztalatainak hasznosításával természetesen egy másikban. 
Hangsúlyoznom kell : nem értékfokokra gondolok itt. Csupán a más
ság, a másszerűség elég lehet ahhoz, hogy valaki jobban megfeleljen 
új őrállomásán. Hiszen jó építőanyag a vasbeton, a tégla, a kő, de 
tetszés szerint mégsem cserélhetjük fel azokat. Lehet, hogy valaki 
kifogástalan alföldi tanár, s ugyanakkor hegyek közé rejtett kis 
városban nem találja meg azt, ami szükséges az ő zavartalan erő
kifejtéséhez, ahhoz, hogy jó tanár lehessen. Akadhat olyan is, aki 
víz mellett tudja igazán kifejteni erejét, adottságait. Főváros, nagy
város, kisváros, ilyen vagy amolyan környezet, más-más nevelői 
lehetőségek és szükségletek, a taníttató szülők zömének társadalmi 
hovatartozása stb. stb. mind jelentékenyen befolyásolhatják egy-egy 
tanár munkájának minőségét.

Nem kell tehát mindjárt megbélyegzésnek venni azt, ha valakit 
pályája legelején nem alkalmaznak azonnal véglegesen egy évi 
„próbaszolgálat“ után, még akkor sem, ha lett volna számára üres 
tanszék. A jónál jobbat keresés nemcsak indokolt eljárás, hanem 
kötelessége és létérdeke minden református magyar iskolának. Az 
igazi értékek csak edződnek egy-egy ilyen őrhelyváltoztatás alkalmá
val. A valóban mélyen gyökerező, eredendő, szervi okú foltok, árnyé
kok pedig csak nyilvánvalóbbá lesznek, sötétülnek. S ha nincs is 
remény eltüntetésükre, kikezelésükre : sokkal inkább az egyén érezze 
magát elhagyatottnak és más életforma keresésére kötelezettnek, 
mint egy egész tanári testület, iskola vagy a református nevelésügy 
megvertnek, megbénítottnak, munkaképtelennek. Nem szükséges pél
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dákra hivatkoznom. Csaknem minden tanári karban akad úgyis 
egy-két ballaszt, akitől szeretne már szabadulni mindenki, de nem 
lehet. Az apák megették az egrest, s a fiák foga vásik belé. Meg
választatott, többé nem lehet eltávolítani a testületből, legfeljebb 
fegyelmi úton. Erre pedig, tudjuk a gyakorlatból, csak a legsötétebb 
esetekben, vagy akkor sem mindig kerül sor. A hivatalnoknak (nem 
jó tisztviselőnek !) is rossz, csak címében, foglalkozásában, nem pedig 
hivatásában ,,tanár“-torzszülött pedig nem egyszer haláláig, 35. 
szolgálati évének betöltéséig vagy 65. életévéig tanárkodik tovább 
a református magyar nevelésügy nagyobb dicsőségére.

Működési bizonyítványok, ajánlólevelek. Feltétlenül szükséges 
azonban az is, hogy az iskolaváltoztatáskor s egyáltalában kiadott 
működési bizonyítványokat az illetékes igazgatók, elöljárók a leg
kényesebb felelősségtudattal, a legőszintébb lelkiismerettel állítsák 
ki. A valóságot kell tartalmaznia mindenféle működési bizonyítvány
nak és informáló-, ajánlólevélnek. Csakis az igazság reális talaján 
indulhatunk el bizonyos hibák, gyöngeségek eredményes orvoslásának 
az útján. Egyébként sötétben tapogatózunk. Milyen végtelenül leverő 
érzés, mikor kénytelen az ember rádöbbenni arra, hogy felelős helyen 
ülő és nem egyszer szinte uralkodó emberek írásaiból sem lehet meg
ismerni a föltétlenül tudni óhajtott igazságot. Ezen a területen, sajnos, 
sokszor találkozunk a szükségesnél jóval rugalmasabb lelkiismeretű- 
séggel. A valakitől szabadulniakarás nem egyszer középszerű, sőt 
annál is gyengébbnek bizonyult egyénekről kalandosan hazug dicsé
retek leírásába ránt bele embereket. A hetedkézből való „protezsálás“ 
erkölcstelensége pedig, sajnos, hathatósan nosztrifikált eszköze az 
érték nélküli érvényesülésnek.

Mindenki jól gondolja meg, hogy milyen működési bizonyít
ványt vagy ajánlólevelet ír valamelyik tanár mellett, s mindenkor 
egész mellel álljon ki a következmények vállalása idején, s teljes 
súllyal érezze azt a felelősséget, amit tőle joggal megkíván a magyar 
nevelés, a magyar jövő ügye. Igaz, valakiről rosszat írni nehéz feladat. 
De ilyenkor inkább semmit, mint önellentmondásba keverő, hazug, 
felelőtlen magasztalást. Ezzel tartozunk annak az ügynek, amelynek 
szolgálatát vállaltuk.

Utánpótlás. A szelekció legelemibb előfeltétele az, hogy legyen 
kik közül válogatni. S talán éppen itt ragadhatjuk meg kérdésünket 
gyökerében. Eredményes kiválogatást nem lehet akkor kezdeni, 
amikor már valóban szükség van egy emberre, valakinek a pótlására. 
Az egyetemekről és tanárképzőintézetekből tervszerűtlenül kibocsá
tott fiatalemberek között nem mindig lehet megtalálni azt a nevelőt, 
akire egy iskolának, a magyar református nevelésügynek éppen szük
sége volna.

Ezért nagyon fontos feladata minden tanári karnak, minden 
egyes tanárnak az utódnevelés. A tanári pályára mindenképpen 
alkalmasnak, lelki-testi adottságainál fogva legrátermettebbnek 
látszó középiskolás ifjaknak e pályára való irányításával kell meg
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kezdődnie a szelekciónak. S ma mit teszünk e téren? Vajmi keve
set. Sőt több olyan tanárról hallottam már, aki ilyenféleképpen 
riasztgatja el a legjobbakat a tanári pályáról: fiam, csak tanárnak 
ne menj, a tanár sorsa a legrosszabb a világon ; aki tanárnak megy, 
örökre eljegyezte magát a szegénységnek, a szürkeségnek. S ki tudná 
elsorolni, mennyi válfaja van az ilyen „szelektálásának !

Valóban sok mellőzés, életnehézség várja a tanárt. De ha igazán 
érzéseink, sorsunk, hivatásunk mélyére tekintünk : lehetetlen meg 
nem éreznünk, hogy a tanári pálya mély gyönyörűségei temérdek 
negatívumért kárpótolnak, bőségesen kárpótolnak bennünket. S el- 
esettségünknek, sérelmeinknek, bajainknak nem egyszer magunk 
vagyunk legfőbb okai. Azt hiszem, hogy nyugodt, egészen nyugodt 
lélekkel ajánlhatjuk az ideálizmusból teljesen ki nem vetkőzött ifjak
nak a tanári pályát. Bizonnyal meg fogják találni rajta megfelelő 
életkeretüket, amit persze maguknak kell majd kitölteniük tar
talommal.

Egyszóval: taszítás helyett vonzás. Az odavalók vonzása. Nem 
igazi tanár, nem igazi nevelő az, nem lehet annak pályáját meg
nyugtatóan befejezettnek tartanunk, aki nem nevelt magának 
tanítványai közül olyan utódot, akire nyugodt lélekkel rábízhatná 
szellemi örökségét, eszméinek a kor követelményei szerint átalakított 
formában történő továbbszármaztatását.

A tanári rend színvonalát, társadalmi, erkölcsi súlyát csak akkor 
biztosíthatjuk igazán, ha nagyon jókor kezdjük, s tervszerűen, becsü
letesen végrehajtjuk a megfelelő, minálunk jobb utánpótlás nevelését 
és szelekcióját. Ha széltében-hosszában hirdetjük lefelé, a diák felé 
a kiválogatás szükségességét, hirdessük azt vízszintes síkban, a 
magunk irányában is, megfelelő erkölcsi bátorsággal, hogy legyen 
majd erőnk és jogunk fölfelé is megkövetelni azt. Mert a magyar 
nevelésügy valóban nem engedheti meg magának azt a fényűzést, 
hogy a nevelői őrhelyek tervszerűtlen, egészséges szempontok és 
célkitűzés nélküli betöltésével saját maga alatt lazítsa a fundámen- 
tumot. Azt a fundámentumot, amelyre minden valamirevaló épít
kezésnél oly nagyon nagy szükség van.

S befejezésül még csak egyet. Problémánknak itt nem szabad 
lezáródnia. A nagyon kívánatos szelekciónak folytatódnia kell a 
tanári karokon túl is. Református iskoláink vezetése, irányítása 
igazgatótanácsaink kezében van. Itt az ideje, hogy az igazgatótanácso
sok megválasztásánál is minden álszempont megbukjék. A nevelés, 
a tanítás, a nemzetnevelés, a magyar sors irányítása nem lehet fehér 
asztal melletti barátkozás eredményeként összeválogatott atyafiak 
kollégiumának a kezében. Minden református iskola vezetőségének 
arra kell törekednie, hogy igazgatótanácsát mindig a legértékesebb, 
legszélesebb látókörű, az iskolát, a nevelésügyet szívükön hordozó emberek
ből, lehetőleg volt tanítványokból egészítse ki. Egy kis körültekintés után 
alighanem mindenütt akadnának arra valóban érdemes, súlyos egyéni
ségek. A református névre méltó emberek nem igen gondolkozhatnak
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egészen másképpen. Szelektáljunk, határozotlan, becsületesen, lefelé, 
magunk irányában, de határozóit nyíltsággal várjuk el azt, hogy ez a 
szelektálás minden területen felfelé is megtörténjék. Olyan valami ez, 
amit református keresztyén világnézetünk nemcsak megenged, de 
meg is követel.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.

A kisebbségi kérdés nemzeti létünknek régóta fájó sebe, 
amelynek orvoslása mindinkább égető sürgősségűvé válik, és a 
legutóbbi időben is történnek olyan közeledési kísérletek az érde
kelt államok között, amelyek hivatva lennének a feszült légkör 
enyhítésére s a kisebbségi sorsban élő magyarok helyzetének elvisel
hetőbbé tételére. Sajnos azonban minden ilyen irányú törekvés 
elsősorban éppen arról a részről talál legnagyobb ellenállásra, ahol 
a legfőbb szükség volna változtatásra.

A gyökeres megoldás, a kisebbségi kérdés megnyugtató rendezése 
nem rajtunk múlik, vagy legalább is a magunk erejéből nem hajthat
juk azt végre. l)e feladatunk a kisebbségi élet minél több oldalról 
és minél alaposabban való megvizsgálása és megismerése, hogy az 
alapos diagnózis után annál könnyebb legyen a helyes orvosság 
megtalálása. Ezt a célt szolgálják az alábbi sorok, melyekkel az erdélyi 
magyar tanárok helyzetét kívánjuk megvilágítani. Nem teljes képet 
adunk, csupán egy-két kiragadott, de a maga csupaszságában annál 
jellegzetesebb adalékkal törekszünk a valóság visszatükröztetésére. 
Megfigyeléseink ugyan közvetlenül csak a középiskolára és a közép
iskolai tanárságra szorítkoznak, de legtöbb vonatkozásban érvényesít
hetők bármilyen fokú és fajú iskolára is.

Közvéleményünk általában csak annyiban tájékozott az erdélyi 
tanárság sorsáról, amennyiben az ismételt nyelvvizsgák nagy fel
zúdulást kiváltó hírei hozzá is eljutottak. Erre a kérdésre éppen köz
ismert voltánál fogva nem kívánunk kitérni, de a tárgyilagosság 
kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a nyelvvizsgára való utalások 
ügyét igen sokan — nyilván sajtónk hazafias túlzásai következté
ben — tévesen fogják fel. Azt ugyanis el kell ismernünk, hogy a 
román tannyelvű állami iskolákban alkalmazott tanároktól joggal 
követelhetik meg a tanítás nyelvének, tehát a román nyelvnek 
tökéletes tudását.

A kisebbségi iskolákban, természetesen már más a helyzet. 
Itt csak az ú. n. román nemzeti tárgyak (román nyelv és irodalom^ 
román történelem és földrajz — a világtörténelem és földrajz tanítási 
nyelve már magyar — alkotmánytan) tanításánál kötelező a romárig 
mint tanítási nyelv. A felsőbb osztályokban azonban, főleg a VIII.

Képek az erdélyi magyar tanárság helyzetéről.
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osztályban célszerű a román nyelven való tanítás a többi tantárgyak
ból is, minthogy az érettségi nyelve román. (Az érettségi vizsgálatot 
ugyanis a tanulók nem saját intézetükben teszik le, és nem az illető 
iskolában tanító tanárok a vizsgáztató bizottság tagjai, hanem külön
böző körzeteknek van egy-egy vizsgabizottsága, s ennek tagjai Erdély
ijén regáti tanárok. A törvény ugyan biztosítja a kisebbségeknek azt 
a jogot, hogy kisegítő nyelvként az anyanyelv is használható. Ez 
azonban csak Genf felé kacsintó papírforma, de a gyakorlatban 
nincs meg, s különben sem sokat érne.)

Mint az a föntebb elmondottakból is kitűnik, az Erdélyben 
működő magyar tanárok részint állami iskolákban (kisebb számban, 
mindössze 50—60), részint és főleg pedig' autonóm kisebbségi, feleke
zeti iskolákban tanítanak. A későbbiekben látni fogjuk, hogy e két
féle típus között milyen lényeges különbség van.

Vessünk most egy pillantást a tanár munkájára.
Hogy a tanár óráin mit és hogyan tanít, teljesen saját belátására 

van bízva. Tanmenet, óravázlat, módszeres tanítás és effélék, ismeret
len fogalmak. Ha még azt is tekintetbe vesszük, hogy a kötelező 
óraszám hetenként 15, húsz évi szolgálat után pedig csak 12, akkor 
méltán irigyelhetjük romániai kartársainkat. Ám ez még nem min
den ! A tanárnak nem kell helyettesítenie. Ha valaki mulaszt, köte
les helyettesről gondoskodni. Óráinak ellátására vagy ő vagy az igaz
gató megkérheti valamelyik kollégáját, de a helyettesítésért külön 
díjazás jár. Az igazgató szintén csak megkérhet valakit a helyettesí
tésre, ő t. i. nem felettese a tanárnak, csupán adminisztratív vezető. 
Az adminisztratív teendők ellátására is inkább csak felügyel, ezt 
a munkát a külön e célra rendelt személyzet (personal administrativ) 
látja el. A szakfelügyelői rendszer megvan. A felügyelő, valamint 
az inspektor (főigazgató), észrevételeit jegyzőkönyvben örökítik 
meg, ezt az igazgatónál hagyják, s megjegyzéseket a tanárok tudo
másul vehetik, vagy ellenjegyzéseket tehetnek.

Ezt a kényelmes és méltán irigylést kelthető állapotot azonban 
csak a román, valamint a velük egy tekintet alá eső, állami iskolák
ban alkalmazott magyar tanárok élvezik, ők másként is sok tekintet
ben boldog és szerencsés részesei a demokratikus szellemű román 
közoktatásügy előnyeinek.

Homlokegyenest ellenkezik mindezzel a kisebbségi iskolákban 
működő tanár helyzete és munkája. Neki nemcsak egész évre szóló 
tanmenetet és az év egy szakaszára (trimester) szóló, előre kidolgozott 
óravázlatot (!) kell készítenie, hanem munkája a sűrűn látogató szak- 
felügyelők és inspektorok állandó zaklatásainak, kifogásainak van 
kitéve. Nemcsak túlórákkal kell tanítania, hanem az alkalmazott 
román tanárokat sokszor hónapszámra helyettesítenie, s e mellett 
a felügyelők egyénisége szerint megkívánt, mindig másként értelme
zett, modern pedagógiai módszereivel megfelelő tanulmányi ered
ményt felmutatnia. Mindezt a legcsekélyebb anyagi ellenszolgálta
tás fejében (erről alább szólunk). Modern pedagógiai szellemű neve
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lés, módszeres tanítás követelése ilyen körülmények között s a fenn
álló elbírálási rendszer mellett lehetetlen kívánság.

Az osztályozás kizárólag a tárgyi tudáson alapul. A tanév három 
szakaszra, trimesterre oszlik. Ezek mindenikének végén elbírálják 
a tanulókat. A tanár minden trimesterben köteles a tanulót egyszer 
feleltetni (többször nem). Ez a felelet, valamint az osztályozás előtt 
íratott írásbeli dolgozat (egyébként nincsenek írásbeli dolgozatok) 
középarányosán adja a tanuló érdemjegyét. Legjobb osztályzat a 
tízes, legrosszabb az egyes. De a négyesnél rosszabb jegy már bukás, 
tehát a bukásnak is vannak különböző fokai. Ha példáid valakinek 
a felelete ötös érdemjegyű, dolgozata négyes, ennek a tanulónak az 
ill. tantárgyból nyert osztályzata : 5 + 4 = 9  : 2 = 4 -5, még elfogadható, 
így történik az osztályzat megállapítása minden trimester végén. 
A tanév befejezésekor osztályvizsga van, s az itteni feleletek is 
befolyásolhatják a tanuló végosztályzatát. (Ellentétben a mi össze
foglalóinkkal.) Az évvégi érdemjegyet t. i. a trimesterek és az osztály
vizsga összesített eredményeinek hányadosa adja. (Pl. 4 '5 + 3 '6 + 5  
a  trimesterek eredményei, + 4  az oszlályvizsgai felelet, ennek összege 
17-1 : 4 127. Az a tanuló, aki ilyen osztályzatot nyert, még megfelel.
Ellenben, ha valakinek 3'99 a végeredménye, már elbukott.) Az 
összes tantárgyakból nyert érdemjegyek összege elosztva a tan
tárgyak számával, adja a tanuló osztályzatának végső eredményét 
(media).

Elképzelhető, hogy egy osztályfőnöknek milyen sok számtani 
műveletet kell elvégeznie, amíg valamennyi tanuló médiáját ki
számítja. Ezeket a számításokat az állami iskolákban a personal 
administrativ végzi, a tanárnak csupán a trimesterek és az évvégi 
vizsga eredményét kell megállapítania. Az autonom iskolák azonban, 
amelyek amúgyis állandó élet-halál küzdelmet folytatnak anyagi 
létükért* természetesen nem tudnak az ilyen teendők ellátására 
külön személyzetet tartani, ezt a munkát is a tanároknak kell el- 
végezniök.

A tanárság anyagi helyzetéről is érdemes megemlékeznünk. 
Itt is a már jól ismert ellentéttel találkozunk. Az egyik oldalon igen 
jó anyagi ellátás, sok kedvezmény, a másikon sok teher, semmi ked
vezmény, és nagyon csekély anyagi ellenszolgáltatás. Az állami iskolák 
tanárai a katonatisztek után a legjobban fizetett tisztviselők, s a rendes 
fizetésen kívül számtalan törvényes kereseti lehetőségük van (a meg 
nem engedett jövedelmi forrásokról nem szólunk). Ezek közül csak 
néhányat említünk meg : Erdély ú. n. „kultúrzóna“ , s az itt működő 
tanárok külön fizetéstöbbletet kapnak. A nemállami iskolák tanuló
létszámát mindenféle rendelkezésekkel korlátozzák. Ennek követ
keztében az állami iskolák jóval zsúfoltabbak. Ugyanakkor azonban 
ezeknek is csak előre megszabott osztály- és tanulólétszámuk lehet. 
Ha a megállapított (bugetar) számon felül új (extrabugetar) osztályo
kat kell nyitni, (s ez a kisebbségi iskolák minden irányú megszorítása 
következtében elég gyakran előfordul), akkor itt nagyobb tandíjat
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szednek, s a befolyt összeg a tanárok jutaléka lesz. Magánvizsgák 
csakis állami iskolákban tehetők stb.

Ezzel szemben az autonom iskolák autonómiája ma már csak 
abból áll, hogy önállóan tartják fenn magukat. A magyar tanintézetek 
semmiféle állami támogatásban, segélyben nem részesülnek, fenn
tartásuk tehát tisztán a tandíjakból, adományokból és alapítványok
ból történik.1 (A valamikor nagy vagyonnal rendelkező iskolák 
— részint állami beavatkozás, részint szükség folytán — vagyonuk 
jórészét elveszítették.) A hatóságok pedig gondosan ügyelnek arra, 
hegy az iskolák még a megmaradt vagyonból és lehető jövedelmekből 
se tehessenek túlságos anyagi jólétre szert. Törvény szabja meg a 
tanulók és osztályok számának maximális és minimális határúit. 
Magántanulók — mint mondottuk — csak állami iskolában vizsgáz
hatnak, kisebbségi iskolába csak az illető nemzetiségi tanulók járhat
nak, az iskola fenntartó hatósága köteles gondoskodni a szükséges 
felszerelésekről, a szertárak berendezéséről, az épület karbantartásáról 
stb. Mindezt a legszigorúbban ellenőrzik, s a legcsekélyebb mulasztás 
is könnyen az iskola bezáratását vonhatja maga után.

Elképzelhető, hogy az ilyen iskolák, amelyek a szükséges költ
ségek előteremtésében teljesen önmagukra vannak utalva, tanáraiknak 
is csak igen csekély fizetést tudnak biztosítani. Igen sok esetben a 
harmincéves szolgálattal bíró tanárnak is csak annyi fizetése van, 
mint nálunk a helyettesnek. Hogyan teljesítheti már most töretlen, 
egész lelket kívánó nevelői hivatását az az ember, akinek életenergiáját 
nem kis részben arra kell fordítania, hogy saját magának és családjá
nak legalább minimális igényű megélhetést teremtsen, olykor egye
temet végzett emberhez nem méltó munkával kényszerülve mellék- 
keresetre szert tenni? Ez olyan körülmény, amelynek hatásai belát
hatatlan károkkal járhatnak az erdélyi magyarság jövőjére nézve.

Az ismételt nyelvvizsgára való küldések hihetőleg már meg
szűntek. Egyáltalán a kedélyek lassan megnyugodtak, a magyarság —  
annyira — amennyire — beleilleszkedett az új helyzetbe s az „ahogy 
kellene“ beállítottságú életfelfogásról áttér az „ahogy lehet“ paran
csoló realitásához. Azt várhatnók tehát, hogy az erdélyi magyarság 
helyzete minden téren, így az iskolaügy tekintetében is javul. Sajnos 
azonban ezt a kedvező alakulást csak felületes szemlélődéssel vél
hetjük. A magyar iskolák jövőbe vetett képe ugyanis nemhogy a 
jelenleginél semmivel kedvezőbb képet nem nyújt, de egyenesen vég
pusztulással fenyegeti azokat az ősrégi kollégiumokat, gimnáziumo
kat, líceumokat stb., amelyek közül nem egy többévszázados múltra 
tekinthet vissza.

1 Az igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy a román nemzeti 
paraszt-párt Elvette programmjába a kisebbségi iskolák segélyezését, s a 
párt korminyrajutásakor adott is a kisebbségi iskolák tanárainak havi 
ezer ki fizet skiegészítésl. A kormány bukásával azonban az a segély is 
megszűnt. Különben is az említett havi ezer leit már a második évben 
állami értékpapírokban utalták ki, ami névértékben kb. egyharmadát jelen
tette mindössze.
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Hogy mi az az újabb fenyegető szörny, amit az erdélyiek közül 
is csak kevesen látnak, akkor tűnik elénk, ha a román tanárképzést 
kissé szemügyre vesszük : A romániai tanárjelölt az egyetemi tanul
mányok bevégeztével, a szakvizsga, helyesebben a mi szakvizsgánk
nak megfelelő ú. n. ligenta sikeres letétele és a tanítási gyakorlat 
(seminar pedagogik) elvégzése után középiskolában taníthat ugyan, 
de csak három évi tanári működés után (ha megfelelőnek bizonyult), 
tehet tanári képesítő vizsgát (capacitate). Ekkor kapja meg a király
tól rendes, szabatosabban végleges tanári kinevezését (titular defi
nitiv). Arról azonban gondoskodás történik, hogy a capacitatet 
csak annyian tegyék le, ahány új állás betöltésére kilátás van. Hogy 
azután itt kisebbségi, elsősorban magyar tanárjelöltek alig, vagy 
éppenséggel nem jönnek számításba, az mindazok előtt, akik csak 
valamennyire ismerik az erdélyi viszonyokat, egészen természetesnek 
tűnik fel.2 Ez a körülmény pedig, mint arra föntebb utaltunk, az 
erdélyi magyar tanárságra, további fejleményében pedig az egész 
erdélyi magyar iskolaügyre és kultúrára nézve mérhetetlen kárú 
következményekkel járhat. Nemcsak az a veszély fenyeget ugyanis, 
hogy a fiatal magyar tanárokat állami iskolákban nem alkalmazzák 
(a magyar tanárság előtt a román állami iskolák kapui kihalási rend
szerrel lassan teljesen bezárulnak), hanem ennél sokkal nagyobb 
csapás, sőt egyenesen végpusztulás veszélyezteti a nemállami magyar 
iskolákat. A törvény ugyanis megköveteli ezektől az intézetektől 
azt, hogy legalább hat rendes (definitiv) tanáruk legyen. Már most 
a jelenlegi tanári nemzedék tagjai hova-tovább nyugdíjba kerülnek, 
elhalnak stb. Olyan fiatal magyar tanárok pedig, akiknek végleges 
képesítésük volna, alig-alig akadnak. Ha pedig definitiv magyar 
tanár nincs, az iskola kénytelen a megüresedett tanszékeket román 
tanárokkal betölteni. Az így alkalmazott román tanárok száma 
könnyen meghaladhatja a magyar tanárok számát, akkor pedig az 
iskola megszűnt kisebbségi iskola lenni.

Tekintve azt, hogy a megszállás már közel két évtizede tart, s 
így a jelenleg még működő magyar tanárok túlnyomórészben az 
idősebb generációhoz tartoznak, könnyű belátni, hogy — ha csak 
valami kedvező fordulat, lényeges változás nem következik be —, 
igen sok nagymultú iskolánk felett hamarosan megszólalhat a lélek
harang. Hogy meg ne szólaljon, kötelességünk ezzel a kérdéssel foglal
kozni, s olyan megoldásmódot keresni, amely magyar nyelvünk és 
kultúránk ezen őreit, az erdélyi magyar iskolákat a végpusztulástól 
megóvja — míg nem késő.

Ha a vázolt, szétszóródó mozaikdarabokat egységes, „globális 
szemléletű“ egésszé próbáljuk összeilleszteni, az elénktáruló kép igen 
sötét tónusú lesz, csak nagyon ritkán és nagyon halványan találunk

2 Megjegyzendő, hogy a román anyanyelvűek számára is a legnehe
zebb vizsgák egyike a capacitate. Pl. a két év előtt megtartott román nyelv- 
és irodalom szakból képesítő vizsgára jelentkezett 800 jelölt közül mind
össze 125 (15*6°/,,) vizsgázott sikerrel.
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benne világosabb, fényt árasztó vonásokat. Azok a magyar tanár
testvéreink, akik még megmaradtak az állami iskolákban, kétség
telenül igen előnyös helyzetben vannak. Sajnos, ezek már csekély 
számuknál fogva is, alig jöhetnek számításba, és ez a szám napról- 
napra csökken, hiszen a régiek helyébe nem kerülnek fiatal magyar 
tanárok.

Az elmondottakon végigtekintve, látnunk és éreznünk kell azt, 
hogy az erdélyi magyar iskolákban működő kartársaink igazi, ön
feláldozó harcosai nevelői hivatásuknak, szomorú részesei a tragikus 
sorsú erdélyi magyar életnek. Bennük még él a századeleji, a háború 
előtti magyar állameszme, őket még táplálja a múlt emléke s még 
inkább a múltat visszasirató jelen szebb jövőbe vetett hite s reménye. 
De ha majd őket felváltják a fiatalok — ha egyáltalán módjukban 
lesz apáik helyébe lépni —, vájjon bennük is lesz-e majd olyan erő és 
akarás, marad-e még bennük abból a sokszor kigúnyolt és lenézett, 
mégis itt felbecsülhetetlen értékű „csak azért is magyarságból“ 
annyi, hogy átvegyék az atyai örökséget, fenntartsák és továbbadják 
az öntudatos magyar nemzeti gondolatot, s azt egész érzés-, akarat- 
és eszmevilágukkal szolgálják?

Oly kérdés ez, amelyre — sajnos, vagy hála Istennek — a jelen 
pillanatban nem tudunk válaszolni.

Sopron. Dr. Benkő László.

A  munkaiskola elve a történettanításban.

Az ismeretszerzés, a szellemi birtoklás útjának tervszerű veze
tésével kapcsolatosan külön kívánok szólani az ú. n. munkaiskola elvéről 
a történettanításban. A vele összefüggő mozgalom erős, sokszor 
zavaros hullámokat vert fel, de az oktatóeljárás szempontjait jóté
konyan megtermékenyítette. Ma már a régi és új „bűnök“ kölcsönös 
belátása mellett az általános, tömegtanítás terén a bölcsen megállapí
tott középút szempontjai érvényesülnek.

A munkaiskolában rejlő törekvés kétségtelen visszahatás a 
herbarti asszociációs pszihológiának a tanításban jelentkező követ
kezményeire. A mehanikus képzetkapcsolásból eredő fogalomalkotás
tanának, valamint a tanári vezetés fontosságának túlzott hangoz
tatása mellett tanításunk elmehanizálódott, túlnyomóan intellek
tuális, racionális jellegűvé vált, s az iskola munkáját nagy mérték
ben a kvietizmus uralma ülte meg.

A munkaiskola az újabb gyermeklélektani kutatások hatása 
alatt az ismeretszerzés, az egész nevelés folyamát megszakítatlan 
lelki aktusok láncolatának tekinti. Felfogása szerint minden gyer
mek veleszületett cselekvő ösztöne segítségével maga képes egész 
lelki világát, tudását és jellemét öntevékenységgel kiépíteni. A tanár
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csak segítője, vezetője ebben a munkában. A lelki életnek nem passzív, 
receptív tulajdonságára, hanem cselekvő, alkotó, spontán tevékeny-í 
ségére helyezi a súlyt, amely a külvilágból érkező hatásokat, lelki 
tartalmakat a maga összetevő és szétválasztó munkájával állandóán 
a lelki organizmus céljai szerint rendezi.

A régi és az új iskola küzdelmének eredménye az lett, hogy 
ma már a munka- vagy cselekvőoktatás éppen olyan fontos módszer
tani elv, mint például a szemléltetés. Alkalmazása a tárgyak termé
szete szerint változik. A történettanításban természetszerűleg nem a 
manuális, hanem a szellemi tevékenységre esik a hangsúly. Alapelv 
az, hogy semmit se tegyen a tanár, amit a tanulók is elvégezhetnek. 
A tanár állandó feladata, hogy a tanulót az önkéntes elhatározásból 
fakadó cselekvés útjára terelje, az egész osztályt munkaközösségé
ben egyesítse.

A számonkérés, az előkészítés és az összejoglalás alatt az elvet 
maradéktalanul érvényesíthetjük. Láttuk, hogy ez a kérdezés művé
szetével függ össze. Nem elég azonban, hogy a történetóra e szaka
szain csak a reprodukció szempontja érvényesüljön. A kutató 
kérdések egész sorával érdeklődnünk kell, meddig terjed a felelő 
tárgyi ismerete, az összetett, magasabbrendű történeti fogalmak, 
összefüggések megértésében meddig jutott, van-e problémaérzéke, 
helyesen ítéli-e meg a történeti személyeket, az eseményeket, a 
kor szellemét stb. ? Van-e spontán érdeklődésen alapuló és lelki 
kiegészülésre törekvő tudásvágya, témaszeretete? Különösen kutat
nunk, figyelnünk kell, vájjon az, amit a tanuló mond, lelki öntevé
kenység útján kialakult, önálló, maradandó tudattartalom-e, vagy 
csak mehanikus memorizálás, verbalizmus gyümölcse?

De a felelőt a számonkérés alatt nem szabad folyton kérdéseink
kel zavarni. Engedni kell, hogy szellemi munkája útján szerzett 
lelki gyarapodását bemutassa. A lelki értékgyarapodás nyilvános 
és sikeres bemutatása önérzetne velő, fokozott munkára serkentő. 
Az előadókészség bemutatása és fejlesztése is csak így történhetik. 
A munkaoktatás, illetőleg az osztályfoglalkoztatás elvét a történet- 
tanításban nem értelmezhetjük úgy, hogy az öntevékenységre 
serkentő, gyakori kérdésekkel, szakadatlan ösztönzésekkel a fogalmi 
és érzelmi egység megteremtésére és annak kifejezésére törekvő 
tanuló lelki működését folytonosan megszaggassam, felaprózzam. 
Csak ha megakad, vagy valótlanságot mond, homályos, bizonytalan 
tudást árul el a felelő, szólítom az osztály másik tagját. Hogy mennyi 
idő múlva, az a tisztázandó ismeret természetétől függ. Általában 
sokáig nem várhatunk, nemcsak az osztályfoglalkoztatás érdekéből, 
hanem az idő rövidsége miatt sem. Ilyenkor, kivált ha nehezebben 
érthető, mélyebb értelmű kérdés megbeszélése az egész osztály 
bevonásával eleven ütemben folyik, az érdeklődés láza, a lelki 
felhevülés jele ott csillog a szemekben. Nincs olyan feldolgozott 
történeti anyag, amelyet minden vonatkozásban ismerjen és átéljen 
a tanuló. A felelés közben felvetődött problémák közös megoldása

2*
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éppen ezért kiválóan nevelőértékű lehet. Vigyáznunk kell azonban, 
hogy az öntevékenységre serkentő osztályfoglalkoztatás a fegyelem 
felbomlására s az eleven temperamentumú, folyton felelni szerető 
tanulók állandó foglalkoztatása mellett a nagyon gyengék, vagy meg
rögzött lusták biztonságos passzivitására (!) ne vezessen.

A szellemi öntevékenység ébrentartása és az egész osztály foglal
koztatása a történettanárral szemben nagy igényeket támaszt. Az egyes 
tanulóknak s az egész osztálynak figyelmét, érdeklődési irányát, 
készültségi fokát, egész lelki beállítottságát minden percben ismer
nie, éreznie kell. Minden szó, legkisebb jelenség s a tanulóknak 
szeme elé táruló egész magatartása befolyásolja tevékenységének 
(kérdéseinek) irányát. Legfőbb feladata, hogy a tanulók lelki világát 
a történeti anyagon, mint eszközön keresztül, a nevelői cél felé 
irányítsa. Az órán szereplő összes ismert, reproduktív anyagot 
épúgy, mint a megtanítandó újat az osztály lelki igénye szerint 
kell feldolgoznia, és mindig tudnia kell, milyen képességű és készült
ségéi tanulóval beszél. Ezek szabják meg a tanulóval szemben fel
állítható mértéket. Gondoskodik arról, hogy a vezetőtanulók jóté
kony hatásukat óra alatt is kifejtsék. Kutató kérdések útján fel
vetődött bonyolultabb összefüggéseket, mélyebben fekvő koreszmé
ket, kulturális, gazdasági, társadalmi kérdéseket, erkölcsös gondol
kozást, hazafias érzést feltáró anyagrészeket velük mondatunk 
el : hadd lássák a gyengébbek, hogy a feltett kérdés az osztály 
szellemi színvonalát nem haladja meg, hadd érezzék a társuk által 
átélt, megkapó stílusban tolmácsolt felemelő érzés jótékony hatását 
s ugyanakkor a kiegészülésre való törekvést, ha ugyanaz nem volna 
bennük is meg.

Fontos kérdés, hogy az új anyag feldolgozása alatt hogyan, milyen 
mértékig alkalmazzuk a munkaiskola elvét ? Az elv túlhajtói, a „hall
gató“ tanulótól irtózva, a munkában való aktív részvételt itt is 
erőszakolták. A tanulók tevékeny részvételét sokszor a nevetségig 
menő mesterkélt eszközökkel, pl. a heurisztikus tanalak erőszakolt 
használatával igyekeztek biztosítani az új anyag feldolgozásában is. 
Pedig időben szingulárisán lefolyt történeti tényeket kikövetkeztetni 
éppen olyan, mint a jövőt tényszerűen megjósolni. Az esemény
kitaláló munkában csak ügyes Iesők, vagy élelmes előrekészülők 
tudnak öntevékenyen résztvenni. A történetóra ezen fázisában a 
tanár domináló szerepe pedagógiai szükségesség. Nemcsak mert 
spekulatív úton meg nem állapítható, egyszer lefolyt történeti 
tényeknek közléséről, hanem mert azok egyidejű értékeléséről van 
szó. Céloktól vezetett, gyakran szövevényes erkölcsi és anyagi 
érdekektől hajtott történeti személyek, vagy társadalmi közösségek 
tetteit serdülő ifjak előtt a megbízhatóság erejével csakis olyan 
felnőtt tárhatja fel, akiről az ifjak tudják, hogy koránál, képzett
ségénél, társadalmi állásánál és hivatásánál fogva a jelenben is tagja, 
tényezője, alapos ismerője, objektív szemlélője egy ahhoz sok tekin
tetben hasonló történeti életnek, mint amilyennek a megértése
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rájuk vár. Ők még koruknál, szűk területre szorított tanulóéletüknél 
fogva nem élhetik és nem is érthetik biztosan a mának szerteágazó, 
bonyolult és rejtett életjelenségeit, a múlt megértésének kulcsát. 
A felnőtt társadalom történeti múltjának, küzdelmes életének 
megbízható interpretátora ezért csakis a felnőtt tanár lehet. Éppen 
ez fejezi ki azt, hogy nem a tankönyvnek, hanem a történeti való
ságnak, tehát a múltban éretten gondolkozó, megfontoltan cselekvő 
társadalom életének serdülő ifjakkal való megértetéséről van szó. 
Az életkorhoz simuló gondos történeti transzformáció, amit ilyen
kor a megértés és átélés érdekében a tanár végez, a tanulók előtt 
megbízhatóbb, mint az, amit esetleg „kutatómunkájuk“ alapján 
az osztálytársak mutatnak be.

Amikor egyik m inkaoktatási óra tanári feljegyzése szerint Temesy 
Győzőnek Az mber harcol c. s a III. o. tan dók által otthon olvasott 
műve alapján Szigetvár ostromának fdd dgozására került a sor, a tanulók 
csak a költ tt mesére mlékeztek, s a hely tt, hogy az ifjúsági regény tör
téneti tényeinek összeáll tásával a tanárnak segédkeztek volna, nem kis 
meglepetésre a t kérték: „Olvas'k '1 mégegyszer együtt.“  Én azt hiszem, 
hogy ez esetben a tan dók „együtt“  szava elsősorban a fent kifejtett fel
fogás, vagyis a tanári vezetés szomjazásának igazolására szolgál.

Az kétségtelen, hogy a középiskolai oktatás céljának érdekében 
•személyes hatását, irányító, szuggesztív befolyását itt fejtheti ki 
és kell is, hogy kifejtse a történettanár. Az elbeszélő (fejtegető, 
magyarázó, előadó) tanalak a céljához vezető varázsvessző lehet, 
amely nemcsak reprodukált objektív történeti képben, mint hű 
multrekonstrukcióban hívja életre, teremti újra a tanuló képzele
tében a történet vezéralakjainak, értéktermelő személyeinek, kúltu- 
rális, társadalmi, gazdasági életének tényszerű lefolyását, hanem a 
küzdelem megelevenítése, a hatásösszefüggések érdekfeszítő átélése, 
értékelése közben energiaforrásokat fakaszt, és ennek teremtő erejé
vel a tanuló érzelmi és akaratvilágába mélyen beágyazott ember- 
és életismeretet, világfelfogást ültet. A középiskolai történettanítás
nak éppen ez a gyakorlati jellemképzés és világnézetformálás kiemelkedő 
feladata.

Az erkölcsi törvényeket és eszményeket nemcsak ismerni, 
hanem követni is kell. A jót azonban könnyebb ismerni, mint csele
kedni. Az értelmi belátást ilyenkor tettre az érzelem és akarat sar
kalja. Éppen ezért a jellemképzés az érzelem és akarat nevelésén 
fordul meg. Ez pedig nem kényszereszközökkel és elsősorban nem 
is értelmi felvilágosítással, hanem mindenekfelett példa álján érhető el. 
A történelem az emberi cselekedetnek és azt kísérő értelmi, érzelmi 
és akarati motívumoknak kimeríthetetlen példatára. Elbeszélésük 
alatt a belső szemlélet a tanulóban élménnyé erősödik, s analógiás 
átélés útján a tanár lelkében lefolyó funkciók azonos módon, hasonló 
formában és tartalomban zajlanak le. így nemcsak ismeret, hanem 
az érzelmek és akarati tendenciák egész tömege jut be, tapad meg 
a tanuló lelkében. Tárgyunk nevelő értéke éppen ebben van, s a 
történettanár nevelőképessége ezen fordul meg.
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Vájjon a külsőleg passzív osztály, a hallgató tanuló, a tanítás e 
szakaszán belsőleg tétlen-e ? Ha a tanár elbeszélése, előadása iskola
szerű, vagyis a tanuló szellemi színvonalán mozog, gondos előkészí
tés után, az érdeklődéstől sarkalt figyelem segítésével a szellemi 
öntevékenység, ez a láthatatlan munka, mint sokirányú, eleven, 
belső lelki mozgalom tetőfokát érheti el, ami a tanulók szemének, 
arckifejezésének változatain át egészen a véleménynyilvánítás 
spontán kitöréséig juthat. Igaz, hogy a téma nem mindig ilyen 
érdekfeszítő, de ez a demonstratív tárgyaknál is előfordul, s ilyen
kor az érdektelenség ólmos hangulatából egyedül a tanár rátermett
sége, leleményessége emelheti ki az osztályt.

Ha a sok tekintetben heterogén történeti anyag egyes részeiből 
hiányzik a hangulati elem, ha a módszeres egységben sok név, adat, 
vagy a túlnyomólag bonyolult, fárasztó logikai tartalom az önkéntes 
figyelem ébrentartását nehézzé teszi, a megértésnek és átélésnek 
öntevékenység útján való biztosítására feldolgozás közben is meg kell 
ragadnunk minden kínálkozó alkalmat. Ilyenkor nagy előny, ha a 
munkaközösség tudata az osztályban már megszilárdult, és az anyag- 
feldolgozás közvetlen formája révén osztály és tanár lelkileg közel, 
benső munkaviszonyba' jutott. Csakis ezen élő, termékeny lelki
közösség alapján lehet ilyenkor zökkenés nélkül az újjal összefüggő 
régi tudattartalmak bevonásával, okok, összefüggések kerestetésé- 
vel, a már megismert új anyag útján elérhető ítéletalkotással, grafi
konok, térképek készítésével, esetleg más szemléltető eszköz fel- 
használásával a feldolgozásban való aktív részvételt ébrentartani. 
Itt nyílhatik kedvező alkalom a koncentráció elvének érvényesítésére, 
mindenekfelett pedig iskolai és házi olvasmányok útján a probléma 
megértésére és a tények mögött rejlő mélyebb szellemi tartalom 
átélésére. Ilyenkor az ismeretközlés is dialógikus formát ölt, s a 
tanár képzettsége, rátermettsége és a módszeres egység alkalmas
ságának foka szerint az osztálymunkát az aktivitás szélső határáig 
fokozhatjuk.

Általában az osztályfoglalkoztatásnak öntevékenységre, a közös 
munkába való bekapcsolódásra irányuló elvét az új anyag feldolgozása 
folyamán is mindannyiszor alkalmazhatjuk, valahányszor az a 
kialakult kedvező hangulati egység megbontására nem vezet. Azt azon
ban semmi esetre se áldozzuk fel, mert az értelmi tartalom érzelmi 
tónusa nemcsak a megértésben spontán résztvevő lelki elemeket 
motorizálja, hanem mint dinamikus erőt képviselő diszpozíció a 
jövendő lelki működés hajtóerejévé is válik. A jól elhelyezett hajtó
erő pedig a cselekedetet nemcsak megindítja, hanem helyes irányát 
is megszabja.

Á történettanításban tehát a munkaiskola elvét épúgy alkal
mazzuk, mint a természettudományi tárgyakban, de a tárgy termé
szete szerint mindig csak akkor, amikor az ismeretszerzés sajátos 
útja azt megengedi. Gyakorlati megvalósításának azonban mélyen 
járó, új irányt jelentő következményei vannak a történettanítás-
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bail is. Mindenekelőtt a régi pozitivista felfogás ismerethalmozó', 
öncélú historizmusát, s a vele kapcsolatosan túlsúlyra jutott intellek 
tuálizmust, didaktikai materiálizmust és verbalizmust elveti. Ehelyett 
a történeti objektivitás szigorú megtartása mellett a kor szellemét, 
belső összefüggéseit (szerkezetét), a történeti fejlődést megértető, 
élménygazdag konkrét anyag útján súlyt helyez a tanuló érzelmi 
és akarati erőivel összefüggő lelki képességek fejlesztésére. Ily módon 
a lelki erők harmonikus képzése alapján az egyoldalú intellektuáliz- 
must, a passzív recepciót az érzelmi és akarati funkciók tervszerű 
bevonása útján, hatékony aktivitás, a lelki értékek megszerzésére 
irányuló öntevékenység váltja fel. A középiskola történeti anyagá
nak a munkaiskola elvei alapján való feldolgozása ezért különösen 
alkalmas a nevelés céljait szolgáló értékeknek nemcsak értelmi 
felismerésére, hanem az aktív érzelmi és akarati erők céltudatos 
fokozása által, intuitív átélés útján, az erkölcsös jellemnek kialakí
tására, az önmagunk, mások és Isten iránt való kötelességeink fel
ismerésére és követésére.

Meg kell állapítanunk, hogy a munkaoktatás módszerével 
végzett történettanítás segítségével hatékonyabban munkálhatjuk 
a világháború, főként Trianon óta új életfeladatok megoldására 
hivatott magyar ifjú nevelését. A tanár és tanuló állandó, közvetlen 
lelki érintkezése, aktív együttműködése lehetővé teszi azoknak a 
gondolatoknak, érzéseknek, akarati tendenciáknak mély és maradandó 
átültetését, amelyek a magyar jövendő kiépítésében, Nagy-Magyar- 
ország visszaállításában döntő tényezők lesznek. A részleteiben 
nagyon sokfelé ágazó nevelési célok közül, már saját lelki beállított
sága alapján is, azt fogja a történettanár a magyar diák szívébe 
legmélyebben beágyazni, amelyik egyéni és nemzeti létünkkel 
szorosan összefügg. Legfőbb feladata a tárgyi ismereten, mint értelmi 
anyagon keresztül, a lelki élet centrális tényezőjének, az értelem 
és akarat irányítójának : az érzelemnek nevelése lesz. Tudnia kell, 
hogy a tudás, a konkrét anyag', az emlékezet táblájáról letörlődhetik, 
azonban a vele kapcsolatosan lelki birtokunkká lett érzés (érzület), 
vagyis a tanulás alatt kifejlődött állásfoglalás magammal, eniber- 
társaimmal és a nagy mindenséggel szemben, kitörölhetetlen. Éppen 
ezért a világnézetnek, az életfelfogásnak minden gyökérszála ide 
nyúlik le.

A történetiségnek1 és az aktualitásnak a történettanításban 
érvényesítendő elve éppen azt célozza, hogy a tanítás ne legyen 
öncélú multismeret, hanem közvetve a megértett gondolat, a meg
szerzett érzés útján a jelenben és azon keresztül a jövőbe torkolják. 
A múlt ismerete a jelen megértésének feltétele, amely viszont a 
maga kitűzött céljaival már a jövőbe néz. A jelennek és a benne 
kitűzött jövendő céloknak munkálása nélkül a középiskolai történet

1 D 'k 'n ij Istor'n: A történeti kultúra útja 70. 1., 2. Lásd szerző : 
Aktualitás a történettanításban c. cikkét Prot. Tanügyi Szemle 1931. 8. sz.
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tanítás nem nevelő eszköz, hanem csak holt ismerettömeg lenne. 
A tanítás folyamán éppen a történeti élet jelenben tanító és jö 
vőbe mutató értékének tudata a tanár és tanuló érdeklődésének 
eleven rugója.

Az aktuálitás elvének munkálása a legtermészetesebb lélektani 
és ismeretelméleti alapokon nyugszik. Ha a múltat a jelen ismeretének 
építő köveiből rakhatom össze, a rekonstruált múlt lelki tartalma 
önkéntelenül a jelen hasonló problémáit idézi fel. A jelenre és jövőre 
irányuló nevelőhatás fokát éppen azért az dönti el, hogy az életből, 
olvasmányaiból, más tárgyak ismeretanyagából a jelen megoldásra 
váró kérdései közül mennyi és milyen mértékben jutott a tanuló 
leikébe? A történettanár főkép a hazafias, vallásos (egyházi), szociá
lis, állampolgári, gazdasági, kulturális vonatkozású történeti anyag 
tárgyalása közben egyfelől az érdeklődés felkeltése útján a konkrét 
történeti ismeret spontán megragadását mozdíthatja elő, másfelől 
pedig a tanuló jövendő világ- és életfelfogására, meggyőződésének 
kialakulására döntő befolyást gyakorolhat. A jó tanár a boldog 
magyar jövőt megteremteni hivatott legnemesebb gondolatok, 
legszentebb eszmék és érzések fanatikus erejét, szilárd hitét, áldozat
kész akarását ekkor hintheti el a tanuló lelkében. És akkor lesz igazi 
nemzetnevelő, ha növendékéből a sorsdöntő nemzeti vágyak és 
célok munkálásában megalkuvást nem ismerő, következetes, erős- 
akaratú magyar férfit és nőt nevel.

A munkaiskola elvének kialakulása folyamán a különböző 
lélektani, sőt világnézeti tanok követői a történettanításban is az 
új anyag feldolgozásának szélsőséges módjait próbálták meghonosítani. 
E túlzások középpontjában vagy a tanuló, vagy a tanár állott.

Voltak, akik a munkaoktatás nélkülözhetetlen elemének tekin
tették a fizikai (manuális) munkafolyamatok állandó közreműködését, 
hogy a tudás nemcsak elméleti, emlékezeti, hanem mindenkor 
tapasztalati úton szerzett is legyen. Kemény papírból, agyagból, 
plasztilinből, vagy fából a kultúrtörténet legkülönbözőbb emlékeit 
(ősmagyar sátor, várak, csaták színhelye, ruhák, fegyverek stb.) 
készítették el, rajzolták vagy festették meg, hogy az ismeretszer
zést az érzéki élmény ereje megkönnyítse és állandósítsa. Nem gon
doltak arra, hogy ebben a munkában a „beszélő kéz“ gyakran éppen 
a lényegről, a történeti élményről tereli el a figyelmet, s munka 
közben a technikai és művészeti készség megszerzésére irányuló 
lelki törekvések lépnek előtérbe. Módjával koronként élhetünk vele, 
ha a történeti élmény domináló szerepét biztosítva látjuk, a manuális 
tevékenységnek ezt a módját azonban központi elvvé nem tehetjük.

A szellemi öntevékenység túlhajtása főként az amerikai iskolákban 
jelentkezik. Itt a tanulók néha még témájukat is szabadon választ
hatják, a módszeres egység feldolgozásához bárhonnan szerezhetnek 
forrást; anyaggyüjtési, olvasási szabadságukat senki sem korlátozza, 
senki sem irányítja. Lehet-e itt a nevelési célnak tervszerű, tudatos 
munkálásáról beszélni? És hol van az a tanár, aki az ily módon
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tanuló osztály ismeretszerzésének útját, a történeti ismeretek hézag- 
Lalanságát és arányosságát ellenőrizni s magasabb célok szerint 
egységbe foglalni tudja? Teljesen igaza van Somogyi Józsefnek, 
amikor ezt írja : „Túlzott önérzetre nevel, ha a gyermekkel elhitet
jük, hogy az ő játékszerű kutatgatása mindjárt tudományosértékű 
búvárkodás. Ila egy 8— 10 éves elemistát megbízunk egy város 
vagy városrész történetének „kutatásával“ , és az ifjú történettudós 
a nagynéniktől és házmesterbácsiktól néhány kétes adatot össze
szedve, azokból a szülők, esetleg az egész rokonság segítségével 
„tudományos“ értekezést állít össze az osztály számára, könnyen azt 
képzeli, hogy ilyesféle módszerrel jött létre pl. a Hóman—Szekfü- 
féle történelem is. Játéknak, tanulságos szórakozásnak mindez 
nagyon jó, de ne nevezzük tudományos kutatásnak.“ 2

Az öntevékenységnek öntanítási és önnevelési értelmezése már 
enyhébb alakban jelentkezik akkor, amikor a történettanár a fel
dolgozandó anyag részegységeibe való elmélyedés céljából egyeseknek 
vagy csoportoknak különböző forrásolvasmányt oszt ki, másokat 
művelődéstörténeti részletek tanulmányozásával, vagy szemléltető 
eszközök készítésével bíz meg, s az így összehordott színes mozaikok
ból a tanulók (mint tanítók) munkájával dolgozza fel az új anyagot. 
Itt a tanár irányítása a szerepek kiosztásánál és az iskolai feldolgo
zás alkalmával is erősebben érvényesül. Sőt a feldolgozás alatt 
művészi ihlettől irányított, igen fárasztó karmesteri munkára kell 
vállalkoznia. Mily nehéz, feszült figyelmet igénylő lehet egy ilyen 
ismeretszerző órán a tanulók folyton szétfolyni készülő, gyakran 
hézagos elbeszélésének, beszámolásának (néha előadásának!) a 
tanítás és nevelés céljai szerint való irányítása, összetartása ! 
Mennyi időbe és erőbe kerülhet a tanulóknak az anyag felkutatása, 
személyes feldolgozása ; milyen nehézségeket okozhat a forrásokban 
felnőttek lelki életének felnőttek által tolmácsolt megértése, annak 
saját életszakukhoz alkalmazott transzformációja, a történeti hős 
életének dramatizálása, jellemrajzok készítése, ünnepély rendezése 
stb.? Kis létszámú, tehetséges s e munkamódra lelkileg már be
irányított osztályra egy évben néhány irányító, korjellemző anyag
résznek ilyen feldolgozása rátermett tanárral elképzelhető, de gyen
gébb vagy nagyszámú osztállyal csak meddő kísérletezés és szánal
mas vergődés lehet.

Meg kell jegyeznünk, hogy a fárasztó előkészítés ellenére az új 
anyag feldolgozásának ez a módja rendesen órákon át tartó, erős 
szellemi munkát kíván. E miatt az osztály a normális tanmenethez 
képest elmarad, a tantervi anyag feldolgozásának aránya felbomlik, 
s a szellemi fénypontok, a „nagy benyomások“ mellé elmosódott, 
szürke foltok, hézagok és bizonytalanságok kerülhetnek ; az anyag- 
gyűjtésnek, az átélés érdekeit szolgáló részletes analízisnak időt

- Somogyi J . : A munkaiskola és a régi iskola. Nevelésügyi Szemle 
I. 120. lap.
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emésztő, fárasztó munkája pedig könnyen túlterheléshez vezet. Hova 
jutna az iskola, ha minden szellemtudományi tárgy az ismeretszerzést 
ilyen közös kutatás, „közös felfedezés“ útján csoportmunkával 
végezné? Ha pedig a „kutatási terület“ munkájával egyidejűleg a 
kiszabott anyagban haladnom is kell, a „nagy benyomást“ elő
készítő és megteremtő intuitív átélés az érdeklődést a vele párhuza
mosan feldolgozott anyag rovására hátrányosan csökkentheti.

Az a módszer, amely a gyermeki lélek irracionális területein 
á történelem szellemtudományi anyagának tervszerű feldolgozása 
útján mély nevelő hatásokat akar elérni, a leghelyesebb úton jár, 
amikor a történeti tények mögötti élet megéreztetéséhez vezető 
intuitív átélés elvét alkalmazza, az eljárás túlhajtása azonban csak 
rátermett tanár és tehetséges, a szellemi élet mélységei iránt fogékony 
tanulók egymásratalálása esetén mutathat fel szép, sokszor csodálatot 
keltő eredményt.

Valóban értékes, komoly eredmény érhető el azonban még 
40—50-es osztálylétszám mellett is, ha az osztály minden tanulója 
egy rövidebb forrást kap, s a vele kapcsolatosan szerzett konkrét 
ismeretek és élmények változatos tartalmát azután osztálymunkával 
dolgozzuk fel. Ilyenkor az új anyag feldolgozásának középpontjába 
is a tanulókat állíthatjuk. Mindazt, amit a forrás alapján a témával 
kapcsolatosan tudhatnak, amit abból következtethetnek, velük 
mondhatjuk el. így az osztály értelmi, érzelmi egységét, a nevelő
hatás azonosságát céltudatosan biztosíthatjuk. A Mika-féle olvasó
könyvek alkalmas olvasmányaival ezt az eljárást régebbi idő óta 
végezzük is, bár kétségtelen, hogy ma már a gyermek életszakához 
alkalmazott s a történettanítás céljai szerint mintegy novellisztiküsan 
megírt, tehát művésziesen transzformált olyanforma rövid és olcsó 
történeti olvasmányokról kellene gondkoskodni, mint aminők a 
Németországban nagy tömegben forgalomban levő tanulófüzetek 
(Schülerhefte). A diák lelki igényéhez alkalmazott s elég gyorsan 
elolvasható ilyen füzetekkel a munkaiskolái módszer alkalmazása 
mellett fenyegető túlterhelést is elkerülhetjük, viszont a tanár nél
külözhetetlen irányító szerepe mellett a tanulók tevékeny részvételét, 
a közös osztálymunkát az ismeretszerzés folyamán is biztosíthatjuk.

A tanuló szellemi öntevékenységének a történettanártól irányí
tott szélsőséges formája az ú. n. heurisztikus tanalak túlhajtott alkal
mazása. Ilyenkor spekulatív úton ki nem következtethető történeti 
tényeket a kérdések hosszú láncolatával, azoknak mintegy jövőbe
látó és előreérző szuggesztív erejével próbál a tanár a tanulóval 
megállapíttatni. Némelyek még azt is tanulóval akarták kitaláltatni, 
ki volt Nagy Károly utóda. A munkaoktatásnak ez a folyton 
cselekvő, mindent szétszedő, felaprózó, nyugtalan formája az elv 
félreismeréséből fakadt, és az aktivitás mesterkélt túlhajtását ered
ményezte.

Mindezen metodikai szélsőségek világosan mutatják, hogy új 
és helyes elveknek helytelen alkalmazása épolv céltévesztett, rossz
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módszert eredményezhet, mint ahogy a régi, lekicsinyelt, sőt meg
vetett módszeres eljárásnak jól megítélt, konkrét helyzetben való 
alkalmazása a legkielégítőbb megoldásra, legkedvezőbb eredményre 
vezethet. A történettanítás művészete, és nevelőhatásának ereje 
éppen abban rejlik, hogy a tárgy töméntelen ismeretanyagának és 
a tanulók megszámlálhatatlan változatban jelentkező ad hoc lelki 
tartalmának előre meg nem állapítható alakulása szerint megtudja-e 
választani és tudja-e spontán alkalmazni a történettanár a leghaté
konyabb eszközöket a nevelőoktatás minél tökéletesebb megvalósí
tása érdekében? Idézett cikkében helyesen állapítja meg Somogyi, 
hogy ,,a munkaiskolával kapcsolatban hangoztatott elvek csak 
okkal-móddal, mérsékelten alkalmazhatók, és a régi iskola hagyomá
nyos tanalakjai is megfelelőek a maguk helyén alkalmazva. A sokat 
ócsárolt előadó tanalak is bizonyos helyen a legmegfelelőbb lehet. 
Amikor a történelemtanár annyira kárhoztatott közlő előadása után 
a tanulók könnybelábadt szemekkel, lelkűk mélyéig meghatva és 
napokra lenyűgöző élményekkel eltelve hagyják el az iskolát, az 
ilyen történettanításnak bizonyára nem csekélyebb az értéke, mintha 
a történelem órán jól-rosszul sikerült rajzolással és dramatizálással 
darabokra törjük az egységes történeti szemléletet“ .

❖

A munkaoktatás elvének alkalmazása közben fontos szerepük 
van a szemléltető eljárásoknak is. Amint láttuk, a természettudományi 
ismeretek megértését a természetben mindig megtalálható élettelen 
vagy élő tárgyaknak, előállítható tüneményeknek bemutatásával, 
külső szemléltetésével végezhetjük, az egyetlen egyszer lefolyt tör
téneti valóság azonban csak a reánk maradt jelekbe zárt jelentések 
alapján rekonstruálható és érthető meg, azért a történeti szemléltetés 
lényegében sohase lehet a tanulók érzékei elé állítható közvetlen, hanem 
csak közvetett, ú. n. belső szemléltetés. A történeti múltat a lényegét 
alkotó szellemi tartalmával a valóságban és a maga egészében sohase 
mutathatom be, legfeljebb csak a reá vonatkozó, vele összefüggő 
emlékeket. Ezek között kétségtelenül legfontosabbak az egykorú, 
vagy közelkorú írott emlékek, az ú. n. történeti források.

A történeti források a történeti megértés szempontjából a jövendő 
nemzedék számára tulajdonképpen ugyanazt a szerepet töltik be, 
mint a tanulók számára a tanár elbeszélése. A múlt friss, színes, 
életteljes, közvetlen átélése legteljesebben kétségtelenül ezen az úton 
történhetik. A kútfők alapján végbemenő, közvetlen multátéíés 
azonban egyedül a történetíró osztályrésze lehet, míg a középiskolai 
történettanítás mind a tanulók szellemi színvonala, mind az idő 
rövidsége, esetleg a népes osztályok miatt elsősorban csak a történet
írók által rekonstruált múlt közvetítését vállalhatja a tanulók kezébe 
adott tervszerű vezérfonál, a tankönyv, irányítása mellett. Az egyes 
munkaiskolái módszerek túlhajtásával bevezetett s már az egyetemek 
történeti szemináriumainak feladatkörébe tartozó „kutató munkát“
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és forrástanulmányokat éppen azért nagyon meggondolt mértékig 
és csakis indokolt esetekben alkalmazhatjuk. Célunkat csak akkor 
érjük el, hogyha a forrás olvasása a tanulók megterhelése nélkül az 
egész osztályra mély hatást gyakorol. Csak stílusban, tartalomban 
a tanuló lelki igényéhez alkalmazott, történeti személyeket, vagy 
korokat megkapóan jellemző rövidebb részletek olvasását kíván
hatjuk meg lehetőleg az osztály minden tagjának kezébe adott 
könyvből. Pl. a Magyar Könyvtár egyik füzetéből Rogerius : Carmen 
miserabilejének részleteit. Kétségtelenül a legtöbb osztályban akad
nak olyan tanulók is, akiknél az iskolában felkeltett történeti érdeklő
dés önkéntes otthoni munkában, házi olvasmányban folytatódik. 
Ezeknek irányítása, koronkénti ellenőrzése, valamint a példa követé
sére való buzdítás szintén a jó történettanár feladatai közé tartozik. 
A forrásokat olymódon is felhasználhatja a tanár az új anyag feldol
gozása folytán, hogy fejtegetéseinek igazolására, a történeti élet 
megelevenítésére, élményszerüsítésére, néhány gondosan kiválasz
tott, jellemzőerejű sort az új anyag feldolgozása közben maga olvas 
fel. Ezáltal a tárgyalt múlt rendesen igen élénk, korhű színfoltot, 
az érdeklődés pedig újabb lökőerőt kap.

Történeti maradványoknak és hagyományoknak a történetírás 
szempontjából általában sokkal kevesebb a jelentőségük, mint az 
írott emlékeknek, a történettanítás érdekeit azonban igen hatásosan 
szolgálhatják. Igaz, hogy a történeti emlékek a megértésre váró 
történeti anyag nagy tömegéhez képest aránylag kevés objektív 
ismeretet közvetítenek, de nevelői szempontból annál értékesebb 
az ifjú lelkére gyakorolt szubjektív hatásuk. A múlt iránti tisztelet 
érzését milyen mértékben növelheti pl. a tanuló lelkében az a mély 
megilletődés, amely akkor fogja el, amikor Budapesten, Debrecenben 
vagy Szegeden belép abba a terembe, ahol az 1848—49-i országgyűlés 
üléseit tartotta, vagy amikor valamelyik nemzeti hős által alkotott 
vagy használt emléktárgyat meglát, esetleg kezével megérint? 
Bizonyára nincs középiskolával biró magyar város, amelynek hely- 
történeti emléke keletkezésének, szerepének ismerete mellett a múlt 
iránti kegyeletnek megható érzését ne keltené fel a tanulóban. 
A régiségtárak, történeti múzeumok gyakori látogatása is ezért 
kiválóan nevelőhatású. Mindig gondoskodnunk kell azonban arról, 
hogy a szemük elé táruló, néha igénytelen, semmitmondó emléktár
gyakban rejlő történeti jelentés, tehát a velük kapcsolatosan lezaj
lott történeti élet, valamint a bennük objektiválódott művelődési 
érték teljes egészében lelkűkbe jusson. Egy urnával kapcsolatosan 
például a primitív népek túlvilági hitének, temetkezési szertartásá
nak, valamint az urnakészítő technikai eljárásának színes elbeszélése 
az emlék értékelésének, a történeti megértésnek nélkülözhetetlen 
feltétele.

De nemcsak a történeti múlt eredeti emlékei, hanem azok 
reprodukciói is a történeti szemléltetés eszközei lehetnek. Ezek az 
érdeklődés fokozásának, a színes, hatásos élménynyujtásnak, a tör
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téneti érzék fejlesztésének szintén alkalmas módjai, de csak akkor, 
ha az egész osztály vetített képen egyszerre látja, és ha a jól meg
választott reprodukált kép jelentését, értelmét az osztály történeti 
tudattartalmához eleven, életteljes magyarázattal kapcsoljuk. 
Természetesen, amit a képen a tanulók is értelmezhetnek, megfejt
hetnek, velük mondatjuk el. Ez esetben a heurisztikus tanalakot 
a történettanításban is épúgy használhatjuk, mint a természet- 
tudományi tárgyaknál. A reprodukcióban bemutatott történeti 
emlékek szemlélete útján szerzett érzéki képzetek a történeti ismeret- 
szerzést megkönnyítik, a képzettársítást és az emlékezés munkáját 
alátámasztják. Nem történetet, de korhű történeti keretet, a tör
téneti életnek a kor sajátos szellemében objektivált jelét kapják a 
tanulók, amelyből lelkűkbe az egykorú történeti életnek néha ugyan 
igen parányi, de legalább hamisítatlan, üde levegője árad.

Ha pl. a középkor tanítása folyamán bemutatom a tipikus 
középkori váraknak nemcsak távlati képét, hanem belső részeit, 
szerkezetét, védelmi rendszerét, utána lovagokat teljes fegyverzet
ben, avatásukat, tornájukat, védő és támadó fegyvereiket, csatáju
kat, lakásukat: a képek mögött rejlő eleven életnek művészi meg
festése alatt a tanuló lelki világa a friss képzetek és élmények egész 
tömegével gyarapodik. Igaz, hogy ez s az ehhez hasonló sok kép 
éppen úgy, mint maga a történeti emlék, még nem történelem. Az, 
amit a tanuló lát, inkább állapot, mint folyamat, néha hosszú, 
szétfolyni törekvő részlettömeg, de a történeti megértés objektív és 
szubjektív elemeinek hallatlan tömegű építőkövét hordhatjuk igy 
össze a tanuló leikébe a magasabb történeti fogalmak, elvontabb 
történeti szemléletek kialakítása érdekében. A képek szemlélete alalt 
szerzett impulzusok sokirányú érdeklődés forrásaivá válhatnak, 
s birtokában a tanuló a külső szemlélet útján nyert konkrét kereteknek 
belső szemlélet útján való teljes megértésére, az érzéki szemlélet által 
felvetett problémának totális és korhű felfogására törekszik. Éppen 
ezért a történettanításban az érzéki szemléltetésnek ez a módja lelki- 
ismeretes előkészület, a képanyag gondos kiszemelése esetén mindig 
hasznosnak bizonyul. A legnagyobb baj az, hogy nincs a középiskola 
igényeihez alkalmazott, a tantervi anyag alapján célszerűen kivá
lasztott, magyarázó szöveggel ellátott történeti képsorozatunk. 
Ma az illusztrált történeti munkák egész tömegének felkutatása, össze
hordása után a legkülönbözőbb nagyságú képeknek és könyveknek a 
vetítőgépbe való körülményes behelyezésével juthatnak csak a 
tanulók egy kis tanulságos és élvezetes történeti szemléltetéshez.

A történeti források és az eredeti történeti emlékek, sőt bizonyos 
mértékig még a reprodukált képek is a történeti szemléltetésnek meg 
nem változtatott, korhű eszközei. A középiskolai történettanítás 
azonban — kivált a történeti múlt megismerésének kezdőfokán, 
kb. 10—14 éves korig, — ezeken kívül még a történeti tárgyú irodalmi 
müveket is felhasználja a történeti érzék kifejlesztéséhez, a történeti 
korok helyes megértésének, a múlt iránti tisztelet és kegyelet érzésé-
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nek kialakításához. Alig van műfaj, amely történeti tárgyú alkotáso
kat ne mutatna fel, a történettanítással kapcsolatosan azonban 
főként a történeti regények, színművek és eposzok jöhetnek számításba. 
Nagy írók csodálatos hűséggel és biztonsággal ragadják meg a kor 
szellemét, könnyen érthető, megkapó formában közvetítenek uralkodó 
jellemvonásokat, a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális 
élet érdekfeszítő küzdelmeit, a történeti erők megszemélyesítőit 
markáns vonásokkal varázsolják olvasóik elé. Kétségtelen, hogy 
ezek a tanulságos, sokszor igen plasztikus történeti korrajzot lehelő 
irodalmi alkotások a tanulók lelkében a múlt tiszteletét, az ősök által 
teremtett értékek megbecsülését, a történeti tudat és történeti 
kultúra kibontakozását igen jótékonyan mozdítják elő, de a hamisí
tatlan történeti érzék és gondolkozás kifejlesztése szempontjából 
mindig fog maradni egy kiküszöbölhetetlen hibájuk : valót és költöttet 
elválaszthatatlanul összekevernek. A kettőt néha a legképzettebb szak
ember sem tudja elkülöníteni. Hát még a serdülő gyermek ! A tör
téneti tárgyú irodalmi műveknek a történettanítás szempontjából 
való megítélése éppen azért nehéz, mert amíg egyfelől számtalan 
történeti fogalomnak megismerését, kimagasló történeti korok sajátos 
szellemének megértését, ezenkívül igen differenciált történeti érzület
nek a kifejlődését — különösen a nemzeti tárgyú regényirodalom — 
jótékonyan előmozdítja, másfelől annak a veszélynek teszi ki fiatal 
olvasóját, hogy az a költői képzelet szülte betoldásokat is valóság
nak veszi, s a leikébe irreális történeti képet lop, esetleg rögzít. 
Később a tudományos történeti igazság megismerése idején a gyer
mekkor ábrándképei közt befogadott színes jellem- és korrajzoknak 
esetleg legrokonszenvesebb vonásait elhagyni, vagy azon súlyos 
illuziórontó változtatást végezni nagyon fájdalmas. Némelyik lelki 
típusnál ez nem is lehetséges.

A történettanítás feladata csak az lehet, hogy a gyermek valósá
gos, tehát a nagyságnak és az igazságnak erejével örökké változat
lanul ható történeti hősökért lelkesedjék. Érzelmeinek és eszményei
nek az állandóságát, reális tartalmát és kivihetőségét éppen az a 
tudat biztosítja, hogy azokat a valóságban élt példaképekből merí
tette. Természetesen ez nem jelenti azt, mintha az irodalmi művek
ben megalkotott eszményképeket a tanulók előtt nem lehetne éppen 
úgy követésre méltóknak feltüntetni, hanem csak annyit jelent, 
hogy a történettanítás körébe, a tárgy természeténél fogva, nem ez 
tartozik. Mindezek óvatosságot ajánlanak különösen ma a termékeny 
történeti regényirodalom korában. Azért gondosan válassza meg a 
történettanár azokat a történeti tárgyú regényeket, amelyeket az 
iskola a történettanítás céljainak szemmeltartása mellett a serdülő 
ifjúság kezébe adhat. Olyanokat szerezzen tehát az ifjúsági könyvtár 
számára, amelyekben legtöbb a történeti hűség, s a legnemesebb 
gondolatokat és érzelmeket ébreszti.

Végül a történeti szemléltetés legújabb módjáról, a történeti 
tárgyú filmekről emlékezem meg. A történetet és filmet egyaránt a
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mozgás, a cselekvés jellemzi, s így első tekintetre azt hihetnék, hogy 
a mozgókép által végre a külső szemléltetés tökéletes eszközéhez 
jutott a történettanítás. Csodát azonban ettől sem várhatunk, bár 
hiszem, hogy talán már a közeljövőben, belőle a legértékesebb tör
téneti szemléltető eszköz válik.

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy a letűnt évezredek 
történeti eseménysora a film számára visszahozhatatlan, tehát a múlt
nak mozgóképen való dramatizálása ugyanazon rekonstruktív úton 
történhetik, amelyen azt a történetíró végzi. Eszmék, célok megvalósí
tása érdekében lefolyt történeti eseményeknek film útján történő 
élethű jelenítése a költött tárgyú színművek előadásával teljesen 
azonos jellegű művészi feladat elvégzését kívánja, azzal a különb
séggel, hogy itt a színműírót a történetíró, a költött cselekményt 
pedig a reális történeti tényrekonstrukció helyettesíti. A színtérnek, 
környezetnek, cselekvésnek korhű rekonstrukciója azonban, hacsak 
a történeti korok legtipikusabb eseményeinek felvételére gondolunk 
is, olyan óriási összegbe kerülne, hogy márcsak ezért is valaminő 
filmtankönyv elkészítésére belátható időn belül gondolni sem lehet. 
I)e tegyük fel, hogy a nemzeti, illetőleg világtörténeti eseményeknek 
néma- és hangosfilmen való megörökítését napjainktól kezdve e célra 
megszervezett szakértők végeznék : egyedül e felvételekből össze 
tudnók-e állítani a nemzeti-, illetőleg a világtörténet valódi képét, 
az érzékeink elé állított jelenetek bármily tömegével vissza tudnánk-e 
adni a történeti élet igazi értelmét, fel tudnánk-e tüntetni a 
konstruktív egész részeinek összefüggését, azt a szellemi hátteret, 
amelynek mindaz, ami látható, csak objektivált képe? Azt hiszem, 
a legtökéletesebb munka mellett is mindez nem maga a történelem 
lenne, hanem csak forrásanyag a történetíró és megértést előmozdító, 
élménytnyujtó, tanulságos eszköz a történettanítás számára.

A tanító célzattal készített történeti tárgyú film azonban tömérdek 
történeti részismeret és élménysorozat megszerzésének értékes eszköze 
lehet. Segítségével mindenekelőtt tökéletesebben végezhetnénk a 
történeti emlékek bemutatását. Ha egy régi templomnak, várnak, 
kastélynak stb. képét távolról, közelről, belülről, kívülről sok
oldalúan szemléltethetem, ha előkelő harcosokat és közvitézeket 
korhű öltözetben fegyvereikkel, azok használatának módjával be
mutathatom, ha tehát a gazdasági, társadalmi és kulturális élet 
történeti formáit a történeti emlékeknek, mint az egykorú történeti 
élet korhű kereteinek felhasználásával a tanuló elé varázsolhatom, 
nemcsak magát az emléket szemléltethetem, hanem jelentését is 
megértethetem. Vagyis mindazt, amit az állóképpel kapcsolatosan 
a tanár megelevenítő képessége belső szemléltetés útján tud a 
tanuló leikébe vinni, a jól készített film külső szemléltetéssel köny- 
nyebben és biztosabban elvégezheti. Ha tehát egyelőre a társadalmi 
élet dinamikus működését, a politikai, kulturális, gazdasági küzdel
mek tipikus mozgalmait érzékeltető, költséges szcenáriumok előállí
tására nem is gondolhatunk, legalább a meglevő történeti emlékeknek
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s a velük összefüggő történeti életnek bemutatására törekedjünk. 
Pl. az Árpádházi királyok Esztergomban kiásott palotájának, a 
budai, egri, visegrádi stb. váraknak, történeti életüknek, egy Mátyás 
korabeli lovagi tornának, a végek vitézi életének stb. stb. bemutatása 
a tanulók történeti érzékét és gondolkozását, hazafias érzésvilágát 
gyors ütemben és erőteljesen fejleszthetné, fgy a film útján nevelé
sünk hazafias, vallásos, erkölcsös szellemét jótékonyan elmélyíthet
nek, a történettanár munkáját eredményesen kiegészíthetnek, 
s ezúton középiskolai nevelésünk irányára igen kedvező hatást gyako
rolhatnánk.

Film útján még a sok időt igénylő s a történettanár rátermett
sége szerint változó táblarajzokat és a legkülönbözőbb grafikus ábrázolá
sokat is sokkal gyorsabban, hatásosabban és eredményesebben állít- 
hatnók a történettanítás szolgálatába. Pl. a magyar nép keletkezését, 
vándorlását, kalandozásait, Nagy Lajos hódításait, a török hatalom 
terjeszkedését s a magyarsággal vívott csatáit, vagy különböző korok
ban a külpolitikai erők viszonyait, a nemzeti törekvések irányát és 
célját, sőt még intézmények és eszmék terjedésének irányát és gyorsa
ságát is lehetne film útján a tanulók szeme elé állítani. A filmtechnika 
mai fejlettsége mellett ügyes fogások, könnyen áttekinthető rajzok 
segítségével számtalan történeti folyamat, szünkronikus állapot, még 
az időrendi viszonyok szimbolikus érzékeltetése is megoldható és 
ezúton nagyon sok nehezebben elképzelhető s éppen ezért nehezeb
ben is megérthető történeti kérdés a tanuló előtt könnyen felfogható, 
konkrét formát ölthetne.

A történettanítás eredményének fokozását a túlterhelés egy
idejű csökkentése mellett egyedül a filmnek sokoldalú alkalmazása 
mellett tudom elképzelni.

Debrecen. Dr. Madai PáL

Látogatásom egy angol középiskolában.

Nyaramat a déli angol tengerpart egy kisebb fürdőhelyén töl
töttem. A kis nyaralóhely szerencsés fekvésénél fogva közel kerültem 
Chichesterhez, Sussex egyik népesebb városához. Chichestert ren
desen mint forgalmi központot szokták kiemelni, ugyanis a tenger
part felé menő londoni országút rajta halad keresztül. A városka 
azonban nevezetes még — és a mi szempontunkból ez a fontos -— 
mint iskolaközpont. Chichester csak az utóbbi évek folyamán emel
kedett erre a központi jelentőségre az iskoláztatás terén, s hirtelen 
fellendülésének okát legtöbben új fiúiskolája megalapításában látják. 
Ez az iskola teszi lehetővé azt, hogy a város iskolakörzete még mindig 
növekedik, s más városok iskolakörzetéből is magához ragad részeket. 
Természetes, hogy angliai tartózkodásom alatt nagy érdeklődéssel
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figyeltem az iskola életét, s boldogan ragadtam meg az alkalmat, 
mikor az iskola igazgatója felajánlotta, hogy töltsék egy napot 
iskolájában. Az igazgató meghívása június 28-ára szólt, s tekintettel 
arra, hogy a tanítás az angol iskolákban július közepéig tart, az 
iskolát teljes munkában láthattam. Ennek az egy napnak történetét 
szeretném a cikknek keretein belül elmondani, s kiemelni néhány 
olyan sajátos dolgot, amelyet a mi középiskoláinkban egyáltalában 
nem találhatunk meg.

Az iskola épületéről.

Az ember képzeletében egy nagyobb, körülbelül 600-as létszámú 
iskolának az épülete rendesen úgy él, mint valami hatalmas, emeletes 
építmény. Ilyen épületet kerestem én is, amikor Chichesterben az 
iskola megkeresésére indultam. Ott álltam az iskola épületével 
szemben, mégsem mertem elhinni, hogy jó helyen járok, az iskola 
már külső megjelenésénél fogva is oly rendkívüli volt. Inkább hasonlí
tott az első pillanatra melegházhoz, mint iskolához. Legnagyobb 
épülettömbje a bejárat mögött feküdt. Bár ez volt legnagyobb 
tömbje, emelete még sem volt. Ez épület mögött helyezkedett el 
maga az iskola, tehát a tantermek. Az építkezés különlegessége abban 
állott, hogy minden osztályterem külön épületet alkotott, és csak 
a tantermeket összekötő tornácszerű folyosó mutatta, hogy mind
ezek az épületecskék egy rendszerbe tartoznak össze. Az igazgató 
kifejtette ennek az építkezési rendszernek nagy előnyét; valóban 
be kell látnunk, hogy előnyei szinte páratlanok. Mivel minden 
osztályterem külön épületet alkot, az osztály falai szabadlevegővel 
érintkeznek, tehát a kétoldali világítás kérdése könnyen megoldható. 
Az egész falat hatalmas ablakok töltik ki, nincs tehát az osztályok
ban sötét sarok, ami pedig, sajnos, a mi iskoláinkban előfordul. 
(Ezt az építkezési rendszert azonban nálunk nem nagyon lehetne 
megvalósítani a hideg telek és a vele járó fűtési nehézségek miatt.) 
Az iskola tetőzete teljesen lapos, csupán egy tető emelkedik ki 
sziporkázva. Ez a rajzterem üvegteteje ; mint később megtudtam, 
szinte az egész épület üvegből épült.

Az épület leghátsóbb részét alkotják a tornacsarnok és az 
öltözők, ezek az épületek tulajdonképpen már a játéktereken íe- 
küsznek. Az iskolának ez a különös, apró épületekre szétszakító rend
szere magyarázza az iskola területének a hatalmas kiterjedését.

Az iskola rendszere.

Az iskola igazgatója, Mr. Biskop, már várta érkezésemet. Kedves, 
negyven év körüli férfi volt, kinek beszédén az első pillanatban fel 
lehetett ismerni az oxfordi dialektus vonásait. Számtalan ismeretlen 
pont állott előttem az angol iskoláztatás terén, nagyon örültem 
tehát, mikor az igazgató alkalmat adott, hogy néhány kérdést
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tegyek fel. Irodahelyiségében ültünk le, és itt fejlődött ki közöttünk 
az az érdekes beszélgetés, amely rávilágított az angol iskolaélet 
sok sajátos pontjára, az iskola munkájára és céljára.

Első kérdésem az iskola felosztására vonatkozott. Az igazgató 
lemosolyodott és elmondta, hogy minden külföldinek ez az első 
kérdése, majd kifejtette, hogy milyen egy angol középiskola osztá
lyokra oszlottsága, és hogy mennyire eltérő az a kontinens minden 
iskolájától.

-— Az angol középiskoláknak főcélja — kezdte meg magyarázatát 
az igazgató — az, hogy a tanuló iskolai éveinek lefolyása alatt 
rájöjjön, hogy mihez van kedve, elhivatottsága, a mi célunk pedig 
a fiút úgy nevelni, hogy az életben annak á speciális elhivatásnak 
meg is tudjon felelni. Az angol iskoláztatás talán az egyetlen, ahol 
már az elemi iskola után bizonyos kiválasztás indul meg. A tanuló, 
mielőtt belépne a középiskolába, felvételi vizsgát tesz. Azonban 
bátran merem állítani, hogy a még ki nem fejlődött, de később 
esetleg értékes anyaggá fejlődő tanulókat nem rekesztik ki a vizs
gákon, mert a tanárok a felvételi engedélyt csak igazán nagyfokú 
tudatlanság és tehetségtelenség esetében tagadják meg. Az egész 
vizsga — jegyezte meg az igazgató — nálunk csak formai és nem 
más  ̂ mint védekezés az annyira elszaporodott magániskolák 
ellen, amelyek egyáltalában nem állanak a kellő színvonalon. 
A felvételi után a fiú számunkra még ismeretlen, és az iskola 
első esztendeje csak a tanuló megismerésére szentelt idő. Szorosan 
nem is tartozik ez az év a tanulmányi osztályok sorozatába, és ez az 
oka, hogy nem is jelöljük mint I. osztályt, hanem mint y-t (alphát). 
Ennek az egy esztendőnek ideje alatt az igazgató nagy feladata az, 
hogy megismerkedjék a tanulókkal, mert az a osztály után neki kell 
a tanulókat csoportokba osztani. Az a után ugyanis az igazgató a 
tehetséges és kevésbbé tehetséges tanulókat külön osztályba sorozza. 
Az egyik A), a másik pedig B) osztály. Én ennek jelentőségét nagyon 
nagyra becsülöm. A tehetséges tanulók, akik rendesen elhagyják 
magukat kevésbbé tehetségesek között, pontosabb és jobb munkára 
szoríttatnak és tehetségük így jobban kifejlődik. A másik osztály 
viszont nem érzi magán a jelesek nyomasztó tudását, és nincs módjuk
ban megbújni a hátsó padokban, míg a jobbak egyedül emelik az 
osztály színvonalát. — De haladjunk tovább az osztályok felosztásá
ban. Az A) osztály tanulói egyszer osztályt ugranak, tehát egy évvel 
hamarabb fejezik be tanulmányaikat, mint a B) osztály tanulói. 
Az A) csoportnak II. osztálya után rögtön a IV. következik, az 
V. osztályban pedig már specializálódás indul meg. Az V. és VI. 
osztály, mint a középiskolai tanulmányok utolsó két esztendeje, 
párhuzamos osztályokra bomlik. Az egyikben a mathematikára, 
a másikban pedig nyelvekre fordítják a fősúlyt.

— De nem káros-e a fiúkra, ha már a középiskolában is csak azt 
tanulják, amihez kedvük van? — tettem fel a kérdést. — A közép-
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iskolának az lenne a feladata, hogy általános alapot adjon, ne pedig 
specializálással az általános műveltség rovására dolgozzék.

— Ez a dolog teljesen igaz lehet az ön hazájában, de nem alkal
mazható angol viszonyokra. Nekünk mások a céljaink. Nálunk a 
középiskola után a tanulók nagyobb százaléka már állásba kerül, 
tehát az egyetemre csak kis rész megy. A fiúk az életben úgy helyez
kednek el, hogy kedvüknek, hajlamaiknak leginkább megfelelő 
foglalkozást kapjanak ; nekünk számolnunk kell tehát a specializálás 
kérdésével, hiszen a kikerülő fiúknak a középiskola volt az utolsó 
alkalom (a speciális szakiskolák kivételével) valamilyen szaktárgy 
mélyebb tanulmányozására. Az általános műveltség szempontjából 
megelégszünk azzal, amit a kezdő osztályok adnak. Miután a tanuló 
elvégezte a középiskolát, már képesítették több állás viselésére, 
de ha egyetemi tanulmányokat akar végezni, külön vizsgát kell 
tennie. A vizsga jellege az illető egyetem szerint változik, és a bizonyít
vány neve is mutatja a bizonyítványok kiilönféleségét : Oxford 
Certificate, London Certificate stb.

— Mi a helyzet a vallásoktatás terén? — tettem fel a kérdést.
— A vallástanítás valóban nagy problémája lenne a közép

iskolának, mert hiszen rengeteg apró felekezetűnk van, s minden 
felekezet megkívánhatná azt, hogy fiait külön vallástanításban 
részesítsük. Mi azonban a kérdést máshogyan oldottuk meg. Mint 
már a fiúknak többször elmagyaráztam, a mi elvünk az, hogy Isten 
egy nagy hegyen van, különböző utak visznek a hegyre, nem a mi 
feladatunk, hogy az utat mutassuk, hanem csak az Istent a biblián 
keresztül. S mi vallásóráinknak tárgya csak a bibliaolvasás. A tanár 
anyaga ebben az egyetlen tantárgyban erősen megkötött, nem hoz
hatja be magyarázatába a különböző felekezetek nézeteit. A mi 
véleményünk az, hogy a tanulók speciális felekezeti oktatásáért 
nem az iskola, hanem az illető egyház és a szülők felelősek.

Ezután az igazgató rátért a napi munkarend elmagyarázására.
— A tanulók reggel kilenc órától egészen délután öt óráig az 

iskolában tartózkodnak. A mi iskolánknak különös problémája a 
messze vidékekről jövő fiúk ellátása, ugyanis a tanulók több, mint 
fele az iskolában étkezik. Nagyon nehéz feladat elé állít még minket 
az anyag megtanultatásának kérdése. A tanuló korán reggel jön ide, 
és rendesen csak este megy haza ; az otthoni készülésre tehát alig 
marad ideje. A házi feladatokat tehát annyira le kell csökkentenünk, 
amennyire csak lehet. Az anyag legnagyobb részét itt az iskolában 
kell a fiúknak megtanulniok. Az A) csoportban ez még aránylag 
könnyen megy, de a B) osztályoknak bizony elég nehéz feladat.

A hosszú időt, amely d. e. 9 órától délutánig telik el, természetesen 
nemcsak tanulmányok, hanem tornaórák is töltik ki, amelyeknek 
úgyszólván állandó anyaga a különböző nemzeti játékok.

E napi felosztás mellett, azt hiszem, érdemes lesz néhány szóval 
megemlíteni az iskolának egész évi felosztását. Ez is teljesen eltérő
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a mi középiskoláinktól. Az évet három szakaszra tagolják; ezek az: 
őszi, a téli és a tavaszi szakaszok. Mindegyik szakasz végét egy 
nagyobb szünet jelzi : karácsonyi, húsvéti és nyári szünidők. Az évi 
munka július közepe körül végződik, majd az új szakasz szeptember 
5-én indul meg. Megtudtam az igazgatótól, hogy az iskola nem ad ki 
a mi értesítőnknek megfelelő, az egész év munkásságát összefoglaló 
munkát, de időnként megjelenik egy folyóirat, amely az iskola életéről 
ad rövid beszámolót. A folyóirat tulajdonképpeni célja nem ez, hanem 
a tanulók irodalmi munkásságának, kisebb terjedelmű útleírásoknak 
és tanulmányoknak a kiadása, és így az ifjúságnak egyik nagy ser
kentő eszköze.

Szombat az angol iskolában teljes szünnap, még a különböző 
körök munkája sem zavarja meg, mert ezeket a rendes heti tanrendbe 
osztják be. Néhány kör, amely teljesen speciális munkát végez, s a 
tanrendben nem tud helyet kapni, szombatra szorítkozik, — de ezek 
rendesen olyan dolgok, amelyek csak néhány tanuló érdeklődését 
keltik fel. (Pl. : drámai színtársulat.)

Ezután a beszélgetés után az igazgató körülvezetett az iskola- 
épületben. Az első terem, melyen áthaladtunk, az imaterem volt. 
Az egész ifjúság itt gyülekezik össze reggelenként imához. Az izraelita 
tanulók sem az imában, sem pedig az előbb említett bibliaoktatásban 
nem vesznek részt, de a zsidókérdés igazán nem fenyegető problémája 
az angol iskolának. Ez esetben 600 tanuló közül 5 volt izraelita. Az 
imaterem elhegyása után kiértünk a tornácszerű folyosóra, amelyet 
még az épület vázolásánál említettem. Az igazgató bevezetett az 
A) IV-be, ahol éppen angol óra folyt. Walter Scott : The Lady of the 
Lake c. költeményét olvasták. A tanár elmagyarázta, hogy milyen 
nehéz problémája az iskolának a tájszólás elleni harc. Állandó olvasási 
gyakorlatokkal kell javítani a tanulók kiejtését, mert legtöbben 
rettentő dialektussal kerülnek középiskolába. A tanár által említett 
nehézségre mutat még rá az is, hogy minden fiúnak a kötelező köny
vekkel együtt kiejtési szótárt kell vennie.

A tanítási módszerben valóban megfigyelhettem a megtanításra 
irányuló törekvést. Az anyag, melyet egy óra alatt végeztek el, a mi 
középiskolai anyagunknál kevesebb, de az állandó ismétlés és az egész 
osztály foglalkoztatása által a tanuló az anyag legnagyobb részét 
már ott megtanulja, és házimunkának már inkább ismétlés marad.

Óra után az angol tanár kíséretében bementem a tanári szobába, 
ahol módomban volt megismerkedni a többi tanárokkal. Mint érde
kességet említem meg a tanárok fekete köpenyegét, a ,,black gown“-t 
(legjobban hasonlítható talán az evangélikus papok Luther-kabátjá- 
hoz), amely, mint ők mondták, régi angol hagyomány, és még tel
jesen modern iskolákban sem maradhat el, mert szinte összeforrott a 
tanári tekintéllyel. Az egyik tanár, látva ilyenirányú érdeklődésemet, 
néhány, nagyon érdekes felvilágosítást adott az iskolák szellemére 
vonatkozólag.
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— A mi angol iskolánknak egyik célja éreztetni a fiúkkal, hogy 
egy közösségbe tartoznak. Ezt szolgálja például a fiúk egyenruhája 
is, amelyet az egész iskolaidő alatt kötelesek hordani. De mig leg
több országban a középiskolai közösség azzal, hogy a fiú végez, tel
jesen megszakad, addig nálunk túlnő az iskola falain. Ennek csak 
egy jelképét szeretném megemlíteni, az iskolai nyakkendőt (oldschool 
tie). Mindenki, aki középiskolai tanulmányait befejezte, megveszi 
az illető iskolának speciális színezésű nyakkendőjét és nagyobb 
estélyeken, vagy jelentős események alkalmából azt a nyakkendőt 
hordja. Nem tudja, kérem, elképzelni, hogy mi a jelentősége egy ilyen 
nyakkendőnek. Ha két egyforma nyakkendős úr összetalálkozik, 
tudják, hogy ők egy közösségnek, szinte egy családnak tagjai. Vagy 
nézze csak meg, micsoda varázsa van Eton- vagy Harrow nyak
kendőjének. Minden ajtó kitárul előtte.

Nem volt időnk tovább társalogni, mert csöngetés jelezte a 
következő órának a kezdetét. Ismét angol órára mentem be, mivel 
ez érdekelt legjobban. A VI. osztály a Canterbury Tales prológusá
nak jellemzésével foglalkozott. Modern angol fordításban olvasták 
a munkát, és mint a tanár kijelentette, Chaucer mintegy két sze
meszteren keresztül a dolgozatok alapja. Óra után ismét az igazgató
val folytattam az épület megtekintését. Eelhívta figyelmemet a rajz
terem páratlan építkezési rendszerére, majd az ott elhelyezett 
hatalmas vetítő készülékre. Kifejtette, hogy milyen fontos szerepe 
van a vetítőkészüléknek a tanítás kiegészítésében, különösen a rajz
órák alatt. Azt hiszem, a mozigép éppen úgy tört előre az utóbbi 
években az angol iskolákban, mint nálunk.

A rajzterem megtekintése után a műhelybe vezetett az igazgató. 
Elmagyarázta, hogy mennyire tökéletesítik ezek a műhelyek az iskola 
munkáját.

— A mi célunk, mint már említettem, a tanulók megismerése. 
Éppen ez az a pont, ahol a műhely nagy segítségünkre van. Az 
osztályokon belül folyó iskolai munka a tanulónak csak egyik oldalára 
mutat rá, és hogyha az eredmény negatív, bizony a tanár nehéz 
helyzetben van. Tudja azt, hogy mihez nincsen hajlama a tanulónak, 
de nem tudja, mihez van kedve. A szülők pedig rendesen a tanár 
tanácsát kérik, és elvárják, hogy a kapott tanácsra biztosan építhesse
nek. Sok tanulónak különös képessége tűnt már ki ezekben a műhe
lyekben. Volt egy tanulónk, aki tanulmányait nagyon rosszul végezte, 
de a műhelyben kitűnt mint elsőrangú villanyszerelő. Jelenleg egy 
villanygyárban dolgozik a fiú és több jövedelme van, mint volt 
tanárainak.

A műhely felszerelése minden tekintetben a legkitűnőbb volt. 
Legnagyobb volt az asztalos- és kovácsműhely. A tanulók legnagyobb 
része az asztalos szakmát végezte, és mint az igazgató említette, 
abban a szakmában teljesen szakszerű kiképzést nyertek. Ez a ki
képzés kézügyesítés szempontjából még azok számára is sokat 
jelentett, aki szellemi pályára készültek. Mint a fiúk beszédéből
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hallottam, roppant lelkesednek a műhelyekért. Két kedvenc helyük 
van az iskolában : a műhely és a játszóterek.

A műhelyből a könyvtár külön épületébe mentünk, ahol a 
vezető tanár elmagyarázta annak rendszerét. A könyvtár teljesen 
újkeletű volt, és mint az igazgató megjegyezte, meglehetősen 
hiányos.

Ebéd az iskolában.

A déli tanítás 1 órakor befejeződött. Azok a tanulók, akik az 
iskola székhelyén laktak, elhagyták az iskolát, a többiek pedig' 
ebéd előtti sétára indultak a gyepes iskolaudvaron. A tanárok leg
nagyobb része ebédidőre is az iskolában maradt, hiszen ebéd után 
a tanítás újra megindult. A tanulók a rövid séta után az ebédlő előtt 
sorakoztak. Igazán festői volt zöld egyenruhájuk, ilyen nagy csoport
ban. Mindegyikük zöld kis sapkát viselt, ami talán legjobban hason
lítható valamilyen zsokésapkához. A zöld kabát egyetlen díszít
ménye a baloldalon levő iskolacímer ; a nadrág a kabáttól meglehető
sen elütő, világoszöld színezetű. A kép színességét még csak növelte 
a tanárok megjelenése, akik még most is viselték fekete köpenyüket. 
A hatalmas éttermet a tanulók nagy száma teljesen betöltötte ; 
engem a tanárok asztalához hívtak meg, és így ismét sok érdekes 
dologról hallhattam.

Az ebéd befejezése után a tanuló ifjúság a játékterekre tódult. 
A tornatanár elmagyarázta, hogy náluk a sport teljesen másirányú,, 
mint általában a kontinensen. Az atlétika majdnem teljesen ki
szorul, mert a fejlődő szervezetnek orvosi vélemények szerint a 
játékszerű sportok sokkal jobban megfelelnek. Azok a futószámok, 
amelyeket néha tartanak, inkább tréfás, mint igazán verseny- 
jellegűek. Hogy milyen sportokat kedvel maga a diákság? Csak végig 
kellett nézni a játéktereken. A tér legnagyobb részét a crickettezők 
töltötték meg. Egész Angliában ez a kedvelt sport és a diákok éppen 
olyan lelkesedéssel beszélnek a crickettezőkről, mint nálunk a labda
rugókról. E mellett néhányan tenniszeztek, mások pedig a íutball- 
pályán gyakoroltak.

Fél 3 óra körül indult meg újra a munka. A tornaterem és játéktér 
újra kiürült, most tűnt csak fel igazán óriási kiterjedésük. Mint 
ahogy a tornatanár említette, a tornaórák rendesen a szabadban 
folynak le, csak ésős vagy nagyon hideg időben veszik igénybe a  
hatalmas tornatermet.

Miután az iskolaépületeket mégegyszer futólag körbejártam, 
elbúcsúztam az igazgatótól és elhagytam az iskolát. A chichesteri 
iskolában egy új előretörő rendszert láttam, amely talán az építkezési 
rendszerben mutatkozott meg legszembetűnőbben. E modernség 
közepette különösen meglepett — mint Angliában több helyen is —* 
a régit kiszorító új rendszernek összeegyeztetése a hagyományokkal, 
a régi rendszer kedves és sajátos tulajdonságaival.
‘ * Budapest. Németh Zoltán,
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Óravázlatok.
A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbizottsága legutóbbi gyűlésén 

elhatározta, hogy folyóiratunkban időnként tájékoztatásul közöltetni fog 
olyan óravázlatokat, amelyek nem elméletileg elgondolt és eszményileg 
kitervelt óráknak a vázát, hanem tényleg lefolytatott sikerült óráknak a való
ságnak megfelelő képét mutatják. Ugyanezt a gondolatot magáévá tette az 
Országos Református Tanáregyesületnek folyó évi augusztus 24-én Sáros
patakon tartott választmányi gyűlése is, hangsúlyozván, hogy ezek a vázla
tok nem lehetnek ugyan normák, de alkalmasak lesznek arra, hogy a kar
társak ötleteket, gondolatokat, szempontokat szerezhessenek belőlük. A jelen 
alkalommal a debreceni református kollégium gimnáziumának tanáraitól 
közlünk két-két vallás, magyar, latin, német és egy tornaóravázlatot.

Vallás. I. a) osztály. Ézsau és Jákob.
Ézsau és Jákob történetét két tanítási egységre bontva tanítottam. 

Egyik órán a történeti részt, másikon az alkalmazott részt. Az első órán 
növendékek bevonása nélkül (I. Mózes 25 : 19—34 ; 27 : 1—45 ; 28 : 1—-5, 
11 17 ; 29 : 1—28 ; 31 : 3 ; 32 : 3—29. és 33 : 1—20. versek alapján) elbeszél
tem a történetet, kiszínezve az egyes részleteket — ameddig azt a történeti 
hűség megsértése nélkül tehettem s kiemelve azokat a mozzanatokat, 
amelyeket az alkalmazott rész tárgyalásánál fel akartam használni. Célom 
az elbeszéléssel szemléltetés útján való élménykeltés volt. Ezután a növen
dékekkel elmondattam a történetet, hogy rögzítsem bennük annak minden 
fontosabb részletét.

A második órán, melynek vázlatát itt adom, célom szemléletről foga
lomra jutás, vagyis a történet valláserkölcsi igazságainak öntudatosítása. 

Ének : LX XXIX . zsoltár 1. verse.
Tanár imádkozik.
Megbeszélés :

a) A gyermektelen Izsák szomorúsága, Istenhez könyörgése és meghallgat-
tatása.

Isten meghallgatja a kitartó és buzgó könyörgést. Máté 21 : 22 ; II. Mózes 
3 : 7—8 , II. Kir. 20 : 1—6. (A mi szomorúságaink. Példákkal. Könyör
gés szeretteinkért, hazánkért, betegekért stb.)

b) A tál lencse és az elsőszülött ségi jog. Felértékelendő mai pénzben mind a
kettő.

Ha érték és ellenérték nincsenek egyensúlyban, zsarolásról beszélhetünk. 
.4 zsarolás egyfajta lopás, tehát bűn. (Példákkal. Vili. és X. parancsolat.)

e) Jákob hazudik édesatyjának, és csellel elveszi az elsőszülötti áldást.
Bűn bűnt szül. A zsarolás bűne maga után vonja a hazugság és csalás 

bűneit. Példákkal. Vigyázz az első bűn elkövetésére !
d) Jákób menekülése ; szolgálata Lábánnál. A bűn sorsa : bűnhődés.

Jákob is megbűnhődik bűneiért. (Ott kell hagynia a szülei házat, 
mardossa a lelkiismeret ; örökös rettegése Ézsautóí. Ezek szemléltetése 
példákkal.)

e) Jákób tusakodása bűnbocsánatért. A bűnbánat és kitartó könyörgés bűn-
bocsánatot eredményez. Nincs olyan bűn, melyet Isten meg ne bocsátana, 
ha bűnbánatban tusakodunk a kegyelemért. Példákkal. Ézsaiás 1 : 18 ; 
Máté 7 : 7 ;  Lukács 15 : 11 32.

f) Ézsau megbocsát Jákóbnak. Nem tarthat haragunk örökké. Nem szabad
végképpen megkeményíteni szívünket ! Ne legyünk mértéktelenek a bün
tetésben.
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(Példákkal szemléltetni a megbocsátás erényét. II. Kor. 2 : 1—11 ; 
haragosok az osztályban stb.)

Bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, hogy Isten is megbocsás
son minekünk. (Űri imá-ban : . és bocsásd meg a mi vétkeinket.“

Egész osztály elimádkozza az Űri imát.
Vallás. VIII. a) osztály.

Ének: 194. dics. 1. és 2. v. Ne szállj... 
Rövid fohász (3 perc).

I. Múlt órai anyag számonkérése (15 perc).
II. A bűn lényege (20 perc).

Helytelen elméletek :
1. Bűn nincs (etikai relativizmus, hedonizmus, eudaemonizmus és uti-

lizmus).
2. A bűn a jó hiánya (pantheizmus, brahmanizmus, új platonizmus).
3. A bűn fejlődési szükségesség (Rothe, Rolffs, Hegel).
4. A bűn az erkölcsiség következménye.
5. A bűn az érzékiség eredménye (Platon, Aristoteles, Philo).6. A bűn végességünk törvénye (Leibniz, Kant, Jacobi).

Helyes megoldás :
1. A bűn a szív végzetes eltévelyedése.
2. Állomásai : hitetlenség (I. Móz. 3 : 5 :  . . .  bizony nem haltok m eg.. . )

önistenítés (I. Móz. 3 : 5 :  . . .  olyanok lesztek, mint az 
Isten. . .)

a kívánság okozta elállatiasodás (I. Móz. 3 : 6 :  . . .  ele
del. . . kedves... kívánatos... szak íta...)

III. Összefoglalás (5 perc).
Főgondolat : A Szentírás értelmezi helyesen a bűnt ; a kiegyenlítődés 

a büntetés és kegyelem viszonyában következik be.
Ének : 194. dics. 7. és 8. v. Csak tégedet. . . 
Órazáró fohász (2 perc).

Magyar. V. a) osztály.
Tárgy : Hazafias líránk a reformkorban.

I. Számonkérés (10 perc). A Toldi Estéje III. énekének vázlata és tartalma. 
Házi feladat felolvasása, megjegyzések a tanulóktól rá.
Megbeszélés : hangulat, stílus, jellemzés, motiválás.

II. Üj anyag : Már alsó osztályban megismert költemények olvasása és új 
szempontú tárgyalása.

Célkitűzés. Bevezetés : a nemzeti ébredés külső jelei. A költők szerepe.
2. K ölcsey : Himnusz (10 perc). Felolvasása (tanár!)
Néhány tárgyi megjegyzés : tárgy, tagolás. Hagyományos lírai témánk ez. 
Isten bűneiért bünteti a magyar nemzetet (alapeszme), de már hosszú 

szenvedéseivel lerótta ez bűnét.
Hangulata : mély honfibánat és vallásos áhítat. Múltúnk : szenvedés. 
Zenéje : Érkel Ferenctől. Versformája : ríines-időmértékes, negyedfeles 

és hármas trochaeus. (Skandálni !) Rímképlet : a b a b c d c d  (10 perc).
2. Áthajlás : Széchenyi hitet önt a nemzet jobbjaiba. Mi lesz a jövőnk? 
Vörösmarty M ihály : Szózat (15 perc).
Felolvasása, tárgyi magyarázatok.

Tárgy : Szózat a nemzethez — a nagy világhoz.
Tagolás : (Közös munkával, füzetbe jegyezve.)

1—2. vsz. Sorsunk összeforrt hazánkéval (sorsközösség). 
3—4. „ A múlt szent emlékei : dicsőség és szenvedés

révén.
5—12. „ A nagy világtól méltó helyet kér : jobb életet?

nagyszerű elveszést?
13—14. „ Buzdítás hűségre. ^Dolgozzunk a jövőért !
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Hangulata : változó bizakodás és balsejtelem.
Átmeneti kor, a jelentől elfordul.
1848-ig : a jobb kor jóslata, 49 után : a bukás igazolása, ma : a feltámadás 

hite. Aktualitása örök. Lét-nemlét?
Zenéje : Egressy Bénitől (1843).
Vers : négyes és hármas jambus : a b a b.
3. Kölcsey : Zrínyi második éneke (8 perc). A költő és a sors. Kölcsey 

pesszimizmusa. (K. egyénisége 1)
A szörnyű jóslat. A magyarság eltűnik.
Mai vonatkozásai : a német veszély.

III. Feladat (2 perc). Kn. Kölcsey : Himnusz.
,, Két önként vállalkozónak szavalásra : Zrínyi 

második éneke.
írásban : A versek gondolatmenete.
Segédkönyv : l)r. Zlinszky Aladár : Szemelvények a magyar nemzeti líra 

köréből. Budapest, Franklin.
Megjegyzés : Az óravázlat kibővítése a vázlatfüzetben található sok 

egyéni rövidítés és utalás megértetése végett vált szükségessé. Ezek elhagyá
sával felére olvad a különben azonos anyagú s kidolgozású óravázlat.

Magyar. VII. a) osztály.
1. Óraelcji intézkedések (5 perc).
2. Számonkérés : epithalámiumok, virágénekek (15 perc).
3. Áthajlás : A világi költészet legnemesebb motívuma : a hazaszeretet 

szólaltatja meg Tinódi lantját.
4. Olvasás : Részletek Tinódi énekeiből a tankönyv szemelvényei alap

ján (20 perc).
Megbeszélés : A versek köílőietlensége, rossz verselése, krónikaszerűsége, 

történeti hűsége. Nemes tendenciája : a nemzeti egység és összefogás hirde
tése.

Tinódi életrajzi adatai. Krónikája bizonyítja, hogy tudatos író volt. 
Tisztában volt írása nemzeti jelentőségével.

Tinódi irodalomtörténeti jelentősége. A lantosok, hegedősök utolsó, 
nemes képviselője. Bukó korszakban a tiszta hazafiság hirdetője. Felülemel
kedik a felekezeti elfogultságon. Egy dolog áll előtte : a nemzet sorsa, jövője. 
A nemzeti összetartás és hűség lantosa. Elő újság : ez ad varázst énekeinek 
a  korabeliek előtt. A közvélemény nemes indítékú formálója.

5. Összefoglalás : Tinódi és a hegedősök nemzeti jelentősége (5 perc).

Latin IV. b) osztály.
Tárgy : Ovidius Fasti. Daedalus és Icarus.

I. Az előző óra anyaga: Ovidius, Daedalus és Icarus 12 %—17(4 v.
II. A mai „  „ 17%—25. v.

III. A köv. ,, ,, „  26—32. v.
Osztályintézkedések (5 perc).

I. Számonkérés (15 perc).
1. Ny.-tan : A participium képzése.

Házi feladat (tradit part.-ai) számonkérése.
Példák gyakorlásul : tactus, követő, imitaturus, renidens.

2. Könyv nélkül : Ovidius, A négy korszak 31—32. v.
3. Ovidius, Daedalus és Icarus 12%—17% v. tartalma és fordítása.

Szemléltetés : Daedalus készíti a szárnyakat.
(Az Ókori Lexikon „Daedalus“ címszó alatt közölt illusztrációja.)

Gyakorló mondatok :
Daedalus fia mosolygó arccal kapkod a tollak után. A Kósza
szellő megmozdítja a könnyű tollat.

II. Az új anyag (20 perc). Daedalus utasításai fia számára.
Szavak, kifejezések: manum ultimam imponere alci rei. me
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duce. viam carpere. praecepta volandi. natus =  íilius. librat. medio 
limité, alci accommodat.

Fordítás. Tartalom összefoglalása.
III. A köv. órai feladat kijelölése (5 perc).

1. Nytan : Az infinitivus képzése. (Házi feladat : a Daedalus és 
Icarus c. olvasmányból kiírni a participiumokat és inf.-okat.)

2. Könyvnélkül : Ovidius : A négy korszak 33—34. v.
3. Fordítás: „  Daedalus és Icarus, 17%—25. v.
4. Szószedésre : „ „  26—32. v.

Az útrakelés.
Interum (sajtóhiba 1) patriae manus =  patris m. oscuia dat alci. oscula 

non repetenda. ante =  előtte, elől. timet alci. 
sequi hortatur. aliquem aliquid erudiL respicit 
aliquem.

Latin. VI. b) osztály.
I. Szokásos osztályintézkedések : osztálykönyvbeírás, füzetvizsgáló tanulók 

jelentése (5 perc).
II. Az előző órán végzett anyag számonkérése (10 perc).

1. Régiségtan : A pénzügyek kezelése a rómaiaknál.
2. Olvasmány : Cicero : De Imp. Cn. Pomp. XII. 33—34 a) ismételt

megbeszélése, kikérdezése és b) szabatos magyarsággal való lefor
dítása.

III. t'j anyag (10 perc).
1. Régiségtan : A római állam bevételei.
2. Olvasmány : Cicero : De imp. Cn. Pomp. XII. 35.

a) Rövid tartalma: Pompeius leverte a kalózokat nemcsak Itália
partjain, hanem a legtávolabbi vidékeken is.

b) Szavak :
Transalpinus-3 (a-o) mn : Alpeseken-túli 
Illyricus-3 (a-o) mn illyriai
adorno 1 felszerel, ellát
ubique bárhol.

c) Kifejezések :
se imperio ac potestate dediderunt: katonai és polgári hatal
mának (feltétlen hatalmának) meghódoltak, 
legatos deprecatoresque : kegyelemért könyörgő követeket, 
longe lateque : széltében-hosszában. 
spes deditionis : a meghódolás elfogadásának reménye, 
extrema hieme bellum apparat : tél végén felkészül a háborúra.

d) Tárgyi magyarázatok :
Duae Hispániáé : Hispánia két tartományra oszlott (citerior 
v. Tarraconensis és ulterior v. Lusitania).
Gallia Transalpina : a Caesar előtti időkben csak Gallia déli 
része (G. Narbonensis) volt római provincia.
Óra Illyrici maris : az Adriai-tengernek Epirustól északra
levő keleti partvidéke, amelyet Augustus óta Dalmatiának 
neveznek.
Imperium ac potestas : a teljes fővezéri (katonai) és magistra- 
tusi (polgári) hatalom.
Pamphylia : Kis-Ázsia egyik tartománya.

IV. Konstruálás szólamok szerint (10 perc).
V. Olvasás és fordítás (8 perc).

VI. A következő órai anyag ismertetése (2 perc).
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Német. VI. a) osztály.
I. Intézkedések (ő perc).
II. Nyelvtan. A vegyes ragozás ismétlése (5 perc).
III. Könyvnélküli. Arndt : Das Vaterland (5 perc).
IV. Fordítás. Számonkérés. Hermann it. Dorothea. I. 15—30. verssorok 

(5 perc).
V. Kérdések. A tanulók adják fel (5 perc).
VI. Szókérdezés. A tanulók kérdezik a szavakat. Begyakorlásul lefordí

tanak egy pár mondatot.
A rablók kirabolták a lakást. FJnom kartont nehezen lehet ma kapni. 

A lakosok letörlik az izzadságot a homlokukról. Eljött az aratás. A termést 
behordják a csűrbe (5 perc).

VII. Fordítás. Üj anyag. Hermann u. Dorothea. I. 30 47. verssorok.
Elolvasom. Karban olvassák. Lefordítják (10 perc).

Vili. Kérdések a lefordított szövegből (5 perc).
Warum vermisst der Wirt den alten Schlafrock? Was machen die zurück

kehrenden Bewohner der Stadt? Was sagt der Wirt von der Ernte?

Német. VIII. b) osztály.
Tárgy : Goethe' Faustja (2. óra e tárgyból).

í. Számonkérés, a) Könyv nélkül: Goethes Alter (1805 1832).
(Életrajzi részek a Lux- Theisz-féle tankönyvből 16 sor, kétórai anyag) (10 
perc).

b) Házi írásbeli közös javítása : a Faust II. r. tartalma (diktált szöveg, 
12 sor). Nyelvtani megjegyzések. Kétszeri felolvasás négy tanulótól (10 perc),

II. Feladott anyag feldolgozása (15 perc).
c) Bevezetőül : Kiszemelt részek felolvasása Wildner Ödön Goethe 

breviáriumából. A Faust I. r. áttekintése.
d) Fordítás : Faust I. 254—284. Monolog. Bemutató felolvasás. F'ordítása 

szó szerint és szabadon.
e) Kapcsolat teremtése röviden a következő szemelvényhez (a művet 

ismerő tanulókkal 1): a szellemidézések sikertelensége, a méregpohár, húsvéti 
harangszó és séta, a kutya hozzászegődik, a varázslat hatása.

j) Studierzimmer 1322 1344. vers.
Bemutatás és fordítás.

g) Tárgyi magyarázat : Fahrender Scholast — garabonciás diák. Faust 
is annak nézi vendégét. Kitérés : a német diák ma is egyetemről egyetemre 
vándorol.

h) Áttekintés és összefoglalás : Kérdve kifejtve (8 perc).
Fausts Wissensdrang. (Die Volkssage kennt nur einen gottlosen Schwarz

künstler). Magie und Geistesbeschwörung. Das doppelte Gesicht des Menschen : 
Faust — Mephistopheles, ideale und — reale Anschanung des Lebens (Madách: 
Ádám — Lucifer).

Faustproblem : Kampf der geistigen und sinnlichen Natur des Menschen.
i) III. Feladat (2 perc). Könyv nélkül : A F'aust I. részéből (a már előbb 

házi fordításra feladott és kijavított tartalmi összefoglalásból 9 sor).
j) F'ordításra : preparálni a Faust 1651- 1708 sorát : Der Teufelsbund.
Az egész órán, mint már előtte több órán nyolc tanuló átnézte az órára

kiadott Goethéről szóló képes albumot : Franz Neubert: Goethe und sein 
Kreis. Ein llilderwerk. Verlag J . Weber, Leipzig.

Torna. II. a) osztály.
November második fele. Osztálylétszám 45—60.
Bevonulás a csarnokba. Oszlopba sorakozó ! Csapatparancsnok létszám 

jelentése (2 perc).
Bevezető rész (8 perc).

Jobbra át ! Menet kettős sorokban indulj ! Járások : sarkon, lábhegyen.
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belső és külső lábélen, lépés váltás. Futás 1 Lassú futás üléssel, fekvéssel 
Tovább futás ! Rendes lépés ! Menet közben 6-os sor alakítás, távolságvétel 
szabadgyakorlatokhoz oldalt és hátra. Állj !

Főrész (25 perc).
Kargyakorlatok : Lökések, teher-, személy-, gyors- és expressvonat és 

vissza. Hajítások jobb- és balkézzel.
Nyakgyakorlatok : Fejfordítás és hajlítás jobbra, balra, előre, hátra, körö

zés, törökülésből, hátsó ülőtámaszból.
Törzsgyakorlatok : A has, hát és oldalizmok mozgatására szolgáló hajlí

tás, fordítás, döntögetés állásból, törökülésből, háton- és hasonfekvésből. 
Magas mell, híd.

Lábgyakorlatok: Lendítés állásból, emelés állásból és hátonfekvésből. 
Terpeszugrások, szökdelés és guggolás. Menetirány balra kanyarodva középre 
és előre zárkózva indulj ! Kettős sorokba szakadozz ! Állj !

Rendgyakorlatok : Fordulatok, fővetések, menetgyakorlatok. Nóta !
Szertorna : Rúdmászás 8 rúdon versenyszerűen. Két kötélen át- és vissza

fordulás. Négyes csoportra osztva négy zsámolyon bukfencállásból és neki
futásból. Talaj szőnyegen terpeszállásból — kéz és fej a szőnyegen — hídba 
állás.

Levezető rész (10 perc).
Játék : Krokodilus és helycsere. Sorakozó ! Jobbra át ! Irány az öltöző, 

menet indulj ! Jobbra nézz !
*

Ez úton is szeretettel kérem a protestáns középiskolákban tanító kar
társaimat, hogy közlés céljából szíveskedjenek különböző órákról készített 
óravázlatokat szerkesztőségünkbe beküldeni.

Debrecen. Kun Sándor.

B E L F Ö L D I L A P SZ E M L E
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1937, 38. 1. szám. Zibo- 

len Endre : ,,A középiskolai szelekció és a társadalom.“ A társadalom olyan 
előnyösnek látja a középiskola elvégzését, hogy szemében a középiskolai 
tanulmány társadalmi kérdéssé vált. Azonban a közösség érdeke éppen, hogy 
szellemi pályákra odavalók jussanak. A középiskolai szelekciót a társadalom
mal való kapcsolatai teszik nehézzé. Meg kell fosztani ezt a kérdést társa
dalmi jelentőségétől, iskolai üggyé kell tenni. Minden pályának egyforma 
megbecsülést kell biztosítani. A szelekciónak nem szabad politikától függnie, 
csak nagy nemzeti érdekektől. „A nemzeti irodalom átértékelésének új szem
pontjai“ címen dr. Hári Ferenc érdekes vázlatát adja a nemzeti szocialista 
Németország kultúrpolitikájának, különös tekintettel arra a munkára, melyet 
a nemzeti irodalom nemzeti szempontból való átértékelésére végeznek. Dr. Jám 
bor György iskolalátogatások során szerzett hasznos tapasztalatairól számol 
be. Dr. Sípos Lajos : „Az élő nyelvek tanítása Franciaországban.“  Francia- 
országban négy élő nyelvet tanítanak : németet, angolt, spanyolt és olaszt. 
Az említett nyelveket az illető országokhoz való közelség szerint csoporto
sítják. Szakterem-rendszer uralkodik. Az állam intézményesen gondoskodik 
arról, hogy a tanárok nyáron külföldön felfrissíthessék nyelvtudásukat.

2. szám. Bihari Ferenc lelkiismeretes, áttekinthető képet ad az évvégi 
iskolai értesítőkről. Ebben a számban főleg középiskoláink számáról, jellegé
ről, az értesítőkben közölt programmértekezésekről, fontosabb iskolai beszé
dekről szól, megemlékezik a nyugalomba vonult, vagy más hivatáskörbe ren
delt kartársakról. Megkísérli az értesítők alapján megrajzolni az intézetek 
erkölcsi nevelését, a hazafias nevelést, szociális feladatokra való előkészítést. 
Dr. Petrich Béla az élő nyelveket tanító tanároknak párizsi kongresszusáról, 
dr. Sípos Lajos pedig a középiskolai tanárság tizennyolcadik nemzetközi 
kongresszusáról számol be.
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3. szám. Dr. Olasz Péter cikke : „A szuggesztió szerepe az iskolai neve
lésben.“ Érdekesen jellemzi a szuggesztibilis gyermeket, a szuggesztibilitás 
koronkénti megoszlását. Rámutat, hogyan szuggerálhatja a nevelő helyes 
irányban a gyermeket, vagy hogyan ellensúlyozhat helytelen irányú szug- 
gesztiókat. Bihari Ferenc folytatja az évvégi értesítők szemléjét. Főleg az 
ifjúsági egyesületekkel foglalkozik, az önképzőkör újjászervezésével, a vallá
sos és szociális egyesületek munkájával, énekkarokkal, cserkészettel és test
neveléssel. Kitér a középiskolai tanárok iskolánkívüli munkásságára is. — 
A Figyelőben Kardeván Károly minden magyar tanárt érdeklő ismertetést 
közöl arról, hogy milyen szellemben tanítják Csehszlovákiában a magyar 
irodalmat.

Magyar Középiskola. 1937, 7. szám. „Középiskola és hagyomány" címen 
Balanvi György a sokféle, egymást keresztező és egymást rövidesen háttérbe 
szorító reformtörekvések ellen emel szót, melyekkel az iskola újjáalakítására 
törekednek. A gimnáziumnak újra elitiskolává kell lennie, ahol csak az arra 
rátermettek tanulhatnak. E mellett nyissanak inkább másirányú szak
iskolákat.8. szám. Dr. Zibolen Endre : ,,A középiskola kapcsolata más iskola
fajokkal.“ Behatóan megvilágítja a népiskola, polgári iskola, szakiskolák és 
gimnázium összefüggését, s megállapítja, hogyan támogathatják egymást, 
egymás munkáját a különböző iskolafajok.

9. szám. Dr. Prónai Lajos nagy módszertani ismerettel és egyéni gondo
latokkal gyakorlati szempontból foglalkozik a latin olvasmánytárgyalással.

Magyar Tanítóképző. 1937, 7. szám. Imre Sándor : ,,A jelen a nevelői 
gondolkodásban.“ Azt fejtegeti, hogy a nevelésnek korszerűnek kell lennie. 
Ennek biztosítékai a nevelés egységessége, a tanító egyénisége, életkörül
ményei.8. szám. Bálint Sándor : ,,Az egyetemes történelem tanításának módja.“ 
Mesterházy Jenő : ,,A nemzeti történelem tanításának módja.“

9. szám. Dr. Padányi—Frank Antal a tanítói hivatás óráiról szól. Meg
ismerjük a jó pedagógus gyakorlatban beváló módszerét, mellyel tanítványai 
lelki, erkölcsi nevelésére törekszik. Gyurjács Antal : „A történeti múlt át
élése.“

Kereskedelmi Szakoktatás. 1937—38. 1. szám. Flavadi Barnabás : „Az 
iskola a világnézetek harcában.“ — 2. szám. Dr. Marssó József : „A tanár- 
lélek ezeréves vívódásai“ címen a jó tanár elsődleges követelményeiről szól, 
majd azt sorolja el, mit kívántak egyes korok a tanártól a nevelési munka 
terén.

Budapesti Polgári Iskola. 1937—38. 1. szám. Imre Sándor megemlékezik 
Schneller Istvánról, a Ferenc József Tudományegyetem neveléstudományi 
tanszékének nyug. professzoráról. Beszél a nagy tudós személyiségéről, sza
bad és nemes felfogásáról, hatalmas szerepéről a magyar nevelői gondolkozás 
fejlődésében. Vitéz dr. Sághelyi Lajos „Korszerű házi feladatok“ címen a 
tanulók különböző házi munkásságát felölelő értékes fejtegetést ír. Arany 
Sándor gyakorlati útmutatásokat nyújtó cikke — „Hogyan neveljük első
osztályos tanulóinkat?“ — minden iskolatípus tanárának tanulságos, gondolat- 
ébresztő olvasmány.

Magyar Pedagógia. 1937, 7—8. szám. Cser János „Üjabb magyar képesség- 
vizsgálatok“ c. cikkében érdekes statisztikai adatok mellékelésével foglalja 
össze a most használatos képességvizsgálati eljárásokat.

Néptanítók Lapja. 1937, 15. szám. Antal Fülöp érdekes áttekintését adja 
azoknak a lélektani és pedagógiai kísérleteknek, melyeket a gyermek erkölcsi 
életének megállapítására folytatnak. (A gyermek erkölcsi életének vizsgá
lata.) -— 18. szám. Molnár János : „Magyar lélekkel.“ Arra kell vigyázni, 
hogy a nemzeti feladat teljesítésének gondolata el ne halványuljon a munka 
inegszokottságában. Drózdy Gyula cikke: „A gyermek intelligenciájának 
vizsgálata.“ Szerző a Binet Simon-féle intelligenciavizsgálatokról szól, 
foglalkozik a kor és intelligenciafok kapcsolatával, a gyermekről készített 
egyéni jellemlapokkal. 19. szám. Ambrus Béla : „Eszmény az önnevelésben.“
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Dr. Jankovits Miklós : „A nevelő személyisége.“ — 20. szám. Lendvay Béla : 
,,Az indirekt hatású nevelési eszközök“ címen az otthoni környezet, játszó
tér, utca és olvasmány lelket alakító hatásáról beszél, és ezeknek az indirekt 
nevelési alkalmaknak helyes irányítását ajánlja.

Gyermeknevelés. 1937, 8. szám. Dr. Hermann Alice a rendetlen gyermek
ről ír, s gondolatokat ad a rendetlenség megszüntetésére. Dr. Kalmár Jolán : 
,,Kell-e új középiskola?“ Dr. Győry Aranka.

H A Z A I IR O D A L O M
Szentmihályiné Szabó Mária : Lorántíy Zsuzsanna. Singer és Wolfner, Bp. 

Tapasztalásokból leszűrt meggyőződésem, hogy az irodalom mint társadalmi 
jelenség, végső értelemben annak kimondása, amit egy nép a valóságban nem 
tud elérni. A sorsa kényszerűségeivel körülfalazott közösség felfelé sustorog- 
tatja ki erőit, s az irodalom légvárát emeli fel azokból a kövekből, amelyeket 
a földön nem használhatott el. Az akadályozott nép az irodalomban teljesíti 
ki önmagát.

A magyar történelemnek van egy gazdag szakasza, amely a magyar 
megvalósulások legnagyobb lehetőségeit hordozta méhében : a XVI. és XVII. 
század. Helyes és átfogóbb érzékű történeti regényíróink ezért nyúlnak leg
szívesebben e korba vissza : a magyar beteljesedések megrajzolásához itt 
találnak legtöbb indítást, anyagot, útmutatást, a legtöbb „epikai hitelt“ . 
Kemény Zsigmond, Móricz, Mák kai művei után most egy asszonykéz varázs
lata idézi elénk e nagy időket, Sz. Szabó Mária Lorántfy Zsuzsánna c. regé
nyében.

A pataki iskola kegyes alapítóasszonyának metszetképét mindenki ismeri. 
A kálvini egyszerűséggel formált keskeny, fínomszabású arc ; az orr nemes 
intelligenciáról tanúskodó vékony vonala, a tisztaságot és jóságot sugárzó 
szemek és a száj : az egykori nagyasszony lelkének tükre. Sz. Szabó Mária 
ebbe a tükörbe hajolva nézi ama kor történetét : az ifjú Rákóczi György küz
delmeit, szárnyatadó s vezérlő asszonya oldalán Bethlen G. vallási harcaiban 
s a magyar „visszavonások tüzében“ , míg a küzdelmek elnyerik koronáju
kat : Rákóczi erdélyi fejedelemmé választásában, Lorántfy Zsuzsánna pedig 
férje ítéletében, mely szerint ő lesz „a magyar asszonyok fényeskedő szövét- 
neke mind ez idők végéig“ .

A magasztos és gazdag meseanyag biztoskezű formálóra talált az író
nőben. Az alakok finom asszonyi pszichológiával megelevenítve lépnek elénk 
a munkában. A felidézés tökéletességét még a nyelv diszkrét régiessége fokozza. 
A mű minden sorát átlengő mély bibliás református meggyőződés pedig 
nekünk külön is kedves könyvünkké teszi e regényt.

Debrecen. Tóth Béla.
Révész László : Latin nyelv- és stílusgyakorlatok. Veszprém, 1936. 160 I.
A szerző a veszprémi teológiai főiskolán tanítja az intézményesen beveze

tett latin nyelvet. Könyve anyagának összeállításában az. a cél vezette, hogy 
teológus tanítványainak kezébe tankönyvet adjon, s egyszersmind segítségére 
legyen azoknak a teológiai főiskoláknak is. ahol a latin stílusgyakorlatokat 
szintén bevezették.

E derék kis munka 30 óra anyagát foglalja magában. Minden órai penzum
ban szerepelnek szavak, esettani példák, mondattani példák, közmondások, 
szemelvények régi és újabb egyházi írók bölcs mondásaiból, klasszikus írók 
jeles mondásai. Mindenütt arra törekedett, hogy a klasszikus latin nyelv 
szépségei érvényesüljenek, a klasszikus szövegeknek pedig nem betűszerinti, 
hanem magyaros, teljesen szabad fordítását adta. Középiskolai használatra 
is rendkívül alkalmassá teszi e könyvecskét az a körülmény, hogy feltűnő 
nagy számmal tartalmaz esettani és mondattani példákat bilingvis egymás- 
meliettiségben. Mintegy ezer példa sorakozik egymásután, amelyeket épúgy
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használhat a középiskolai latin tanár tanítás céljaira, mint a diák saját 
okulására, ismereteinek elmélyítésére. Különösen értékes a sokszáz magyar 
kifejezésnek és gyakrabban előforduló matematikai fogalmaknak szabatos 
latin fordítása.

Latin nyelv- és stílusgyakorlat-irodalmunknak nagy nyeresége ez a 
kitűnően szerkesztett munka, melyet meleg pártolással ajánlok középiskolai 
latinszakos tanártársaim szíves figyelmébe. K. S.

Dr. med. Wilhelm Stekel, Üzenet az anyáknak. (Briefe an die Mutter.) 
Fordította, jegyzetekkel és előszóval ellátta dr. Gartner Pál, idegorvos. 
Novák Rudolf és Tsa cég kiadása, Budapest.

A könyvet a világhírű lélekorvos, dr. Wilhelm Stekel bécsi egyetemi 
tanár írta. A mű három részre oszlik. Az első rész a kisgyermekkorral 
foglalkozik és a szoptatástól kezdve mindazon problémákat felöleli, 
amelyekkel a nevelés nehéz és felelősségteljes kérdéseiben tájékozatlan 
szülő találkozhat. A kisgyermekkori rossz szokások : dac, engedetlenség, 
étvágytalanság, dührohamok stb. lélektani hátterét vázolja jól a szerző, 
és módot ad, hogy olyan betekintést nyerjünk a gyermek lelkivilágába, 
melyek ismerete elengedhetetlen feltétele a nevelés javító és gyógyító 
effektusának. Egy csodálatos új világ tárul az olvasó elé, aki nem is sejtett 
perspektíváját látja azoknak a nevelési fogásoknak, melyekről a nagyszerű 
lélekorvos közlései nélkül mitsem tudhatna. A második kötet az óvodáskor 
és első iskolaévek nevelési nehézségeinek taglalását adja, s benne pontos út
mutatásokat kapunk a négytől tízéves gyermek ideges zavarainak : a rombolás 
ösztönének s dadogásnak, a dührohamoknak, a gyermek kegyetlenségének, 
félelmi és kényszerállapotainak stb. nevelés által való leszoktatásáról. Külö
nösen nagyjelentőségű a tapintatos hozzáértés gyakorlatian irányító taktikája 
a harmadik kötetben a serdülő kor nevelési kérdéseinek megfelelő elintézésénél. 
A káros könyvek és a napilapok veszedelmei, a kamaszkor ébredő szexualitá
sának problémái, csak úgy, mint a gyermekkori bűnöző hajlandóságok a 
gyakorló és gyógyító orvos szemüvegén keresztül oldják és oldatják meg a neve
lés legégetőbb problémáit. A könyvet az ismert kiváló idegorvos dr. Gartner Pál 
fordította, és előszavaival, valamint bőséges magyarázó jegyzeteivel hasznosan 
és nagy mértékben könnyíti meg a könyv átértékelését. Az egyes kötetek 
külön is kaphatók. I. kötet ára 2'60 P, II. kötet 2'60 P, III. kötet 2'60 P.

E. S.
Miiekéi : Tanuljunk könnyen jiyorsan németül. Novák Rudolf és Tsa 

kiadása, Budapest. Ára fűzve tí P, kötve 7 P.
Már a negyedik kiadásban jelent meg Hi'ckel híres „Tanuljunk könnyen 

gyorsan németül“ c. nyelvkönyve. A rövid egy év alatt megjelent négy 
kiadás mindennél ékesszólóbban bizonyítja a mű kiváló értékeit, használatá
nak érdemes és sikeres voltát. A Hackel módszerű nyelvkönyvek segítségé
vel játszi könnyedséggel, mindamellett tökéletesen és alaposan sajátíthatók 
el az idegen nyelvek. E módszer igen nagy előnye, hogy úgy a felnőttek 
mint a gyermekek számára magánúton való tanulásra a legalkalmasabb.

Häckel—Szenczi: „Tanuljunk könnyen gyorsan angolul“ c. mű után 
a német nyelvkönyv új negyedik kiadása ismét új és hálás barátokat szerez 
a Häckel módszerű nyelvkönyvek számára. • K. S.

E G Y H Á Z I É S  ISK O L A I H ÍR E K
A Luther Társasát) tisztújítása alkalmával világi elnökké dr. Fabinyi 

Tihamér pénzügyminisztert, egyházi elnökévé dr. Kovács Sándor püspököt, 
főtitkárává dr. Bánkúti Dezsőt, lapunk főszerkesztőjét választotta meg.

Az Evangélikus Tanáregyesület november 11-én dr. Domanovszky Sándor 
elnöklete alatt választmányi ülést tartott, melyen az alapszabályok módosítá
sáról tárgyalt, majd lelkesedéssel csatlakozott a Református Tanáregyesület
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indítványához egységes tanári összefogás érdekében. Örömmel fogadta 
Németh Sámuel tanügyi főtanácsos igazgató meghívását, hogy tavaszi köz
gyűlését Sopronban rendezze. Az utána következő felolvasó ülésen Németh 
Sámuel a 90 éves Schneller István jelentőségét ismertetette. Emelte a felolva
sás hatását az, hogy az ősz ünnepelt személyesen megjelent egész családjával, 
s mélyen meghatottan köszönte a felé irányuló szeretetek Dr. Láng Margit 
,,A latin nyelv kapcsolatáról a középiskola többi tárgyaival“ címen értekezett. 
Végül szakosztályi ülések voltak. A humanisztikuson Hajas Béla mutatta be 
„Egy fejezet a Lehrek életéből“ c. tanulmányát, a természettudományiban 
pedig dr. Sárkány Sándor a magyarországi ősemberkutatásról a növénytan 
tükrében adott elő, dr. Vermes Miklós pedig középiskolai kísérleteket muta
tott be elektroncsöves rezgőkkel. Az egyesület ez előadásokat részben Év
könyvében fogja tagjaival megismertetni, részben Szemlénkben fogja közölni.

Önképzőkörök találkozója Debrecenben. A debreceni református Kollé
gium gimnáziumának „Arany János“ önképzőköre folyó évi november 20-án 
vendégszereplésre hívta meg a nyíregyházi ág. ev. gimnázium „Bessenyei 
György“ önképzőkörét, ill. ennek agilis vezetőjét : dr. Belohorszky Ferenc 
tanárt s a kör 16 tagját. A Kollégium dísztermében rendezett nagysikerű 
nyilvános ünnepély a két ifjúsági kör hagyományos baráti találkozójánál és 
ismerkedésénél jóval nagyobb jelentőségűvé vált. Ugyanis hét debreceni 
középiskola önképzőkörének ifjúsági és tanári vezetősége előtt adott be
számolót és bemutatót a mai igényű önképzőkör munkájáról. Az önképző
körök korszerű hivatásáról s átszervezéséről lapunk hasábjain lefolyt széles
körű eszmecserének örvendetes eredménye lett az a gazdag, életerős és szinte 
kiforrott programm, amelyet a hét intézet önképzőköre egyértelműen vett a 
múlt évben munkatervébé.

Az elhangzott igen érdekes és nívós előadások és egyéb számok s ezek 
visszhangja meggyőzően bizonyították azt, hogy ifjúságunk java megérett 
arra, hogy szemébe nézzen a magyar társadalom nagy problémáinak, s elő
készüljön már a középiskolában roppant feladatára, nemzeti bajaink leküz
désére s népünk belső megerősítésére. Az új önképzőkör, mely a mai ifjúság 
lelki szükségérzetéből születik meg napjainkban, a kétes értékű önálló szárny- 
próbálgatások helyett az élet egész területén való tájékozódásra törekszik, 
felölelvén a magyar műveltség mai értékeit, az elszakított országrészekben 
élő magyarság sorsát, egyre bővülő értékes néprajzi és szociográfiai irodal
munkat, a helyi hagyományok kultuszát s a külföld anyagi és szellemi kultú
rájának megismertetését.

E nagy programm megvalósításának feltétele természetesen az önképző- 
köri ifjúság egészének tevékeny közreműködése a munkaközösség kollektív 
szellemében.

A debreceni és nyíregyházi önképzőkörök immár új alapszabályzatokban 
is megörökített munkaszervezetüket ezen célok szolgálatába állították. Az az 
örvendetes benyomás, amelyet ez az együttes fellépés keltett a debreceni 
ifjúság önképzőköreinek megjelent tanári és ifjúsági vezetőségében, igazolja, 
hogy mennyire kívánatos és hasznos az ilyen ifjúsági kapcsolatok keresése, 
amelyek lappangó közös törekvéseket és eszméket tisztáznak, megerősítenek 
és összhangba hoznak. Az önképzőkörök válságát a fenti új munkaterv meg
valósításával a céltudatos és buzgó tanári vezetés mindenütt leküzdheti. 
Ez a feladat nem kis áldozatta] jár, de vállalnunk kell, mert e szervezett 
munkaközösségnek komoly feladata a céljaiban egyenetlen, tömegeiben szét
tagolt magyar ifjúság egyesítése. A debreceni felügyelő tanárok elhatározták, 
hogy időnként eszmecserére fognak összejönni az egyöntetű munka irány
elveinek megbeszélése végett. , Dr. Molnár Pál.

Nemesi névváltoztatás. A Kormányzó Ür Ő Főméltósága megengedte, 
hogy vitéz Ábrahámfalvi Machula Béla szentendrei polgári iskolai tanár, vala
mint kiskorú Dénes Béla és Éva Aranka nevű gyermekei családi nevüket régi 
magyar nemességüknek és „Ábrahámfalvi“ előnevüknek érintetlenül hagyása 
mellett ,,Dencsy“ névre változtassák.
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1937-2105
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