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Dr. Papp Ferenc : A magyar gimnázium új hármaskönyve. 1

A  magyar gimnázium új hfrmaskönyve.*

Iskolareformok történelmi fordulók, új eszmeáramlatok követ
kezményei. Hadd hivatkozzam itt az múlt századok reformjait mel
lőzve csak a jelenre, arra az időre, amelyben élünk, amelyben e szinte 
közmondásossá jegecesedett állítás élet-igazságáról mi, magunk sze
mélyes tapasztalatok útján győződhetünk meg.

Politikai változásokat nagyarányú kultúrpolitikai aktivitás 
szokott kísérni, amely behatol kialakult, szinte századokra vagy leg
alább is emberöltőkre alkotott rendszerek életébe és kényszeríti, 
hogy az új idők szavára, életjelenségeire valami módon reagáljanak. 
Vagy azt érzi az ostrom alá vett, hogy az élet örök törvényeit ő 
képviseli, s amely változásaival ostromolja, nem élet, csupán látszata, 
időleges, önmagától is elmúló szélvihar,— és ekkor ellenáll, falait 
erősíti, népét óvja, törvényeit, rendszerét csorbítatlanul őrzi —, 
vagy azt látja, hogy az élet valóban változik, új utakra tér a törté
nelem, új utakra kell lépni neki is, engedni, hogy alapjában, tagjaiban 
átjárja az új idők szele; el kell hagyni, ami felesleges, ami jó, 
törvénnyé tenni, és a régit az újjal bölcsen egyesítve — haladni a 
jövő felé. Nem könnyű feladat ez a bennünket elsősorban érdeklő 
intézmények : iskoláink, iskolaügyünk számára. A világháború óta 
elmúlt évek alatt sokszor lehettünk tanúi, milyen sokféle változás 
akarta a maga képére formálni középiskoláinkat. Mert a középiskola, 
mint iskolaügyünk gerince, volt a legtámadottabb pont. Azzá kellett 
lennie, mert falai közé fogadja, szellemi fegyverzettel látja el az ifjú
ságot, jövendő sorsunk reményét. Az ifjúság fegyver, döntő fegyver 
a jövő alakulásában. Milyen irányban? Amilyen irányú világnézettel, 
ismerettel a középiskola ellátja.

Az elmúlt decennium minden európai állam iskolaügyére, külö
nösen középiskolai életére mozgalmas időszak volt, amint a meg
állapítás már közhellyé lett. A megerősödött államok a megtartás, 
a vesztesek vagy legyőzöttek a visszaszerzés gondolatára nevelik 
ifjúságukat. Tulajdonképpen mind a kettő nemzetnevelést végez a 
maga egyéni életkörülményei, életszükségletei szerint. Ez érthető ; 
a baj o tt kezdődnék, ha az egyéni célkitűzések elfeledtetnék az európai 
nevelés közös alapelveit, az európai közös kultúrjavak továbbadását, 
lemondanának a tudás bizonyos kozmopolita jellegéről, a humánum 
nemes értékeiről, mert így át nem hidalható ellentétek támadnának

* Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Debreceni Körének 1938 
december 16. gyűlésén tartott előadás.

1



2 Dr, Papp Ferenc : A magyar gimnázium új hármaskönyve.

az országok közt. A közelmúlt is bizonyítja, hogy a kulturális kap
csolatok kiépítése teremtheti meg legjobban a politikai kapcso
latokat is.

A középiskoláról szóló 1924: XI. te. és az e törvénycikk alapján 
készült magyar középiskolai tanterv is történelmi forduló következ
ménye. E törvény azonban nem lehetett hosszú életű.

Iskolafajaival emlékeztet az 1901-ben alkotott porosz közép
iskolára, differenciáltságával kevésbbé szolgálhatta az egységes 
nevelés, a nemzetnevelés nagy céljait. Az iskolatípusok merev elkülö
nítésének célgondolata, hogy gyermekeink hajlamaiknak és képes
ségeiknek megfelelő iskolafajtában művelhessék elméjüket, a nehéz 
gazdasági viszonyok m iatt is csak jámbor szándéknak bizonyult, a 
döntés túlságosan korai is volt. Az iskolatípus választása nem történ
hetett a törvény intenciói szerint.

Alighogy megszületett a tanterv, már is javítás- sőt javítgatá
sokra szorult. A gimnáziumnak a közvélemény nyomására eszközölt 
bifurkációja (görög-modern nyelv) alapjában rendítette meg az egész 
szerkezetet, amelyet aztán a betoldások, változtatások sora sem 
tudott megmenteni.

A sok javítgatás, a sok rendelet sorát volt hivatva lezárni az új 
pedagógiai hármaskönyv. Vonatkozik ez egész középiskolai rend
szerünkre, iskolaügyünk igazgatására, az iskolai munka tartalmára 
és az iskolai élet rendjére.

Az új középiskolai törvény, az 1934: XI. te. tehát nem törté
nelmi forduló és nem új eszmeáramlat következménye. E törvény 
meghozatalát sokkal inkább az a tény tette szükségessé, hogy az 
1924: XI. te. alapján kialakult középiskola annyira eltávolodott az 
a törvénycikkben és az ezen épülő 1926. évi tantervben lefektetett 
középiskolai szervezettől — sőt a rendeleti intézkedések egyenesen 
ellentétesek voltak a törvény rendelkezéseivel —, hogy egy új közép
iskolai törvény alkotása már csak azért is szükséges volt, hogy a tör
vény rendelkezéseit és a miniszteri rendeletek intézkedéseit össz
hangba hozza, egységet létesítsen.

Az új gimnáziumi tanterv és utasítás úgy véltük, nyugvópontra 
ju ttatja  a középiskola anyagának évek óta tartó változását, szilárd, 
biztos elvekre épülve, bizonyára — nagy körültekintéssel — annyi 
anyagot ölel fel, amennyi szükséges és elvégezhető, és figyelembeveszi 
a fejlődő gyermek lelki életének törvényeit.

Pedagógiai lapjainkban évek óta sok tanulmány, cikk hozta 
a maga gondolatait a nagy mű felépítéséhez. A magyar tanárság évek 
tapasztalatain okulva sietett jelezni, hogy milyen irányban haladónak 
kívánja a jövő oktatás ügyét. Fejtegetéseim során utalni fogok ezekre 
a kívánságokra.

Az új középiskolai törvény, az 1934: XI. te. megteremti a szin
tézis, az összefogás, az egységesítés nevében komoly társadalmi szük
ségletként : az egységes középiskolát.

E törvény négy alappilléren épül : 1. a nemzeti műveltség, 2. az
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életszerűség, 3. a nevelési szempontok erőteljesebb érvényesítése# 
4. a túlterhelés megszüntetése. E négy alapgondolattal kívánok most 
foglalkozni, ismertetve elvi alapvetésüket, a megvalósítás módo
zatait és rámutatva esetleges hiányokra.

I. A nemzeti műveltség.

A középiskolai műveltség a mai súlyos nemzetpolitikai feladatok 
idején nem lehet sem humanisztikus, sem természettudományi 
irányú, legjellegzetesebb vonása a nemzeti lehet. A differenciált 
iskolatípusok mindegyike egy-egy tantárgy csoportot emelt ki, mint 
az. iskola jellegzetes képzési irányát, ezért köztük összhang nem 
lehetett, a világnézet képzése más-más elvek szerint indult. Új tan
tervűnk által tervbevett műveltség magában foglalja ugyan a mai 
kultúra humanisztikus és reális elemeit, hiszen a modern emberiség 
azonos kultúra hordozója és részese, de mégis olyan műveltségnek 
kell lennie, amelynek birtokában majdan hasznos tagja lesz a magyar 
társadalomnak, képzett munkása a magyar közéletnek. Ezért a 
tanítás középpontjában nem a klasszikus vagy modern nyelvek, 
nem a természettudományok, hanem a nemzeti tárgyak állanak. 
Ily nemzeti tárgyak elsősorban a magyar nyelv és irodalom, a művé
szet, a történelem, a föld- és néprajz, a magyar művelődés történeté
ben alapvető szerepet betöltött latin nyelv és műveltség és a nemzet 
erkölcsi műveltségének alapjául szolgáló vallások tana.

A nemzeti műveltség szempontja érvényesítésében a tanterv 
felülmúlja összes elődeit. Ez a szempont azonban az óraszámok emel
kedésében kevésbbé nyilvánul ; hiszen a magyaré volt (1926. évi 
tanterv) 28, lett 29 ; történelem volt 17, m aradt 17 ; földrajz volt 10, 
lett 11, latin volt 45, lett 34 ; természetrajz volt 13, lett 12, — inkább 
az anyag átrendezésében, helyenként új értékelésében és a módszeres 
eljárásban.

A háború utáni pedagógia főszempontja a nemzeti közösség, a 
nevelés tehát nemzetnevelés lett. Útja : személyiségen, társadalmon 
á t a nemzethez. Fontos kérdés : milyen viszonyban van a nemzeti 
társadalom és az iskolába szervezett nevelési rendszer? Mind a kettő
ben ugyanannak az értékelésnek kell érvényesülni, mert amit a 
gyermek és az ifjú az iskolában átélt, azt a nemzeti társadalom életé
ben szélesebb alapon öntudatosan megismétli. Trianon utáni szét- 
hullottságunk szomorú és tiltó bizonysága, mire vezet ennek a vezető 
elvnek figyelembe nem vétele. A mai iskola nem elégedhetik meg 
azzal, hogy megismerteti a világot mint tények rendszerét, kifejleszti 
az ifjúság erkölcsi jellemét, hanem bele is kell nevelni a nemzeti 
kultúrközüsség életébe. És itt vár a nevelőkre nagy feladat : az elvek 
igazságát élő személyeknek kell dokumentálni (Makkai Sándor).

Amikor régebbi középiskolai törvényünk keletkezett, még nagy
tömegű nemzetiségünk volt, és az akkori tanításterv nemes liberáliz-

í*
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musból nem is hangsúlyozta a magyarrá nevelést. Ma azonban meg 
nem alkuvó öntudatos magyaroknak kell lennünk. Magyarrá nemcsak 
a nyelv tesz, hanem a nemzeti közösséggel egybehangzó gondolat és- 
cselekvés is. Ennek örök forrása nemzetünk irodalma és története.

Bele kell nevelni a nemzeti kultúrközösség életébe. . .  Nevelni 
azonban nemzeti irányban csak akkor lehet, ha ismerjük népünk 
jellemét (Imre Sándor). De vájjon ismerjük-e, és tankönyveink 
ismertetik-e ?

Újabban sok néprajzi munka lát napvilágot. A legtöbb jelenséget 
állapít meg és keresi a magyarázó okokat, legjobban azonban Szekfü 
Gyula mutat rá a közelmúlt és a jelen alapvető hiányaira : ,,A magyar 
szellemiségnek mélyebben kell gyökereit lebocsátania azokhoz az 
erőkhöz, melyek egyrészt számlálhatatlan nemzedékek óta termelik 
ki a magyarságot, mely a XI. században épúgy magyar volt, mint a 
török háborúk korában és mint ma, s azon erőkhöz, melyek a magyar 
kultúra korszakait hívják elő. Az erők egyik csoportját népnek, a 
másikat hagyománynak, történetnek nevezzük.“ A követendő út 
te h á t: visszatérés a néphez, mely akkor is magyar, ha nemzetté 
nem szervezik, mely ősi nyelvét és hagyománykészletét mindig 
megtartja. Már ezért is jogunk, sőt kötelességünk vele foglalkozni. 
Másrészt az alapréteg műveltségét európai magyarságunkkal kell 
párosítani s így egynemű műveltséget kifejleszteni (Tálasi I.).1

Kialakulóban van az a vélemény, hogy a néphagyományt a 
középiskolai nevelés és oktatás alapjává kell tenni. Ennek gyakorlati 
megoldása a tanterv, az iskolai könyvek és a középiskolai tanár
képzés változtatásával történhetik. Jelenlegi vallás- és közoktatásügyi 
miniszterünk képviselőházi beszédében (1938. június 11) mondotta : 
csak akkor tudja a magyar középosztály megérteni a magyar lelket, 
ha elmélyül, és megszereti a magyar néphagyományt. Ez a kijelentés 
a magyar pedagógiai világ útkeresését is meghatározza. Az iskolafajok 
utasításain meg is látszik az a törekvés, s ami eddig érvényesíthető 
volt nemzeti tudományunkból, részben már el is foglalta helyét. 
A népismeret azonban csak itt-ott említtetik meg. A magyar diák 
hall és olvas a magyar népről, de tudatos értékeléssel nem ismeri 
nemzetünk alaprétegét. Nagy hiba az is, hogy pl. a magyar parasztot 
a legtöbb olvasókönyv, színdarab stb. komikus vagy szánalmas 
alakban hozza elénk, s így különösen a nagyvárosi gyermek nem érzi 
meg a magyar paraszt munkájának komolyságát, és nem érzi osztályos
társának a magyar népet. A néprajz nem lehet külön tantárgy, de 
érvényesülni kell a tanítás és nevelés minden területén.

Várjuk tehát, hogy a tankönyv és a tanterv alkalmat és időt 
ad ezeknek a gondolatoknak az érvényesítésére. Ami eddig a magyar 
föld és népre vonatkozott egy-egy olvasókönyvben, az ne legyen 
szervetlen és külön álló képsorozat, hanem fokozatosan haladó egy

1 Tálasi István eb. Néprajz és középiskola (Hódmezővásárhelyi gimn. 
értesítője 1937— 38.)
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ségeket mutasson be, széles kapcsolási lehetőségekkel, képanyaggal 
és illusztráló költői szemelvényekkel. Jusson minél nagyobb mérték
ben szóhoz Baksai, Jókai, Mikszáth, Móra, Tömörkény, Móricz.

Hadd hozzak fel még egy érvet a népismeret intenzívebb érvé
nyesítésére. A középiskolából kikerült ifjúság nagy része közhivatali 
vagy gazdasági területen érintkezésbe kerül a néppel. Ha magyar 
műveltségét a népi és történeti hagyomány szintézise, társadalmi 
látását a népi élmény, népszemlélet adja meg, bizonyára közelebb 
kerül a nemzet nagyobb tömegét alkotó nép életéhez és problémáihoz, 
és így tűnik majd el lassanként a szakadék, a távolság falu és város, 
úr és paraszt, magyar és magyar közt.

Ezek előrebocsátásával mintegy elvi állásfoglalásomat jeleztem, 
és rátérek a tanterv alapján a nemzeti tárgyak anyagának ismerte
tésére.

Tulajdonképpen minden tárgyról kellene szólanom, hiszen a tanítás 
egységes világképet ad, tüzetesebben azonban a már említett nemzeti 
tárgyakról.

Általában nagy örömmel olvashatjuk az utasítások alapos, bősé
ges, eszméltető, a gyakorlaton alapuló fejtegetéseit. Ideális célkitűzés, 
és mégis reális elvek, praktikus tanácsok, gondolatkeltők és az 
egyéni munka sokféle lehetőségére alkalmat adók, nem megkötnek, 
hanem irányítanak legalább is elméletben. Kérdés : a szakfelügyeletek 
munkát vagy sablont látnak-e jónak? Veszedelme mindeniknek van. 
Különösen figyelmet érdemel mint a középiskola középponti tárgya, 
gerince, a magyar nyelvi rész. Ez a tárgy képviseli legjobban a 
nemzeti jelleget. Anyagánál több probléma merül fel. A tanterv meg
jelenése előtt sok kívánság, panasz, szomorú, de tagadhatatlanul 
igaz megállapítás hangzott el a tanítási eredmény elégtelensége, a ki 
nem elégítő anyag, vagy a meg nem felelő módszeres eljárás miatt, 
így pl. a pedagógia gyakorlati emberei kifogásolják : az irodalomtör
ténet tanítása a levegőben lóg, nincs eléggé előkészítve, a növendékek 
kevés müvet olvasnak. Több időt vagy kevesebb anyagot! Több 
idő : a VI. osztályban kezdődjék az irodalom, a IV—V-ben legyen 
stilisztika, retorika, poétika, így ju t idő a legújabb irodalomra is és 
eleget lehet tenni az irodalomtörténeti szempont mellett az irodalmi
nak is. Anyagrostálás : a régebbi korok irodalmát, mivel esztétikai 
jelentőségük csekély, korlátozzuk rövidebb időre, hagyjunk el belőle 
mindent, ami a későbbi fejlődés szempontjából mellőzhető. Kezdjük 
az irodalomtörténetet Balassával, a megelőzőkből legyen olvasó
könyv.

Hibáztatják, hogy a magyar tanítás középpontjában az elmélet 
áll, nem maga az irodalom. A növendék elméletet tanul, a nélkül, 
hogy megfelelő irodalmi tájékozottsága volna, és így kevés alkalma 
nyílik arra, hogy valóban irodalmi műveltségre tegyen szert, az 
irodalmat annak lássa, ami tulajdonképpen : a nemzetnevelés leg
fontosabb tényezőjének és a magyar szellem alkotóereje bizony
ságának.
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Egy másik vélemény szerint az elméleti rész nem mellőzhető, 
így pl. a nyelvtan alapos tudatosítására szükség van az idegen nyelvek 
szempontjából is. Idegen nyelvi órákon tapasztalható gyakran, 
hogy a növendékek anyanyelvűk alapjelenségeivel nincsenek tisztá
ban. Tapasztalható az is, hogy a három éven át végzett elméleti, 
esztétikai tanulásnak nincs meg a kellő gyakorlati jelentősége, mire 
a növendék anyanyelvén és az idegen nyelveken irodalomtörténetet 
tanul, örökértékű alkotásokat olvas, már nincs tisztában a stílus 
szépségeinek finomabb eszközeivel. A hibát, az eredménytelenség 
okát nem az anyagban, nem a növendék érettségében keresik, hanem 
a nem célravezető módszerben : az indukció és élményesítés
hiányában.

Hivatkoznak külföldi iskolák példáira, ahol elméleti tanítás pi
aiig van, és mégis a növendékek kifejező, fogalmazó készsége elsőrangú 
eredményt mutat.

Minél többet olvastassunk — mondja több tanulmány. Legbiz
tosabb forrás a művek ismerete, azonban a növendék ne kötelezőleg 
olvasson, hanem a tanár ébresszen benne kedvet az olvasáshoz, meg 
kell értetni, hogy nemcsak a jelen alkotásai szépek és érdekesek, 
hanem minden koré, ha a müveket úgy tekintjük, mint a kor lelküle- 
tének kifejezőit.

Hangzott el panasz abban az irányban is, hogy az óraszám nem 
elég. Nincsenek megfelelő tankönyvek, megfelelő antológiák — és 
igy tovább.

Kétségkívül az igazságot kell éreznünk ezek mögött a keserű 
szavak mögött. Amióta ezek a hozzászólások nagyobb mértékben 
jelentek meg, eltelt az az idő, ami úgyszólván próbaideje volt a tan
terv végleges formában való megjelenésének. Mit hozott?

Nem hozta meg óraszámban a joggal várt növekedést. Az 
anyanyelv óraszáma nálunk 29, az olasz gimnáziumban 41, a német 
gimnáziumban 33, — az anyag pedig nem csökkent, s ő t . . .

Elmarad, illetve a tanár egyéni munkája lesz a nyelvi és irodalmi 
órák arányos elosztása. Hangsúlyozza az olvasási kedv felébresz
tését, az olvasmányok tárgyalásánál ötletességet, változatosságot, 
az érdeklődés állandó ébrentartását, általában a tárgyalási módnak 
rugalmas, mindig az osztályhoz mért módját kívánja. Ez helyes, 
mert valóban a jó munka előfeltétele, és megóv a formai megmere
vedéstől. A módszer nagyon erős hangsúlyozásának másik veszedelme 
a látszat-munka, az óráknak mint külön-külön egységeknek bravúros 
vezetése, azonban nem bizonyos, hogy az eredmény mindig eléri a 
kívánt fokot. Helyeselhető, hogy a kérdve-kifejtő, rávezető módszer 
túltengését kerülni akarja. A kérdést úgy tegye fel a tanár — mondja 
az utasítás —, hogy ne legyen benne a felelet, a munkát necsak a 
tanár végezze, hanem a tanuló is, ezzel akar megóvni a sokszor m ár 
csak helyeslő szóvá átalakuló felelésmódtól. Az olvasmány a lélek- 
formálás eszköze : emberi és magyar eszményi vonások észrevéte- 
tését és követését célozza. Ebben a szellemben állítja össze az olvas
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mányok sorrendjét. Különös gondja van Toldira, amelynek tár
gyalása kapcsán magyarságunk sok kérdése kerül a gyermek érdek
lődési körébe.

Kívánja a szociális irányú olvasmányokat is, a gyermek érdek
lődése, különösen a nagyvárosi gyermeké irányuljon a magyar nép 
problémái felé. A fővárosi gyermek érdelődése — fővárosi tanárok 
megállapítása szerint — ebben az irányban teljesen zárt.

Megállapítható, hogy az olvasmányanyag legalább is a fel
sorolás szerint inkább alkalmazkodik a gyermeklélekhez és a nemzeti 
elvhez, mint a régebbi olvasókönyvek tették. Legszerencsésebbnek 
mondható a VI. osztály magyar nyelvi anyaga, ahol a XIX. század 
négy nagy íróegyéniségén keresztül tökéletes képet nyerhet a tanuló 
a politikai és irodalmi élet reformkoráról. A VI. osztály világiro
dalmi kapcsolatokat is kíván : ez azt célozza, hogy irodalmunk 
európai kapcsolatait megismerje, észrevegye a tanuló.

Figyelemreméltó a stílusfejlődés végigkísérése irodalmunk egész 
történetén, kapcsolatkeresés a képzőművészettel.

Házi olvasmány aránylag kevés van, és így probléma, mikor 
és hol olvassák el a növendékek azokat a műveket, melyeknek alapján 
valóban munkáltató tanítást lehet végezni. A heti 3 óra nem elegendő 
rendszerezésre, iskolai olvasásra, számonkérésre, dolgozatírásra, 
javításra, mindenesetre számolni kell a tanuló önkéntes buzgalmá
val, olvasási kedvével.

Részleteiben nem szükséges az egészet ismertetnem, minden 
iskola tanári testületé megtette módszeres értekezletein, szeretnék 
e helyett néhány dologra rámutatni még. Legzsúfoltabb a IV. és 
VIII. osztály anyaga. A IV. osztályé ezenkívül igen sok tágykörre 
oszlik, melyek szintézisét tulajdonképpen a felső osztályok adnák, 
de akkorára már sokat elfelejt a tanuló. Az élményesített anyag 
néha hamarabb lesz a múlté, mint a pozitív ismeretek. A II. osztály 
anyagának is valójában előkészítő, későbbi szintézisre váró a sze
repe. Nem sok-é 11— 12 éves tanulónak : műfaj, szerkezet, tartalom, 
jellemzés, versforma, ritmus stb. megfigyelése és megjegyzése? 
A stilisztika, retorika, poétika lényegében benne van, de széttagolva 
a tanterv- és utasításban. A gyakorlat dönti majd el : nem adott-e 
maradandóbb ismeretet a régi menet? Nem ennek a visszahozása 
a cél, de az aggodalom joggal élhet bennünk az eredmény bizony
talansága miatt. Az ilyenkorú gyermek (12—14 éves) konkrétumot, 
eseményt, adatot könnyebben tesz magáévá. Általában reálisabb 
ismeretet adjunk a tanulónak, a megszerzés módja legyen könnyebb. 
A diákság zöme, még kitűnő tanár kezében is aligha fog megfelelni 
a feladatnak. Igaz ugyan, hogy a mai gyermek több előismerettel 
jön iskolába, de csak nem tud a felnőtt ember irodalmi ízléséhez 
mindig alkalmazkodni. Fel lehet ugyan ellenvetésül hozni, hogy 
éppen erre neveljen az iskola, azonban a biztos előismeretek szük
ségesek. A mai irodalomtörténet tanítására legalább 4—4 óra 
kellene. Hibája az is, hogy a stilisztika területét csak általánosság-



8 Dr. Papp Ferenc : A magyar gimnázium új hármaskönyve.

ban jelöli m eg: „legfontosabb jelenségek“, „egyszerű esetek“ — 
valószínűleg mindenki más mennyiséget ért ezen, és vagy a régi 
mederben tanít, vagy egyéni felfogás szerint csonkítja az anyagot.

Tehát magasrendű célkitűzése van magyar nyelvi utasításunk
nak, azonban az anyaghalmozás m iatt igazi ismeretszerzésre, ismét
lésre nem enged időt, és nincs meg benne a magyar népismeretnek az 
előbb mondottak szerint szükséges mennyisége.

Második fontos és előkelő helyen a történelem van. I tt is rámu
tatok egy néhány figyelemreméltó előzetes kívánságra. Nemzeti 
történetünket eleinte hármas tagoltságban tanította a gimnázium. 
A gyakorlat azonban — ez a szakemberek véleménye — ennek helyes
ségét nem igazolta. Az alsó tagozatban két év sok idő, a középsőben 
eltörpül a magyar történet a világpolitikai áramlatok mellett, felső 
fokon összefüggést adott, a nélkül, hogy a már kiformálódott tör
téneti érzék alapján tükröztette volna nemzeti kultúránkat a maga 
egészében — mondja az egyik cikk.

A kiindulópont a magyar történet legyen, mert mélységes etikai 
értéket képvisel. Létünket állandó harcok között kell folytatni, 
adjunk azonban új szemléleti módot. Éreztessük állandó részvé
telünket a nagy európai kultúrközösség munkájában. Történetünk 
kimeríthetetlen belső erőforrásainak tudatossá tétele a nemzeti tör
ténelem tanításának igazi feladata.

A történelmi túlzott intellektuálizmussal szemben hangsúlyozni 
kell a történeti valóság lélekformáló erejét — ez legyen az anyag 
kiválasztásának egyik didaktikai kritériuma.

A történelemre vonatkozó bevezető fejtegetés nagyon alapos, 
nagyon mélyenjáró és külön foglalkozik a leányiskolákkal. Az uta
sítás részletes és teljes, szakember munkája. Megbecsüli és elismeri 
a történettanár munkáját, világosan látja a történettanítás jellem
nevelő szerepét. Nem kívánja a rávezető módszer kizárólagosságát. 
Valóban, a növendék sokszor szívesebben figyel, mint következtet, 
különösen, ha a történelem tanára a belső szemléltetés igazi mestere, 
és talán gyümölcsözőbb is a növendéknek figyelemmel hallgatni és 
úgy levonni a tanulságokat, mint bizonytalan következtetésekkel 
keresgetni a történelem útját.

Az új tanterv hazánk pragmatikus történetét két osztályban : 
a VII—VIII. osztályban tárgyalja. Szerencsés gondolat, hiszen nap
jaink : élő történelem és a nemzetnevelés nagyszerű eszköze. A III. 
osztályban az elbeszélő történeten kívül a kimagasló személyek éle
té t is részletesen kell tárgyalni. Ez tulajdonképpen : plusz. Helyes az 
utasítás felfogása a történeti regényekről és a történeti olvasmá
nyokról. A tanítás eredménye függ a rendelkezésre álló szemléltető 
eszközök célszerű felhasználásától is. (Pl. múzeumok, egyúttal helyi 
történet is.) Nagy gondja van az olasz kapcsolatokra, az olasz gyűj
temények, ásatások ismertetésére. Lesz-e rá idő? Vázlat, grafikon, 
fejlődési menetek ábrázolása kívánatos és szükséges segédeszköz. 
A történettanítás célja : a jellemalakító — történetszemlélet irány :
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azaz szellemtörténeti. A történelem tanításánál a tanár egyénisé
gének, szuggesztív erejének lesz nagy része abban, ha a tanuló tör
téneti érdeklődése, érzéke magyar sorsunk állandó és időszerű kér
dései és nagy hősei felé nagyobb figyelemmel fordul.

A földrajz kettős célkitűzéssel indul : az alsófokon előkészítő, 
a felsőfokon összefoglaló. Alapvető gondolatai a magunk élettere, 
hazánk. Bekapcsolódhatik ennek a gondolatnak alapján a termé
szetrajz tanítása, különösen felsőbb fokon (VI. osztály : gazdaság
tan), amikor a tanárnak ismertetni kell és lehet a magyar föld növény- 
és állatvilágát, amelyekről csak felületes és tájékozatlan ismeretek 
élnek, és amelyek sajnos pusztulásnak is indultak, sőt el is tűntek 
az idegen import mellett.

Tehát változott a földrajz célkitűzése, fontosságot nyert i t t  is 
a néprajz. Nagyszerűen felhasználható és nem mellőzhető alkalom 
nyílik itt egy régóta tartó mulasztásunk jóvátételére : a megszállott 
területen, nyelvjárás-szigetekben vagy bárhol élő, az anyaország
ból kiszakadt magyar testvéreink sorsának nyilvántartására.

A földrajzi anyag elosztása újabban változásokon ment át, 
sürgőssé tette ezt Európa földrajzi képének politikai megváltozása. 
Mióta ez a változás bekövetkezett, több lehetőséget állítottak fel a 
szakemberek az anyag helyes elosztására. A földrajztanításnak nagy 
gondja a sok idegen név, új fogalom, a szemléltetés közvetlen for
májának úgyszólván lehetetlen volta. (Most már nagy segítségünk 
a film.) Azt kívánják, hogy az I. osztály csak Magyarországot tanulja, 
vagy Magyarországot és az utódállamokat, a II. Európát, a III. a 
világrészeket, a IV. általános földrajzot és csillagászatot, a VII. osz
tály földrajzi világképet, összesen 14 órában. Az új tanítástervben 
11 órát kapott a földrajz, pedig a földrajz fontos és értékes tárgy, 
alkalmas a különböző nemzetek életének, műveltségének megérté
sére. Az alsó osztályok anyagát 3 osztályra vonták össze. A II. osz
tály anyaga még mai formájában is sok 12 éves gyermeknek. Úgy
szintén sok a III. osztály anyaga. A VII. osztálynál hazánk földrajzát 
és térképismeretet ír elő a tanterv. A nemzeti gondolat nagyon 
termékeny területe : rokon népeink és a magyar ember feladatainak 
ismertetése. Helyzetünk józan mérlegelésére késztet a tantervnek ez az 
utasítása : a nagyhatalmak és gyarmatbirodalmak ismerete. A ne
vekkel óvatosan kell bánni ! 400—600 jól megválogatott név elég a
II. osztályban. Az utasítás e válogatást a tanár munkájává teszi, 
éljen is vele a szaktanár. Az alsó osztályokban legnehezebb a föld
rajz tanítása, a tanulók általában nehezen barátkoznak meg az alap
fogalmakkal. Sok kirándulás szükséges •— helyi is —, de idő alig van 
rá. A tanulók földrajzi érdeklődése tulajdonképpen akkor lép fel, 
amikor földrajzot már nem, vagy nagyon zsúfolva tanul. (Robinson
kor.)

A német középiskola minden osztályában két órát vesz, így 
biztosítja az anyag folytonosságát, összefüggését és a növendék 
ismeretanyagához való alkalmazkodást. Nálunk is jobb lett volna
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legalább a VII. osztályig heti 2—2 órában tan ítan i; így nagy a hézag, 
és lépten-nyomon tapasztalható, hogy mire a növendék a felső osz
tályba jut, földrajzi ismeretei nagyon hiányosak. Az utasítás mód
szertani része nagyon pontos és jól használható.

A latin nyelv középponti szerepét úgylátszik veszti, óraszáma 
csökken. Azok a viták, amelyek még nem régen a latinmentes közép
iskola érdekében folytak, elcsitultak, a latin továbbra is vezető 
tantárgy maradt, ezt a helyet biztosítja formális képző ereje, kultu
rális jelentősége, irodalmunkkal való kapcsolata és magának a római 
imperiumnak történelmi fontossága. A célkitűzésben nincs is vál
tozás. A követelmény azonos, az óra kevesebb. A dolgozatoknál 
csökkentek talán a követelmények, tárgykörük elég merev, a gyakor
latban bizonyára átveszi az élőnyelvi dolgozatok változatosabb 
típusait. A latintanítás módja is közeledett az élőnyelvekéhez, de 
*— figyelmeztet az utasítás — nem azonos vele. Az anyag beosztása 
változott. Az V. osztályban a lírai szemelvények mellett epikus mű
vek lírai részei is felvehetők, pl. Vergilius Georgicája. Nem könnyű 
olvasmány. Szókincse terjedelmes. Kár, hogy elmaradt Caesar és 
Sallustius, az előbbi egyik legkedveltebb írója volt a középiskolá
nak, világos és könnyen érthető, tehát alkalmas a nyelv megked- 
veltetésére, Sallustius nehezebb ugyan, de stílusa, írói felfogása 
kívánatossá teszi olvasását. Kérdés : a sok auktor besorolása és az 
idő csökkentése nem vezet-e e re d m én y t e 1 e n ség re ? Az utasítások 
módszertani része nagyon gondos, azonban a gyakorlati lehetőségek
kel keveset gondol. Ha az utasítás sokat kíván, mint pl. itt is, a 
tanárnak is így kell mérnie a feladatot, és ha az eredmény nem lesz 
meg, vagy nem érheti el, kedvetlenné válik a munka, mert a siker 
hiánya maga után vonja az elkedvetlenedést. A tanterv jegyzetében 
latin nyelvi házi olvasmányt is említ. Nehéz feladat, még a magyar 
irodalmi olvasmányokra sincs elég idő, bár ez volna tulajdonképpen 
az ideális helyzet. Az önképzőkör felvehetné műsorába, jobban mint 
eddig a latin műfordításokat, önállót természetesen.

A leánygimnázium latin anyagának hat évet szán a tanterv. 
A nyelvi anyagot minden körülmények között hosszabb időre kell 
beosztani. A III—IV. osztály teljes alaktanra, egyszerű mondat
tanra kevés, ha V.-ben kezdjük a latint, akkor is két év alatt végez
zük el a nyelvtant, és a 13 éves gyermekeknek nagy munkát ad min
den órán nem is egy, hanem több új nyelvi jelenséggel találkozni. 
Kevés a szemléltető anyag, és nincs idő a begyakorlásra. Elég lett 
volna a Ill-ban a deklinációk és az aktív igeragozás, IV-ben az 
alaktan kiegészítése és befejezése, V—Vl-ban mondattan. A líriku
sok jobb helyen lettek volna a Vl-ban, így párhuzamos lett volna a 
magyar poétikával.

A nemzeti nevelés szempontjából tulajdonképpen minden tárgy 
szóba jöhet, mint már említettem. Ezért hangsú.yozza az utasítás 
a természettudományok magyar művelőinek példaadó odaállítását 
és a magyar föld gazdagságának és fokozható gazdagságának fon
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tosságát. Egyéb tárgyaknál : a mennyiségtannál, a példatárban ; a 
művészi tárgyaknál : rajz, kézimunka, ének, a magyar művészet 
gazdag motívumtára kerül bemutatásra és érvényesítésre.

Összegezem e talán szétszórtnak mutatkozó megjegyzéseket. 
A gimnázium egységesítése tulajdonképpen az egységes nemzetnevelés 
egyik eszköze. A tantárgyak új csoportosítása, élen a nemzeti tár
gyak : a nemzeti műveltség fontosságának kifejezése. A nemzeti 
elem nagyobb, de nem elegendő tért kapott az egyes tantárgyakban. 
Sok olyan írónk és költőnk van, akiknek műveit be kell vinni. Nép- 
költészetünk, népi hagyományunk ismertetése egy-két órára szorul, 
nem szólva a tájköltészet : Erdély, Dunántúl, népszokások ismer
tetéséről. Szemléltetés, kirándulás pótolja tehát azt, amit az uta
sítás elhallgat vagy nem mond el. Uj útra léptünk, de a céltól még 
messze vagyunk. Minden tanításunkat át kell hatni népünk, törté
netünk szeretetének, nem mint unos-untalan ismétlődő tanulság, 
hanem mint egyetlen levonható következtetés. Ehhez jogunk van, 
és nemzetnevelési munkánk így egyúttal jellem- és embernevelő 
is lesz.

II. Élelszerííséjj.

Az életszerűség gondolatát a köztudat gyakorlatiasság néven 
említi inkább. Egyik legerősebben támadott pontja volt — már a 
háború előtt megindult az ostrom — középiskoláink nevelő-tanító 
rendszerének : a gyakorlatiasság hiánya. Mit kívántak tőle? Minden
esetre : élelmességre, ügyességre való nevelést, a tudomány nem 
devalválódó nemes értékei helyett apróra váltható, azonnal érté
kesíthető értékhelyettesítőket. A támadás a napi sajtóban is sza
kadatlanul folyt, míg át nem vette a társadalom is. Ezért volt, hogy 
nem is olyan régen, szinte évről-évre a szülőket szavaztatta meg sok 
iskola, mit tanítson, milyen típusú iskolává alakuljon a jövőben. 
Az iskolák bizony szinte tehetetlenek a túlnyomó erővel szemben. 
Igazat látszott adni ellenfeleinek az is, hogy a gimnáziumi végzett
ség nem adott kenyeret, nem ju tta to tt munkaalkalomhoz — és bár 
oka más volt — humánjellegű nevelési rendünk viselte az ódiumot.

Volt azonban valami figyelemreméltó ebben a küzdelemben.
Nem vitás és talán kár szót ejteni róla : nevelési irányunk csakis 

ideális és jórészt humán lehet : az iskolának az életre, de mégis az 
élet fölé kell nevelni, ne csak benne tudjon megállni az ifjú majd, 
hanem átlátni rajta, eligazodni benne, értelmét érezni és keresni sok, 
látszólag szükségtelen és hasznot nem hozó dolognak. Az iskolának 
azonban nem szabad felejtenie, hogy az élet árja zuhog rajta keresz
tül, a mull rajta keresztül kapcsolódik a jelenbe, és számolnia kell a kor 
szükségleteivel. Életszerű, korszerű legyen tehát munkája, de alapja 
a kipróbált, az értéknek bizonyosodott elvek és tanok. Bizonyos 
nemes konzervatizmus nélkül játéka lesz a tömeghangulatok vál
tozásának.
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Ilyen értelemben vett életszerűség vonásait keressük az új 
tantervben.

A nyelvi oktatásban a magyar nyelv : irodalomismeretet tanit. 
Több időt ad a modern irodalomnak. Ez helyes is. De kérdezhetjük, 
lehet-e mellőzni a történeti szempontot? Elég maradandó lesz az 
irodalom a gyermek számára, az élményesítés nem lesz-e a maga 
területén túlterheléssé?

Nagy gondja van a tantervnek a stílus fejlesztésére, kétféle 
úton : szóbeli és írásbeli munkával. A szóbeli : helyes beszéd és 
összefüggő felelet. A dolgozatoknál kétirányú tételt kíván : nagyobb 
részt élménytételt, de fegyelmező és kötő hatása m iatt fontosnak 
tartja  a reproduktív tételt is. Az élménytétel alkalom legyen az ön- 
tevékenységre, a közvetlen megnyilatkozásra, de egyik típusnál 
se ragaszkodjunk a tisztázat élén álló vázlathoz. Következhetik utána 
is, vagy el is maradhat. A helyes beszédre való nevelés a figyelmet 
az élőnyelvre, tehát a népnyelvre is irányítja.

A nemzeti történelemben helyet kell adni a gazdasági és társa
dalmi élet jelenségei ismertetésének, a földrajzban az alapvető nép
rajzi ismereteknek is. A latin nyelvű oktatásban főleg a jellemképző 
és a latin műveltség lényegét megvilágító olvasmányokat kell ki
válogatni. Ez mind az életre nevel.

Leghevesebb vita dúlt a német nyelv körül, főkép az érettségi 
vizsgálatok ki nem elégitő színvonala miatt. Idézek a megjelent 
cikkekből : Mi a német tanítás célja a gyakorlatiasság vagy az iro
dalmi nevelés? Várhatunk-e sok eredményt a német tanítástól, 
hiszen a magyar diák két-három, anyanyelvétől különböző szerke
zetű nyelvet tanul, és ez a gyöngébb rétegnek sok. Le kell számolni 
azzal, hogy a középiskolában az idegen nyelven való beszédkész
séget el lehet sajátítani. Különben egy kis beszédkészségért ne ha
nyagoljuk a minél nagyobb szókincs és fordítókészség megszerzését 
és az irodalmi műveltséget. A nyomtatott, az írott szöveg megértése 
fontosabb, és ezzel többször van alkalma a tanulónak találkozni, mint 
németül beszélni. Nem igazságos, hogy a német nyelvtől többet vár
nak, mint a latintól, mikor kevesebb osztályban kevesebb óraszám
mal tanítják, m inta latint. Szinte több a nyelvi jelenség, mint az óra, 
begyakorlásra alig van lehetőség. Ne adjunk az idegen nyelvből 
irodalomtörténetet, hanem irodalmi képeket a legjobb klasszikusok
ból, és feldolgozásuk ne történjék a grammatizálás jegyében. Többen : 
egy modern nyelvet tanítsunk, alföldi városokban nem két modern 
nyelvre van szükség, hanem sokkal inkább az agrárország jelentő
ségének megfelelő ismeretekre.

Az új tanítástervben a gyakorlati szempont is érvényesül, 
tehát egyeztet. A francia nyelvnél is új, modern vagy könnyen ért
hető szövegeket vesz alapul a tanítás.

A természettudományok is több gyakorlatiasságot kívánnak. 
A természetismereti tájékozódás a természettudomány iránti fogé
konyság mellett a természeti jelenségeknek és természettudományi
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elveknek a nemzet gyakorlati gazdasági életével való összefüggései
nek megvilágítása a cél.

Felmerült az a kívánság, hogy a fizika tanítása ne legyen csu
pán elmélet, mai műveltségünk alkotó eleme bizonyos műszaki tudás. 
A fizika tanítása a III. és VII—VIII. osztályban történik. Kár, 
hogy a III. osztályban kevés idő ju t rá, mert a gyermek ebben a 
korban érdeklődik behatóan már a természet jelenségei iránt, és 
szívesen figyel meg. Az életszerűség kérdése v itát ébresztett a taní
tás módszeréről is, különösen a természettudományi vagyis kísér
letező tárgyaknál. Öntevékenység vagy bemutatás? Hivatkoznak 
arra, hogy a tanuló kísérletezése nem mindig hozza meg a kellő ered
ményt, ellenőrzésük nagyon sok időt vesz igénybe, és különösen a 
számolással járó kísérleteknél a törvény nem mindig állapítható 
meg. Mások : a tanuló szívesen kísérletezik, s a tudást legjobban a 
tevékenység és saját megfigyelése adja. Az igazság bizonyára e 
kettő helyes összeegyeztetésében van.

A vegytan az új tantervben lett önálló tantárgy : a természet- 
tudomány ágai közül egyik sem fejlődött annyit az utóbbi időben. 
Nem tartom  lehetetlennek, hogy az érettségi vizsgálaton a fizika 
helyét a természettudományi csoport fogja majd elfoglalni.

A természetrajz átalakul tájrajzzá. Így tanítása még inkább 
életszerű lett, azonban szinte a természet állandó figyelését kívánja. 
A természetrajznak a középiskolák alsó osztályaiból nem szabad 
hiányozni. Óriási visszaesést jelentene, és csak olyanoktól származ
hatnék, akik sem a gyermek lelkét, sem a tanítás művészetét nem 
ismerik. A természetrajzi tanításnak éppenúgy, mint a földrajznak 
is folytonosnak kell lenni. Nyelveket és mennyiségtant nem lehet 
tanítani úgy, hogy a tantárgy szünetel egy ideig. A természettudo
mánynak nemcsak életre nevelő hatása van, hanem jellemképző is.

A közönséges számtan ideje két év, igaz ugyan, hogy a felső 
osztály példatárában van gyakorlati jellegű fe lad a t: kamatszámítás, 
azonban nem bizonyos, hogy az alapműveletek biztos alkalmazásába 
e két év alatt eléggé belejön a tanuló. A felsőbb osztályok mennyiség- 
tani haladását is megnehezíti ez a körülmény.

Rátérek most a látszólag legkevésbhé gyakorlati jelentőségű 
tárgyra, a filozófiára, amelynek hívei megállapították, hogy a közép
iskola útja a szellemi igénytelenség és értékelési eltompulás felé vezet. 
Oka : át nem gondolt reformok és a közvélemény alacsony értékű 
forrásokból táplálkozó és az iskola életében mindig nagy szerepet 
játszó beavatkozása. A középiskola munkaideje ötletszerűen válto
zott, a nehéz, bár értékes tankönyvek száműzettek, eredményes 
hadjárat indult meg a humanista oktatás és vele együtt a filozófiai 
oktatás ellen is, mint amelyeknek gyakorlati jelentősége kevés. 
A középiskolát fenyegette e m iatt a kétes értékű gyakorlatiasság, a 
szellemiség elvi elhanyagolása. Ezek ellen a középiskola egyik véde
kezési módja : tanulmányi rendjének a szellemi értékek megbecsü
lése jegyében történő megszilárdítása. Ezért kívánják a filozófia két



14 Dr. Papp Ferenc : A magyar gimnázium új hármaskönyve.

évre való visszaállítását, szakember által való tanítását. A diákság 
véleménye : ragaszkodik a filozófiához, mert érdekes, de nem való a 
VIII. osztályba az érettségi anyaga miatt.

Egyes államokban a filozófiát, esztétikát stb. a négy felső osz
tályban tanítják.

A középiskolának hathatósabban kell igénybe venni a rend
szeres gondolkodásra ösztönző filozófiai tudományok segítségét. 
Be kell vezetni a lélektan tanításába e tudományt, a lélek
elemzés legújabb gyakorlati vívmányait, természetesen a közép- 
útón haladva. A filozófia tanításának legfőbb feladata a helyes 
világnézet kialakítása. Gondolkodásban öntevékenységre kell ne
velni. A középiskolai filozófia tanításnak anyaga legyen logika, 
ismeretelmélet, lélektan. Heti két óra és egy év erre természetesen 
nem elegendő.

A gyakorlatiasságot és életszerű fogalmakat tisztázni kell a 
köztudat előtt. Életszerű : nem azt jelenti, hogy az elméleti alap
vetéstől és kutatóterülettől megvonni a munka és elismerés jogát 
és lehetőségét, hanem az így kiképzett erőket a nemzeti élet s az 
emberiség szolgálatába állítani, ez az igazi gyakorlatiasság és élet- 
szerűségre nevelés.

111. A nevelési szempontok.

Már a törvény célkitűzésében, az osztályozás új módjában ott 
van a nevelés gondolata. Határozott feladata az iskolának — az is 
volt mindig —, a jellemnek örök értékek szerint formálása : a nevelés. 
Milyen megmérhetetlen jelentőségű feladat ez ! Ki, mi és hogyan 
végzi el ?

Az iskolai munkának két frontja van : egyik fronton épít a 
nevelő, erkölcsi tudatosságra is emel, nemes érzület fundamentumait 
lakja le, a másik arcvonal : a környezeti hatások frontja, és veszede
lem akkor támad, ha eltérítő, romboló erők lépnek fel. A nevelőnek 
minden ilyen erővel szembe kell szállnia, ebben segítségére van saját 
személyi súlya mellett az ismeretanyag célszerű elrendezése, csopor
tosítása. Nélkülözhetetlen feltétel azonban a nevelő függetlensége, 
erkölcsisége, tudása, céltudatossága és az a mód is, ahogy hatni 
tud, ahogy példaadó személyiségeket az ifjú elé tud állítani, s ahogy 
követésüket előttük kívánatossá tudja tenni. Az iskolát iskolává a 
tanítók egyéni fajsúlya teszi, munkáját azonban a jó segédeszközök 
nagyon megkönnyítik.

Nem akarok közhelyek ismétlésébe bocsátkozni. Minden érvünk 
hiábavaló, ha nem megy át gyakorlatba, nem lesz életté. Az ifjúság 
nagyon offenzív, lázadó jellegű, de szinte biztos érzékkel érzi meg 
az igazi jellemet, az igazi szilárdságot és visszagondol rá. Egy gondo
latot hadd szögezzek le : akkor lesz munkánk nevelő értékű, ha 
Krisztus szeretete lakozik bennünk, ha szigorú szavunk, bünteté
sünk csak akkor, ha kell, csak addig, míg kell —̂ hangzik és jár ki,
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ha önmagunkat is folyton neveljük, ha magunk is tudunk tanít
ványok lenni.

A tanításanyag kimeríthetetlen kincses bányája a pedagógiá
nak. Nemcsupán a vallás, a humán tárgyak, hanem a természet- 
tudományok is, amelyek nevelő értéke vallásos hit, nemes érzések, 
szépérzék, a természet szeretete irányában fel nem mérhető.

Erkölcsi, hazafias nevelésünk, jó osztály szel lem kialakításának 
nagyon szerencsés eszköze volna az osztályfői óra az I—IV. osztály
ban. A mai tanítási mód nem ad időt osztályügyek intézésére, amire 
az alsó osztályokban nagy szükség van ; itt nyilvánulna meg a gyer
mek minden iskolai félelemtől szabadon.

Jóváteendő mulasztás az esztétikai, érzelmi nevelés szempontjá
ból olyan fontos énekóra végigvezetése. Egyszersmind a nemzeti 
tárgyak közé is be kell soroznunk etnográfiai vonatkozásainál fogva. 
A mai magyar énektanítás alapja ugyanis a népdal, a magyar népi- 
lélek egyik legsajátabb terméke, dallamaiban piimitív művészi ösz
tön, szövegében egyszerű érzelmek megnyilatkozása, s egyúttal 
Hatalmas konzerváló erő, amely ősrégi eredetiségeket őriz. Elszakadt 
testvéreinket idekapcsoló fonál, amely évszázadok viharát bírja 
(csángók). Nemzeti erejét érzik az utódállamok hatalmasai, hiszen 
a legtöbb irredenta-pör magyar nótából indult el. A dal kapcsolatai 
a többi tárggyal élményszerűen kihasználhatók a metodikai eljárás 
folyamán nemcsak a magyar nyelvnél, hanem sok más tárgynál is. 
A magyar tájak földrajzi tanításánál a gyűjtőhely megjelölésével 
énekelt dal, történelemnél a történeti magyar dalok felelevenítése, 
vallástanban a főbb ünnepekhez fűződő és a magyar nép vallási 
felfogását tükröző vallásos népdalok nemcsak etnográfiai ismereteket 
adnak, hanem elősegítői, sokszor kiindulásai lehetnek az érdekes, 
új ismereteknek.

De igen értékes népi ismereteket nyújt a női kézimunka is, 
amelynek legfőbb célja a népi magyar kézimunkák megismertetése, 
megszerettetése és ezek által magyar műízlés fejlesztése. A magyar 
tájakról származó különféle kézimunkák sajátos szépsége újabb 
bizonysága a magyar nép művészi hajlandóságának, tehát szellemi 
értékének. Ennek konzerváló ereje épúgy megvan, mint a magyar 
dalnak. Egyszerre végzünk esztétikai és nemzeti nevelést. IV.

IV. A túlterhelés.
A túlterhelés megszüntetését az új tanterv egyik alapvető 

elvéül ígéri a törvény. A tananyag csökkentését helyezi kilátásba.
Van-e túlterhelés a középiskolában ? Kétféle vélemény szólal 

meg a kérdésre. Van : hiszen a tanuló naponta átlag 10 órát dol
gozik, ideje a tanuláson kívül másra jóformán nincs. Másik véle
mény : a tanuló idejét nem az iskolai munka foglalja le vagy forgá
csolja szét, hanem a növendék sokirányú foglalkoztatása az iskolán 
kívül.
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A kérdés teljes tisztázásánál vegyük figyelembe a következőket: 
a középiskola növendéke valóban sok munkát végez (t. i. az igazi 
növendék). Az iskola a gyermek szellemi erőinek minden irányú 
kiművelésére törekszik, és éppen azért a múlt és jelen roppant ismeret- 
anyagából sokat kell átadnia, hogy az ifjú tudása, műveltsége ne 
egyoldalú legyen, a történeti összefüggéseket is megsejthesse. Meg
nőtt a tudnivalók tömege. Másfelől azonnan azt is figyelembe kell 
venni, hogy a tanítás nívója is nagyot nőtt, teljesen a maga erejére 
hagyott készülés, preparálás ma ismeretlen. A régi diákság az akkori 
anyagot játszva tanulná a ma iskolájában. A túlterhelés megszünteté
sére legbiztosabb ú t : ha a növendék és szülő komolyan venné az 
iskola munkáját, nem hátráltatná, nem befolyásolná egyéni szem
pontból, és ha lehetne biztosítani a homogén —-jó értelemben vett — 
osztálytömeget. A túlterhelést nem lehet csupán az anyag csökkentésé
vel megoldani. Az új tanterv nem is ezt mutatja, hiszen : az egyes 
tárgyak célkitűzései nem kevesebbek, az anyag nem kisebb, az óra
szám nem több, sőt egyik-másik tárgynál kevesebb is, a követel
mények ellenben maradtak. Az osztálylétszám magas, magasabb a 
heti óraszám, volt 28—30, lett 31—-32.

A 45 perces, ú. n. rövid órák bevezetésének indoka az volt, 
hogy az iskolai munka délután szüneteljen, a tanuló minden dél
utánja szabad legyen. Az új rend is követi ez elvet, a tanuló iskolai 
elfoglaltságát délelőttre tömöríti, azonban az első öt órára behozza az 
50 perces órát, a hatodik órát pedig nemcsak rövid, de még rövidebb 
órára csökkenti. A tanterv szerint egy-egy osztálynak hetenként 
egyszer-kétszer van hat órája. A valóság azonban az. hogy a dél
előtti öt óra a kivétel. Az iskola ugyanis lelkiismeretesen igyekszik 
megtartani a tanulók elfoglaltságának délelőttre történő szorítása 
követelményét, ezért a nem rendes órákat is, mint aminő az idegen 
nyelvi társalgási órák, karének, sőt egyesületi elfoglaltságot is (gyors
írókor) délelőttre osztja be. Ez eljárás következménye, hogy nem 
egy osztály és nem egy tanuló elfoglaltsága jóval felül van a tan
tervben megállapított heti óraszámon (35—36).

Ha az iskola életét a túlterhelés szempontjából vizsgáljuk, 
teivintetbe kell vennünk az ifjúság egyesületi életét is. A tantervi 
reformok előtt —• a békevilágban —- egy-egy középiskolának rend
szerint két egyesülete v o lt: az önképzőkör és tornakor. Ma se szeri, 
se száma az egyesületeknek. Van középiskolánk, amelyben 11 egye
sület működik.

Az egyesületi élet is épúgy, mint az anyag halmozottsága, a 
tananyag feldolgozásának módja : az aktivitás elvével járó szellemi 
feszültség a jó diákokra jelent túlterhelést, fenyegeti testi-lelki 
épségüket, tehát éppen azokra, akik képességeik révén vezetésre 
volnának majdan hivatva.

Amiért leginkább állandósul a túlterhelés elleni panasz, akár 
az iskola, akár a társadalom részéről : a szelekció. Ez a kérdés 
— mondja a tanterv — általános művelődési szempontból is rende-
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zendó. Elvi szempontból sok helyeslője von a gondolatnak, azonban 
megválthatjuk, gyakorlatban egyik legnehezebben megoldható kérdé
sünk volt mindig. Talán a líceumi tagozat fog segíteni a kérdés 
megoldásában.

Pedagógiai lapjainkban sok komoly hangú, meggyőző érvelésű 
cikk bizonyítja, hogy a túlterhelés m iatt elsősorban azok panasz
kodnak, akik a középiskolák pigra massa-}ät alkotják. A legjobban 
kidolgozott, átgondolt, minden célszerű módszeres eljárást igénybe 
vevő tanári munka is csődöt mond, amikor két-három növendékkel 
való eredménytelen, de türelmes bajlódás megállítja a munkát, 
megszakítja a munkaközösséget, és reális eredménye alig-alig van, 
sőt nincs. Tény az is, és ezzel számolnunk kell, hogy nem lehet min
denkit mindenre m egtanítani; bármilyen eszközt alkalmazzunk is, 
tehetjük az elsajátítást könnyebbé, több gyakorlással talán jobban 
rögzítjük, azonban az ismeretek tudatos alkalmazását nem tanul
hatja meg a tanuló, ha erre veleszületett készsége nincs. Ez nem a 
gyermek kisebbértékűségének a megállapítása, de könnyen annak 
az érzését eredményezheti, ha a gyermek látja, hogy mennyire 
elmarad társai mögött. Más területen talán könnyen és sikerrel 
dolgozhatna. Sajnálatra méltó az ilyen tanuló, gyakran a szülők 
hiúságának áldozata, akik —• esetleg — társadalmi szempontok 
miatt nem akarják gyermeküket gvakonati munkakörbe, vágj' más 
ismeretanyaggal dolgozó iskolába adni.

A pigra massának szelektív úton való eltanócsolását, másfelé 
irányítását sokszor tehát a társadalom miatt nem tudja megtenni 
az iskola. Természetesen vannak más szempontok is. A gimnázium 
számít a középosztály, az intelligencia iskolájának ma is, de remél
hetőleg azzá lesz a líceum is. A szelektálás elmulasztása nemzeti 
életünket terheli később, amikor az élet szelektál : a pályát végzettek 
nem kapnak elhelyezkedést, vagv az a réteg helyezkedik ei, amelyik 
rosszul értelmezett humanizmus jegyében szerezte meg képesítését, 
sokkal helyesebb, ha a szelektálást a középiskola végzi nem a szülők 
befolyására, hanem a minőség alapján.

Éppen ezért az iskolákat függetleníteni kell anyagilag a társa
dalomtól, ebben a tekintetben az állam nem ismerhet takarékosságot. 
Az iskolákat, főleg a vidékieket, ha munkájukat becsülettel, vallás
erkölcsi és nemzeti eszmék hűséges szolgálatában végzi, mentesíteni 
kell attól a félelemtől, hogj' a létszám csökkenése miatt — hiszen 
természetesen odatódul a tömeg gyakran, ahol nincs szelekció, 
nincs szigorú osztálj'ozás — ei kell vennie munkásai kezéből a kenyeret: 
Megfigyelhető, általános jelenség, milyen harcot folytat a szülő
társadalom a jobb jegyért, s ezzel a nívó leszállítását készíti elő. 
Az iskola, az osztályzatával minősítő tanár nem drákói szigorral, 
hanem az erők heljes megítélésével, emberismerettel, igazság- 
érzettel, lelkiismereti felelősséggel mondja ki a döntő szó t; külső 
tényezők beavatkozása, esetleg a relatív igazságot is megsemmisíti.

A szelektálást nem végezheti az egyetem, amikor a sikerteleftség,
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az elutasítás, vagy az esetleg kierőszakolt diploma az áihumaniz- 
mus védőpajzsa a latt mindig előfordulhat, mert katasztrofális, lelki 
meghasonlásba sodorhatja vagy politikai eszközzé teszi, vagy örökös 
proletárságra káihoztatja a neki megfelelő útra kellő időben nem 
irányított ifjút, ezért különösképpen a középiskola feladata, főleg 
az V. osztálytól.

Mai tanítási módszerünk kedvezni látszik a gyöngébb tehet
ségeknek. A közös munkamenet, a számonkérés szaggatottabb 
módja, a dolgozatok számának csökkentése nem mindig teszi lehetővé, 
hogy az alapos tudásról is meggyőződhessünk. Ismétlések, összefog
lalások alkalmával az bizonyosodik be, hogy egy-egy résszel talán 
igen, de az egésszel nincs tisztában a tanuló, az ismeretek rázúduló 
tömege útvesztő lesz számára, nem pedig kialakult egység.

A szelektálás érdekében meg kell szűnni az iskolák között a szám
beli fölényért való versengésnek.

A túlterhelés csökkentésének reálisabb módja az anyagon 
keresztül való csökkentés. Annyi pedagógiai kísérlet között meg kelleti 
volna próbálkoznunk talán — különösen az új tanterv késztet erre — 
a tudnivalók alsóérték határának megállapításával, amelyet minden
kinek el kell sajátítania, a szelekció önmagától adódnék. Ezentúl 
többet végezni természetesen mindenkinek módjában áll, ha a körül
mények engedik.

Fel szokták hozni a házi feladatok sokaságát, azonban vannak 
tárgyak, amelyeknél számítani kell a növendék előkészületére, vagy 
további, ottani munkájára. 50-es létszámú középszerű osztályban 
heti 2—3 órás tanítás mellett nem lehet mindent feldolgozni az 
iskolában pl. magyarból, ami az ismeretek megalapozásához szüksé
ges. Az öntevékenység elve is megkívánja a növendék otthoni kutató 
munkáját, előkészületét.

A budapesti Tanári Kör októberi gyűlésén a gimnázium V—VI. 
osztályos magyar anyaga volt az előadás és megbeszélés tárgya. 
Az a nézet alakult ki, hogy a tanárnak az új tanterv megtarthatása 
végett erősen kell készülni. Előtérbe lép a diárium. A diárium azonban 
nem minden diák számára jelent könnyebbséget. A kötöttebb gondol
kodású, a mechanikus memóriájú vagy sokat fog verejtékezni míg 
eredményre jut, vagy megmarad a verbalizmus mellett.

A túlterhelésnek átmeneti jellegű veszélye is van : a szakrend
szer hiánya, pl. angol szakos tanár hiányában az angolul tudó tanít, 
a tudás nem mindig elegendő, ha megfelelő pedagógiai körültekintés 
nem jár vele, a feladatok túlméretezésére vezethet.

Mit tegyünk tehát?
Az államnak, iskolafenntartónak meg kell becsülni és a társa

dalommal szemben is védeni azt az iskolát, amely becsülettel szelek
tál. Az érettségi reformja, ami bizonnyal következik az új tervezet 
után, segítség lehet. Az iskoláknak oda kell hatni, hogy a szülők 
figyelme a gyakorlati jellegű középiskola felé is irányuljon, főképpen 
ha csak az általános műveltséget akarják megszereztetni, sürgetni
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kell a szakközépiskolák létesítését is. A köztudat mindig ellensége 
lesz a szelekciónak. A tantervvel kapcsolatban minden bizonnyal 
bekövetkeznek a csökkentő rendeletek, vagy redukálni kell a növen
dék másirányú elfoglaltságát, és a non múlta, séd multum elvét keresz
tül vinni. *

A tanár munkája több, mint más szellemi munkásé. Állandóan 
bírái előtt van, állandóan meg- és elítélés alá esik. Az 1935 : VI. te. 
paragrafusai bőven szólanak azokról a szempontokról, melyek hal
maza a konzervatív rendhez szokott iskolákban olyan bizonytalan
ságot terem tett, amelyek a középiskola munkájának eredményes
ségére, tanügyi kormányzatunk új célkitűzéseinek megvalósítására 
egészen kedvezőtlenek voltak. Ennek a bizonytalanságnak vet véget — 
a közelmúltnak immár hagyománnyá lett eljárásához híven — nyár
nak hévségében megjelent középiskolai rendtartás.

A régebbi állami és egyházi rendtartás egyértelműleg : világosan 
körvonalazza az oktató és nevelő munka területét. Rendszeres ön
művelés, szertárak, könyvtárak vezetése, gyarapítása, példaadó 
magatartás stb. A munka területe nagyjából ugyanaz ma is. Űj és a 
többlet tulajdonképpeni alapja a tanári munka megítélésének sok
féle, aprólékosságig menő vizsgálása, kezdve a rendszeres önművelés
től, továbbképzéstől a tanár külsejéig, öltözködéséig. Nem mondható, 
hogy egészen új, hiszen röviden utal rá a régi rendtartás is, de nem 
sorol fel oldalakon át szempontokat, nem hívta fel rá a figyelmet. 
A régebbi inkább eredményt vizsgált, az új ezenkívül az eljárást, a 
módszert, az ú. n. fogásokat hangsúlyozza, és látszólag a súlyt erre 
irányítja, az írásbeli teendők egész sorát írja elő.

*
Összefoglalom az elm ondottakat: fejtegetéseim zárótételeként 

megállapítom, hogy a magyar gimnázium új hármaskönyvében sok 
érték van. A gimnázium számára eddig kiadott, ilyen természetű 
normatív könyvekhez képest haladást jelent. Különösen áll e meg
állapításom az utasításokra, amelyek színvonal tekintetében a külföld 
hasonló célzatú termékeivel általában felveszik a versenyt.

És ez a hármaskönyv mégsem lehet hosszú életű.
Ügy érezzük, hogy 1938 novemberében nemzetünk életében 

egy új korszak kezdődött, s ez új korszak új iskolát követel : az egész 
magyar élet és vele nevelési és oktatási rendszerünk teljes revízióját. 
Ebbe az új rendbe átvesszük mindazt a múltból, ami érték, de 
eltávolítjuk mindazt, ami az újjászületést jelentő új szellemmel 
ellenkezik.

A gimnázium új tanterve a nemzeti műveltség szempontjából 
már nem elégíti és nem elégítheti ki a Ma által támasztott igényeket.

A nemzeti gondolatnak és célkitűzéseknek nemcsupán a nemzet
ismereti tárgyakban, hanem a középiskola minden tárgyában érvénye
sülnie kell, mint a nevelésnek és oktatásnak koncentráló elve. E  szem
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pont magában foglalja a népi gondolatot, sőt idegen népiségek meg
becsülését is.

Az új tantervnek vagy legalább is a mai tanterv revíziójának 
meg kell szüntetnie a túlterhelés veszedelmét, valóra váltani a 
középiskolai törvény ígéretét, amely a megvalósítás, tehát a tanterv
készítés alkalmával elsikkadt: szakérdekek érvényesültek. Heti 30, 
tehát napi 5 kötelező óránál többet egyetlen osztály számára se írjon 
elő. E keretben helyezkedjék el a testnevelés is. Csökkenteni kell 
a tananyagot is. A tanuló —- kötelességtudó diák — ne napi 10—12 
órai szellemi munkával készüljön elő jövő feladataira, végezze iskolai 
kötelességét, hiszen a felnőtt fizikai és szellemi munkások túlságos 
igénybevételét törvények tiltják, a nyugati államok 40 órás munka
hetet vezetnek be. Az ifjúságnak, a nemzet jövő reménységének 
arra is kell időt engedni, hogy hajlamainak, képességeinek megfelelően 
egy bizonyos irányban, tanulmányai keretében, szabadon választott 
munkaterületen tevékenykedhessék. Tehát időt kell adnunk arra is, 
hogy pl. kémiai és fizikai gyakorlatokon vehessen részt, hogy olvas
son, amire pedig a mai iskolai'elfoglaltság mellett különösen a felső 
osztályokban alig ju t idő, arra még kevésbbé, hogy elmélyülve, 
gondolkozva olvasson, megtanuljon olvasni.

A revízió követelménye fennáll az érettségi vizsgálat tárgyaira, 
anyagára is.

A túlterhelés veszedelme nemcsak a tanulót fenyegeti, hanem a 
tanárt is. Kétségtelen, hogy az új gimnáziumi rendtartás a tanárral 
szemben az adminisztráció tekintetében túlzott követelményekkel 
áll elő. E követelmények a tanárt nemcsak, hogy elsődleges feladatá
tól : a nevelés és tanítás munkájától és az annyira fontos önképzéstől 
vonhatják el, de könnyen elkedvetleníthetik, vagy legalább is munka
kedvét erősen csökkenthetik. A tanári mellékteendők halmaza, az 
igazgatóra és tanárra mért adminisztratív kívánalmak túlsága sok
kal inkább kárára vannak az iskolának, a nevelés és tanítás munká
jának, sem mint hasznára. Félő, hogy a lélek így elszürkül, a lelke
sedés, az ambíció lohad, a szuggesztív erő megfogyatkozik, s az 
iskolára vigasztalanul egyhangú napok következnek.

A hármaskönyv revíziója elkerülhetetlen.
E revíziót sürgeti a Felvidék magyarlakta területeinek vissza

csatolása is. Ez örvendetes tény újabb feladatok megoldása elé 
állítja közoktatásügyi kormányunkat. A nemzetiségek nevelését is 
meg kell oldanunk, sőt fölöttébb fontos célkitűzésünk a magyar és 
nemzetiségi ifjúság egymást megértő, egymást megbecsülő, békés, 
azonos célok által vezérelt életre való nevelése, hogy a múltak bűnei 
vissza ne térjenek.

A revízió nem állhat tantárgyak és óraszámok tologatásából, jó 
munkát, gyökeres munkát kell végeznie.

Dr. Papp Ferenc.
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A z új középiskolai tanterv revíziója.
Az új középiskolai tanterv megjelenésével felvetődik az a kér

dés, hogy a tantervkészítők végre megnyugtató eredményhez ju tot
tak-e négy évi, sőt bátran mondhatjuk 14 évi, kísérletezés után, 
amely műveletnek alávetették évről-évre nemcsak a gyakorló-gim
náziumokat, hanem az ország összes középiskoláit is.

Szemlénk novemberi számában Bessenyei Lajos ny. főigazgató úr 
az új tantervhez fűzött megjegyzéseiben megállapítja, hogy az 
alapelv felállításában elértünk az egységes magyar középiskola 
igazi célkitűzéséhez, a magyar nemzeti művelődéshez, de a tan
anyag beosztásában és az óraszám megállapításában nem jutottunk
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el a kielégítő megoldáshoz. Mindamellett a már rég óhajtott nyu
galmi idő elérése szempontjából az új tanterv érvényességét hosszabb 
időre megrögzíteni kívánja.

Legyen szabad e helyen álláspontomat kifejtenem, és a dolgok 
historikumával igazolnom.

Az 1883. évi Trefort-féle törvényen felépített tanterv igazi 
békebeli alapos munka volt, amely kisebb módosításokkal 40 évig 
fennállott, és egyes rendelkezéseinek szabatosságában még ma is 
jobb az új elgondolásnál. Ebből a régi középiskolából került ki az 
a középosztály, amelyik soha nem lankadó hazaszeretettel végig- 
közdötte a világháborút, és amelyik hazájáért a legnagyobb anyagi 
és véráldozatot hozta.

De ugyancsak ez a Trefort-féle iskolát járt nemzedék men
tette  át most a gyermekeit, akiknek a cseh iskolákban még magyarul 
írni, olvasni és beszélni sem volt szabad, a nemzeti hitével a magyar 
jövő számára.

Ezt a középiskolát a nemzetietlenség gyanújával illetni nem 
lehet, mert kiállotta a legnagyobb tűzpróbát, amit valaha iskola 
kiállott. Hogy milyen küzdelmet vívott a nemzeti eszméért, annak 
tanúi és részesei voltunk mindazok, akik felvidéki iskolákban jár
tunk és ott kezdtük pályánkat.

Az utána következő 1924-es Klebelsberg-féle törvény jelszava 
neonacionalizmus. Tanterve a természetes fejlődés ú tjá t követte, 
amikor a modern élet követelményeinek megfelelően a modern 
nyelvek tanítását vezette be. Tananyagbeosztásával azonban nem 
követte a kimondott jelszót, mert éppen a legnacionálisabb tárgy
nak, a magyar történetnek három évi beosztását szállította le kettőre.

Klebelsberg halála után megindul a kísérletezések és egyéni 
elgondolások korszaka. Karafiáth minisztersége alatt bekerült a 
tantervbe új tantárgyként a gyorsírás, túlzott követelmények fel
állításával. Most az új tantervben a gyorsírás ügye megfelelő meg
oldást kapott, bár itt is a tömegtanítás eredményessége szempontjá
ból célszerűbb lett volna visszatérni a Nagy Sándor által hangoz
ta to tt alapelvre, amelyet kezdetben maga Radnai is, az egységes 
gyorsírás megszerkesztője, elfogadott : a teljes kiírásra az alap
fokon.

Nemzetvédelmi okok szükségessé tették a testgyakorlási órák 
számának felemelését heti három órára. Az új tanterv a testgyakor
lás óráit heti 4 órára emeli fel, és ezzel megbontja az elméleti tá r
gyak óraszámának, tanításának, valamint a tantestületek szak
arányának egyensúlyát. A növendékeknek ez a túlzott testi meg- 
dolgoztatása a pihent testi szervezetet kívánó elméleti oktatás előtt 
és közben, olyan fáradsággal jár, amely már a többi tantárgy rová
sára esik. Ezt a rendtartás 74. §-a is elismeri, amikor az órarend 
összeállításánál úgy rendelkezik, hogy az írásbeli dolgozat elkészí
tésére kitűzött órát testgyakorlási óra közvetlenül nem előzheti 
meg. Az egyéni sportkövetelményeket át lehet tenni a sportdél
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utánokra. A napi kívánatos felfrissülést pedig meghozza a szabad 
mozgás is az intézet udvarán egy hosszabb, 15—20 perces szünetben. 
A testgyakorlási órák száma ne haladja meg azt az óraszámot, 
amelyet egy tornatanár el tud látni. Hiábavaló a tornaórák számá
nak felemelése, ha éppen az óraszám emelése m iatt a tanulót öt 
óránál tovább kell visszatartanunk az iskolában és ez által meg
zavarjuk napirendjében, táplálkozásában, és megfosztjuk délutáni 
szabad idejétől, pihenésétől.

Az 1934 -es Hóman-féle törvény a tantárgyak számát 20-ban, 
illetve 21-ben állapítja meg. Előzménye, valamint következménye 
a folytonos kísérletezés és az iskolák elbürokratizálódása. Míg azelőtt 
egy felekezeti iskola igazgatója el tudta látni iskolája ügykezelését 
úgy, hogy még két tantárgy tanítására is ju to tt ideje, ma már helyet
tes igazgató és irodai segéderő is szükséges annak lebonyolítására, 
hogy a tanárok írásbeli teendőit, a tanmeneteket, óravázlatokat 
ne is említsük. Ma már az állami rendtartás 18. §-a szerint a gim
náziumi tanulóknak, ezeknek az emberpalántáknak megítélésére 
nem elegendő a tanulmányi értesítő, hanem a 10 éves gyermek 
külön titkos minősítésű személyi lapot is kap !

A tantárgyak tologatása végre a 20 tantárgy hármas beosztá
sához vezetett : vannak nacionáliák, humaniórák és reáliák.

A nacionáliák, nemzeti tárgyak közé felküzdötte magát a latin 
nyelv is, ami által éppen a magyar nyelv óráit kellett csökkenteni. 
Ez már a múlt évben annyira ment, hogy a III. osztályban a nem
zeti nyelv óraszáma heti 3 óra volt. Idekerült a földrajz is, de úgy, 
hogy a magyar földrajz már csak egy félévet kapott, mert az I. osz
tályban a Kárpáti medence egységes földrajzi szemlélete helyébe 
beállították egész Európa képét.

A hármas tárgycsoport egyensúlya ezzel annyira felborult, 
hogy a reáliák közül kihagyták az I. osztályból a természetrajzot, 
egy agrár-államnak legfontosabb tantárgyát és azt a tárgyat, amely 
a gyermek megfigyelőképességének kifejlesztésére elsőrendű fon
tosságú. Csak a Kisgazda-párt, a Természettudományi Társulat 
és OMGE együttes fellépésének sikerült a természetrajzot újra 
rehabilitálni. A természetrajz élettani alapon — a jövő tantárgya. 
Éppen ezért elhamarkodott dolog a növénytannak és állattannak 
egy osztályba való összeolvasztása a teljes kémiának beerőszakolása 
miatt. Pedagógusok véleménye szerint a Klebelsberg-féle tanterv 
anyagbeosztása sokkal jobb a mostaninál, mert a szükséges vegy
tani alapismeretek elsajátítása után az alkalmazott vegytani isme
reteket igen jól be lehetett illeszteni a növénytanba és állattanba. 
A természetrajzi oktatás nem a lekurtítást, hanem a kiegészítést 
kívánta volna a hetedik osztályban élettani, örökléstani és egészség
tani ismeretekkel a legtágabb értelemben vett embertan keretében. 
Ezt zárta volna aztán le a nyolcadikos filozófia. A vegytan tanítását 
pedig meg lehetett volna oldani a törvény 23. §-ának szellemében 
olymódon, hogy az ötödik osztálytól kezdve az erre jelentkező
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tanulók nem a latin, hanem a második élőnyelv helyett ábrázoló 
m értani és vegytant tanulhattak volna. így ä modern nyelv csoportos 
tanításához is közelebb jutottunk volna. ; 1

A korszerű tanterv központjába nem a tantárgyakat és ä tan 
anyag mennyiségét kell állítani, hanem magát a növendéket és az 
iskola oktató munkáját. Súlyos hibát követ el a tanterv ez alap- 
elv ellen a heti óraszám megállapításánál. A törvény 25. §-a egész 
határozottan kimondja, hogy a tanítás időtartama a napi öt órát 
nem haladhatja meg. Törvényellenes tehát a 31 és 32-es heti óra
szám. Egy'hatórás napra a növendék el sem készülhet rendesen, 
mégha ebből öt óra esik is az elméleti tárgyra. Kövessük a -törvény 
rendelkezését ! Képtelenség kívánni egy fejlődő szervezettől azt, 
hogy hat órát töltsön az iskolában és délután még 4—5 órát gör- 
nyedjen az asztal fölé, hogy másnapra írásbelileg és szóbelileg el 
tudjon készülni. Nem lehet csodálni, ha a szülők és az orvosok elége
detlenek az iskolával, hiszen a gyermekek egy része csak házitanító
val, gyógytornával és orvosi kezeléssel tud eleget tenni köteles
ségének.

A heti óraszámot a törvény által előírt óraszámra kell leszál
lítani. Ha máskép nem lehet, akkor hozzá kell nyúlni a latin, az 
ének, a torna vagy a második élőnyelv óráihoz, de semmiesetre 
sem az osztályfőnöki órához, amint azt az új tanterv teszi. A munka
tábor és az általános hadkötelezettség bevezetésével a honvédelmi 
oktatást az ifjúság külön is meg fogja kapni.

A nacionáliáknál az anyanyelvi oktatásnál csak sajnálni: lehet 
a régi épület teljes lebontását. Ügy vagyunk vele, mint a régi Nem
zeti Színház épületének lebontásával. A régit lebontották, helyébe 
pedig csak épületkéket állítottak, amelyek mindegyikén ez a fel
ira ti  stíluselemzés. A régi beosztással is, amikor minden osztály 
anyagának megvolt a maga neve, érdekessé és értékessé lehetett 
tenni az irodalomtanítást, ha a retorikában a prózai és a poétiká
ban a verses irodalommal foglalkoztunk műfaji alapon, és ezzel meg
adtuk az anyagot a VII. és VIII. osztály rendszerezéséhez. Sajnos, 
tankönyveink elméletük szürke mondataival is mindinkább el
színtelenítették az irodalomnak ilyirányú tanítását. A magyar nyelv 
és irodalom anyagát a mostani kritikus időben, amikor ezerszámra 
kapunk vissza olyan növendékeket, akik magyar nyelvtant, irodal
mat, történetet sohasem tanultak, nem szabad kísérletezésnek alá
vetni, a hagyományos keretet pedig stílustörténeti kerettel helyette
síteni. A régi keretben is nagyon jól el lehet helyezni a korszerű 
anyagot. Hogy milyen kevesen tudtak a készülő tanterv anyag
beosztásáról, és mennyire egyéni elgondoláson alapszik az ankétek 
határozatainak mellőzésével, m utatja az is, hogy a tanterv meg
jelenésével egy időben csak a Szent István-Társulat tudta meghir
detni új tankönyveit, a protestáns tankönyvírók lekéstek, vagy le
maradtak.

A magyar történelem újra helyet kap három osztályban. Itt is
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azonban meg lehetne gondolni, nem lenne-e célszerűbb visszatérni 
a Trefort-féle beosztáshoz és a nemzeti érzést a nemzeti történettel 
akkor beleplántálni a növendékbe, amikor erre a legfogékonyabb : 
a III. és IV. osztályban. Ha a IV-es történet kiegészülne a jelen 
ismertetésével politikai földrajz, gazdasági és társadalmi alap
ismeretek keretében, akkor nemzeti múltúnk és berendezésünk isme
retével szélesebb látókörrel bocsátanánk ki az életbe azt az ifjút, 
aki középiskolai tanulmányait többé folytatni nem akarja.

Kívánatos lenne ez a beosztás a földrajzi oktatás szempontjá
ból is, mert a II. osztályos földrajz anyaga eddig is a legnehezebb 
volt, most pedig, hogy az új tanterv hozzáveszi a III. osztályosat 
is, határozottan túlméretezett. A IV. osztályos magyar történethez 
csatolt politikai földrajz a két tárgyat, mint nacionáliát, az alsó 
fokon egységesen lezárná.

A humaniórák terén a latin auctorok közt a bőbeszédű Livius 
és Cicero uralkodnak. Caesar és Sallustius ismerete az új tanterv 
szerint nem tartozik a művelt ember ismeretanyagához.

A modern nyelvi—oktatás központjába a beszédgyakorlatok 
kerültek. Ez rendén is van. Anyagukat azonban nem állapítják meg 
pontosan, hanem csak általánosságban, így a tananyag összeállítása 
a tankönyvíróknak marad. Hogy az olvasmányoknál miért kell a 
művelődéstörténeti szempontot előtérbe állítani az irodalmi szem
pont mellőzésével, amikor az irodalom minden népnek legdrágább 
kincse, lelkiségének élő tükre ; és hogy irodalmi képet a német iro
dalomról miért adjon a magyar irodalom, amint azt a részletes 
utasítások 56. lapján olvassuk : A világirodalmi szemelvények bizo
nyos korszakegységek háttérszerű megalkotásához adjanak alapot 
(német lovagi költészet, Luther, Herder, Lessing, Goethe, Schiller), 
ez érthetetlen. Ez a határozatlan tananyagmegjelölés nem fogja 
sokkal előbbre vinni a modern nyelvi oktatást, amelynek módszere 
a tömegtanításnál mégcsak most van kialakulóban, tanárainak 
nyelvi felfrissülése pedig az idegen nemzettel való érintkezés útján, 
anyagi eszközök és állami gondoskodás hiányában, nem történik 
meg. így a modern nyelvi oktatás sablonossá és merevvé válik, 
nem tud az élet követelményeihez rugalmasan alkalmazkodni.

A felvidéki vegyesajkú területek visszacsatolása időszerűvé 
teszi a törvény 22. §-ának 4. bekezdését: A VKM a nemzeti műve
lődés szempontjából fontos más élőnyelv tanítását is megengedheti. 
Új intézkedéssel lehetővé kell tenni a nemzetiségi nyelv tanítását 
is, akár mint első, akár mint második élőnyelvet.

A mennyiségtan tananyagának megállapításánál és órabeosz
tásában egy igen különös jelenséggel találkozunk. Az 1903. évi gim
náziumi tanterv a matematika és mértan részére 36 órát állapít 
meg, az 1938-as tanterv megelégszik 27-tel. Az egynegyedével csök
kentett óraszám mellett a tananyagot lényegesen felemeli, mintha 
valahol megállapítást nyert volna, hogy a mai kor gyermekei a 
mennyiségtan iránt nagyobb befogadóképességgel rendelkeznének,
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mint apáik rendelkeztek. A tankönyvek is mindinkább szakszerűbbé, 
tudományosabbá válnak, ugyanúgy a fizikában is, és így a tanulók 
részére pedig érthetetlenebbekké. Az új tanterv már a II. osztály
ban készen van a számtannal, a III. osztályban már algebrázik az 
elvont gondolkodáshoz még hozzá nem fejlődött 12 éves gyermeki 
agyakkal, amikor más tárgyaknál még rendesen írni és olvasni sem 
tudnak, hogy itt minél előbb megérleíjék őket a differenciálhánya
dosra, az integrálra és a komplex-számokra. A keveset, de jól elve 
itt teljesen ismeretlen.

Ha már most visszatérünk az eleve felvetődött kérdéshez, azt 
a feleletet kell adnunk, hogy az új tanterv nem adott teljesen meg
nyugtató megoldást. Az új tantervet bírálat tárgyává kell tenni 
még a teljes életbeléptetése előtt. Nincs annak semmi értelme, hogy 
ami nem jó benne, azt életbeléptessék, és az iskolák azt megint, 
mint holtterhet, magukkal vonszolják. A visszacsatolt területek 
iskolaügyének megszervezése is azt kívánja, hogy a tantervben ne 
legyen semmiféle zavarosság, kuszáltság és ingadozás.

Az új középiskolai tanterv revíziójára szükség van. A szak
tudósok elkészítették ezt a tantervet a maguk elgondolása szerint. 
A pedagógusokra vár az a feladat, hogy annak revízióját elkészítsék, 
és beállítsák a nemzeti művelődés, a nemzeti megújhodás szol
gálatába.

Aszód. Stibrányi Gyula-

A  tanári illetménykérdés.

Családvédelem, szociális gondoskodás, tisztviselői fizetésrende
zés, ez a három képviselőházi javaslat egyénileg is érdekel és érint 
bennünket, tanárokat. De mivel mind a három javaslat általános 
hajókat akar gyógyítani, nekünk tanároknak pedig egyéni sérel
meink is vannak, amelyek már hosszú évek óta várnak orvoslásra, 
talán nem lesz időszerűtlen, ha ismét a nyilvánosság elé tárjuk sérel
meinket, egyúttal azok orvoslásának egyik módját is.

Hogy sérelmeink történeti keletkezését is megismerhessék 
olvasóink, szükségesnek láttam  egy kissé visszalapozni a Középiskolai 
Tanáregyesület elmúlt évtizedeinek történetébe. Megkönnyítette 
helyzetemet az a körülmény, hogy a Nemzeti Egység Tanügyi 
Szervezetének Tiszántúli Kerülete Í938 május 22-én Nyíregyházán 
nagygyűlést rendezett és azon azóta már jobblétre szenderült kar
társunk, Szentmiklósi Péter, részletes dolgozatot olvasott fel a 
gimnáziumi, tanítóképzőintézeti és kereskedelmi iskolai tanárok 
státuskérdéseiről.

Ebből a — vallás- és közoktatásügyi miniszterhez is felterjesz
te tt — munkából merítettem a dolgozatomban előforduló számszerű 
adatokat.
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Még azt teszem hozzá, hogy a dolgozatomban felsorolt sérelmek 
nem csupán az állami tanárok sérelmei, hanem szinte 100% erejéig 
ránk, felekezeti tanárokra is vonatkoznak a mi különleges, felekezeti 
tanári sérelmeinken kívül.

*

Valamikor így írtak a tanárokról: „Ország-világ tudja, hogy a 
tanszéken ülök pályája a legkevésbbé megerőltető. Helyenként 
14—16 óra a heti elfoglaltságuk, másoké pedig 35—40 óra. 25 éves 
korukban már professzorokká lesznek, aránylag dús javadalmazás
sal, míg a juridicus vagy más pályákon lévők görnyednek az ingye
nes, vagy kegyelemdíj melletti gyakorlaton, és 30—35 éves koruk
nál hamarabb rendszeres javadalmazású állásokba nem juthatnak.“

Mennyire megváltozott azóta a világ, a magyar élet és benne a 
tanárok helyzete !

Már a múlt század utolsó évtizedében is írja egyik kartársunk : 
„A szegénység szinte hozzátartozik a tanár fogalmához. De míg a 
szegény tanár tehetségéhez mérten, csendben áldozatot hoz a közért, 
addig avas tárcáját egyszer sem, vagy csak kivételesen nyitja meg a 
közjóért a gazdag mészáros, vagy a fakereskedő, akinek a város, a 
megye és az állam ügyeire nagyobb befolyása van, mint a csak szellemi 
tőkével rendelkező szegény tanárnak. Nem várjuk a nyilvános el
ismerést munkánkért, de azt igenis elvárhatjuk, hogyha az állam, 
a társadalom és az iskolafenntartók megkívánják tőlünk a tanári 
rátermettséget, a tisztességes társadalmi életmódot a legtisztább 
jellemet és erkölcsöt, s mindezt jogosan, — adják meg nekünk a 
nyugodt életet, hogy ne kelljen a mindennapi élet terheivel küszköd
nünk. Míg az állam, a társadalom újabb és nagyobb követelmények
kel lép fel az iskolával és a tanárokkal szemben, addig a tanári állás 
javítására célzó törekvések, fehér hollóként, ritkán jelentkeznek. 
Nem látják be, hogy a tanárinál csekélyebb képzettséget igénylő 
magánállások mennyivel tisztességesebb díjazásúak. De a hasonló 
akadémiai képzettségű más osztályok i s : ügyvédek, orvosok, bírák 
nemcsak nagyobb jövedelemmel rendelkeznek, hanem sokkal nagyobb 
kilátásuk van az emelkedésre is.“

Ilyen panaszos, sérelmes volt a tanársors már 50 évvel ezelőtt is. 
És vájjon azóta a mai napig történt-e olyan emelkedés a tanári 
jólétben, amely tárgytalanná tenne minden panaszt, és megnyugtatta 
volna a tanári lelkeket?

Az 1893. évi IV. te. az állami tisztviselők fizetésének rendezéséről 
biztosítja a tanárok részére a IX., VIII. és VII. rangosztályt 1200 frt 
kezdő, és 2200 frt legmagasabb fizetéssel. Ámde a besorolás ezekbe a 
rangosztályokba olyan sérelmes volt, hogy a további tanári fizetés
mozgalmak mind a besorolás megjavítása érdekében indulnak meg.

Beöthy Zsolt elnöksége idejében az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület emlékiratot nyújt át Wlassics Gyula közoktatásügyi 
miniszternek, és számszerűen is kimutatja benne, mennyire utolsó 
helyen áll Magyarország a többi európai állam között a közoktatás
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ügyi tárca költségvetése tekintetében. „Egész nemzeti létünk 
— mondja az emlékirat — műveltségi felsőbbségünk (kultür- 
fölényünk !) fenntartásától függ. . . Mint minden szociális bajnak, 
a tanárságénak is abban rejlik a lényege, hogy a tanári munka és 
annak bére között nincs méltányos a rán y ... Ki kell végre mondanunk, 
hogy a tanári munka legalább is olyan fontos nemzeti munka, mint 
akármelyik más köztisztviselőé. Ki kell m ondanunk'azt is, hogy a 
tanár munkájáért éppen annyi anyagi és erkölcsi javadalom jár, 
mint a többi egyetemi pályákon végzett munkáért.“

Összehasonlítva a tanári javadalmazást a bíróival, kiderült, 
hogy ámbár előkészületi idő és a hivatás fontossága egyenlőrangú 
felekké tes^i a két tisztviselőosztályt, mégis aránytalanul a bírák 
javára esett a magasabb fizetés. íme : a II—IV. fizetési osztályba a 
bírák 4-2%-a jut, tanár egy sem ; a VI. fizetési osztályba a bírák 
10'6%-a, tanár egy sem ; a VII-be bíró 3‘7%, tanár 3‘2%, a VIII-ba 
bíró 40’7%, tanár 37-4%. De m ár a IX. fizetési osztályban a bíró 
csak 41%, ellenben a tanár 59-l% . A VlII-ból a tanároknak csak 
9‘8%-a ju thato tt a VII-be, ugyanakkor a bírák 45%-a, sőt 24%-a 
még a Vl-ba is.

A sok kérelem és javaslat, amelyet a Beőthy-féle emlékirat 
felsorol, mind írott malaszt m aradt, az 1897. évi költségvetés nem 
javíto tt semmit sem a tanárok helyzetén.

És ugyanakkor nem hozott javulást a későbbi költségvetések 
egyike sem. Még azt sem tették meg, hogy a IX., VIII. és VII. rang
osztályba leszorított tanárok mégharmadolásat igazságosan hajtot
ták volna végre. A világháború kitörése előtt így állt a helyzet: a 
VII-ben 253 (és 7 nem-tanár), a VIII-ban 334 és a IX-ben 464 
tanár volt. Igazgató a VI-ban 24, a VII-ben 52.

És amikor Tisza István miniszterelnök az 1911-i költségvetési 
v itában  kijelentette „Én a magam részéről melegen óhajtom azt is, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül jusson a tanári karból is a VI. 
és az V. fizetési osztályba is körülbelül ugyanannyi százaléka a 
tanári karnak, amely más foglalkozási ágaknak megfelel“, akkor így 
alakult a helyzet a bírákéhoz viszonyítva :

Fizetési osztály Biróiétszám % Tanárlétszám %
IV........................ . . .  23 0-7 __ _
V........................ . . .  140 4-7 3 főigazgató 0-2

VI........................ . . . 467 15-9 11 főigazgató 
34 igazgató 2-8

VII..................... . . . . 950 31-7 47 igazgató 25-7266 tanár
V ili........................ , . . . 1098 367 336 tanár 25-7

IX .................... . . . . 305 10-2 528 tanár 436
A világháború alatti és a közvetlen utáni korszak éppen olyan 

szomorú a magyar tanár életében, mint az egész nemzetében. A liszt,
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cukor- és zsírjegyekkel sorfalat álló, lerongyolódott tanár még ebben 
az állapotában is megőrzi ideálizmusért hevülő nemes lelkét, egy
szerűségét, szerénységét és türelemmel várja sok jogfosztás után is 
(ötödéves korpótlék elvesztése, szolgálati évének felemelése 30-ról 
35-re) a szebb tanári jövőt.

Klebclsberg Kunó közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik a 
tanárok biztos és biztosított előhaladását megvalósító széniurnos 
fizetési rendszer, amely 1927. november 1-én lépett életbe. De ez is 
olyan alapon indult el, hogy az előző fizetési viszonyokhoz képest 
visszaesést jelentett. Megnyugtató volt azonban a tanárság számára 
az a tudat, hogy a bizonytalan harmadolás helyébe lépett a szolgálati 
idő növekedésével arányosan emelkedő díjazás is. Az azóta elrendelt 
többszöri fizetéscsökkentés, az előlépések szüneteltetése 1932 július 
1-től 1933 július 1-ig, az óraadó és helyettes tanárok különféle 
csoportjainak felállítása, ezeknek bizonytalan időig elhúzódó elŐ- 
lépése, a tanári fizetésnek más tisztviselő ágazatokkal szemben való 
lecsökkenteti volta, mindezek tetézve a régi sérelmekkel: (osztály
fői, köri, szertári, kirándulásvezetői tiszteletdíjak, kórpótlék stb.) 
jogosulttá teszik a tanárság küzdelmét anyagi érdekeinek és erkölcsi 
értékességének elismeréséért.

A mai fizetési viszonyok kirívó ellentéteinek szemléltetésére 
szolgáljon a következő összehasonlítás:

A kinevezett rendes tanár fizetése 172 P. Valamikor a kezdő 
tanári fizetés egyenlő volt az idősebb rangú főhadnagy fizetésével. 
Ma a zászlósnak 202, a legénységi sorban levő alhadnagynak 240, 
a tiszthelyettesnek 180 P a havi fizetése. Ma a IX. fizetési osztály
3. fokozatába kinevezett rendes tanár egyenlőrangú a postai fő- 
gépésszel, a II. osztályú főszemlésszel (annak pótlékai nélkül), a 
legalsóbb osztálybeli gépgyári (vasúti) nem okleveles tisztviselővel, 
a vasúti segédtiszttel, a magasabb osztályú vasúti altiszttel, annak 
kedvezményei nélkül.

Ma a legalacsonyabb rangú bíró 367 pengőt kap, tehát egyenlő
rangú a VI. 3-ba kinevezett igazgatóval. Vele egyenlőrangú az 
őrnagy is.

A kinevezett tanár 7 év alatt eléri a VIII. fizetési osztályt, ezzel 
egyenlőrangú lett valamikor a századossal. Ma még a VII. fizetési 
osztályban, tehát 16 évi szolgálat után sem jutott el a tanár a százados 
rangjára.

Az alezredes a tanári rangsorban főigazgató lenne.
Az igazgató a legmagasabb fokon (V. 2-ben), ha oda eljut, 520 P 

fizetést kap, a törvényszéki elnök 800—850, az alezredes 655-50 
pengőt.

Van egy bírói csoport, amelynek minden egyes tagja annyi fize
tést kap, mint három gimnáziumi igazgató és egy óraadó tanár 
együttesen.

Ez az óriási különbség az egyes tisztviselőosztályok és tanárok 
fizetése között olyan sérelem, amely egyenest lebecsülése a tanári
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képzettségnek és nemzeti munkának. Ügylátszik, a magyar köz
vélemény még ma sem tudja felbecsülni, mit jelent az eredményes 
tanári munka a nemzet fenntartása szempontjából. A nemzet addig 
él, míg fiait nyelvük, irodalmuk, művészetük és tudományuk alap
ján kifejlődött nemzeti érzésük összehozza és együtt tartja. Ezt a 
tartalm at a köznevelő önti a lelkekbe.

A rendőrség és a katonaság csak azt a külső keretet biztosítja, 
amelyen belül ez a nemzetépítő munka folyik. És a keret sohasem 
volt, nem is lehet értékesebb a tartalom nál!

Hogy az összhang csak némileg is helyreálljon a tanári és egyéb 
tisztviselői munka szempontjából, egy különleges tanári fizetésrende
zésre volna elsősorban szükség. így utói lehetne érni azokat a tiszt
viselő csoportokat, amelyek a pénzügyi kormány jóvoltából java
dalmazásukban folyton emelkedtek, mi tanárok pedig, miután 
tételes törvényben biztosított előnyünket is lefaragták, lassanként, 
de jócskán elmaradtunk mögöttük.

Ebben a különleges tanári fizetésrendezésben kiindulási alapul 
szolgálhatna az a szerény kívánság, hogy az okleveles, rendessé 
kinevezett tanár, ha talán már közel jár a 30 éves korhoz is, legalább 
egyenlőrangú legyen a Ludovikából kikerült 23 éves hadnaggyal, 
akinek még így is megvan az a helyzeti előnye, hogy azonnal kap 
állást, míg mi, oklevél birtokában is, néha évekig várhatunk a meg
bízatásra és azután még évekig a kinevezésre.

A javadalmazásbeli egyenrangúságot, ezen a kiindulási alapon, 
a tanári fizetésnek 30%-os emelésével lehetne elérni. Ennek fokozatos 
csökkentése a 15%-ig hozná meg az egyes fizetési osztályokon belül 
és fokozatokban a javadalmazás egyenrangúságát. Ezt a követ
kező táblázat szemlélteti :

Mai fizetés.
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IX. 3. 172'— P 262-— P 30 223 — P hadnagy 228-— P
2. 184-50 P 276-50 P 25 230*62 P hadnagy 228-— P
1. 197-50 P 303•— P 24 244-40 P III. o. főh. 254-— P

Vili. 3. 216-50 P 326-— P 23 266-29 P II. o. főh. 298-50 P
2. 229-50 P 352-— P 22 280 •— P II. o. főh. 298-50 P
1. 246-50 P 378-— P 21 298-32 P II. o. főh. 298-50 P

VII. 3. 277-— P 416-— P 20 332-40 P III. o. száz. 326-— P
2. 306-50 P 450-— P 19 364-— P II. o. száz. 352-— P
1. 336-— P 480-— P 18 390-80 P százados 377-— P

VI. 3. 369-— P 529 — P 17 431-73 P őrnagy 431-73 P
2. 411 •— P 597-— P 16 477-76 P II. o. alezr. 470:— P
1. 455-— P 655-— P 15 523-25 P alezredes 520-— P
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Az igazgatók státusában is folytatva a százalékos rendezést., ez 
így alakulna a továbbiakban :

az V. 2-ben 526’— P helyett 13% pótlékkal 594-38 P
1-ben 599-— P „ 11% „ 664 89 P

És a főigazgatók előtt a IV. osztályt megnyitva, a 704 P java
dalom 9%-os pótlékkal 767-36 P-re emelkednék.

A táblázatból látható, hogy a csökkentett tanári fizetést vettük 
alapul. A normális fizetések helyreállításával a kiindulási alap termé
szetesen a normális IX. 3. javadalom és e szerint emelkednek ugyan
azon százalék szerint a pótlékok. Ennek a normális fizetési alapnak 
a helyreállítását a többi tisztviselőcsoporttal együtt kell szorgal
maznunk.

A különleges tanári és az általános tisztviselői fizetésrendezésen 
kívül kívánjuk :

1. Az óradíjas és az óraadó tanári állások megszüntetését. 
Legyenek csak helyettes és rendes tanárok. Ha a helyettes tanár két 
éven át megfelelt, lépjen elő rendesnek. Amennyiben ez nem történ
nék meg, kapja meg a rendes tanári címet, de ennek minden jogával. 
Pótlék alakjában pedig kapja meg a helyettes és a rendes tanári 
javadalmazás közötti különbözetet. Ez a várakozási idő a rendes 
tanári előléptetésnél beszámítandó.

2. Ötödéves korpótlék ának visszaállítását akár a fizetéshez 
m ért csökkenő százalékos alapon is.

3. Kívánjuk az osztályfői, szertárőri és egyéb, az iskolában el
végzett különleges munkáért a méltó tiszteletdíjat.

4. Utazási, tanulmányi ösztöndíjakat.
5. Az igazgató és a tanárok mentesítését a pusztán irnoki munka 

elvégzése alól. A t  anár erejét és idejét jóval magasabbrendű munkára 
tudja fordítani, ha megszabadul bizonyos másolási, könyvelői, leve
lezői és kezelői munka alól.

Mind ezt azzal a megokolással támasztjuk alá, hogy minél gond
talanabb a tan ár élete, annál többet gyűjthet szellemi téren, s ezeket 
az értékeket annál tökéletesebben tudja átadni a jövő nemzedékek
nek. Nem magának, hanem a magyar ifjúságnak gyűjt a magyar 
tanár. Aki a jövő magyarját akarja megmenteni, az mentse meg a mai 
magyar tanárt.

Nyíregyháza. Zsolnai Vilmos.



32 M  égj eg gzések.

M E G JE G Y Z É S E K

Nemzetnevelésünk úi feladatai.
A csoda megtörtént, az álom valósággá lett : Trianon nem az a meg

törhetetlen vasgyűrű többé, aminek két évtizedes szorítása alatt már-már 
bittük.

Örömkönnyektől csillogó szemmel néztük végig á húszéves rabságból 
felszabadult testvérek boldog hazatérését. Am ugyanakkor, amikor lelkünk 
egyik felét eltölti a túláradó öröm, másik felével aggódva nézünk a jövőbe : 
Az ujjongó ünneplések után szürke hétköznapok köszöntenek ránk, és mi 
lesz (vagy inkább csak így szeretnek kérdezni : mi lenne), ha a csehuralom 
alól felszabadult testvéreink nem kapnák meg idehaza mindazt, amit a 
csonka hazától várnak, ami után húsz évig buzgó imádsággal epedeztek, 
ami a rabság nehéz óráiban éltető reménysugár, megtartó erő volt számukra?

I. Percig sem kételkedhetünk abban, hogy az elmúlt húsz év alatt azok, 
akik most visszakerültek közénk, más világban, más lelkületűvé váltak, mint 
mi idehaza. Nem magyarságuk intenzitása csökkent; sőt ellenkezőleg, ez 
éppen megacélosodott. De az életkörülmények, a kisebbségi sors rideg, 
könyörtelen igája más magyarokká lette őket, mint a trianoni határokon 
belül élőket.

Nem azokra a másféle államéleti berendezettségből folyó különbségre 
gondolunk, amelyekre politikusaink már ismételten rámutattak, bár ezeket 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül. De ezeken túlmenően gondolnunk kell első- 
sorban az eltérő lelki beállítottságra, a mindennapi élet ezer és egg apró kér
désénél szemben megnyilvánuló másmilgen állásfoglalásra, felfogásra, úgg is 
mondhatnák : világnézetre ; arra a módra, ahoggan az élet feladatait látjuk, és 
azokat megoldani akarjuk.

Ezen a ponton, a világnézetnek, az életfelfogásnak átalakításában, cggsé- 
gessé, nemzetivé formálásában látjuk nagg általánosságban a nemzetnevelés új, 
fontos feladatát.

II. Világos, hogy a kétféle, a felszabadult és a csonkaországi magyar 
lélek közötti különbség legélesebben az ifjúságban mutatkozik meg. Az idősebb 
nemzedékekben még megmaradt és kitörölhetetlenül élt az elnyomatás évei 
alatt is a magyar állam közösségébe való tartozás érzése, s bár az idő kereke 
itt is, ott is nagyot fordult az élet minden vonatkozásában, mégis az a közös 
alap megmaradt, s megkönnyíti az életfelfogások egymáshoz hasonulását.

De az ifjúságnál hiányzik az azonos lelki fundamentum. Míg itt az ifjú 
nemzedék untig hallgatta a dicső nemzeti múlt emlegetését, az oláh, cseh és 
rác szidalmazását, s esetleg azt gondolta, hogy hazafias kötelességének 
eleget tesz, ha ezeket maga is minduntalan hangoztatja, verseket 
szaval, lelkesen tüntet, ajkán jelszavakat, kabátján jelvényeket
hordoz, de lényegükben nem ismeri a jelen nagy kérdéseit, míg energiájának 
nagy részét képességei fejlesztése helyett befolyásos rokoni és baráti kap
csolatok keresésére fordította s életcélját a nyugdíjas kis hivatal, a kineve- 
zettség elérésében látta ; addig amott az ifjú nemzedék megcsúfolását, meg- 
gvalázását látta annak a nemzeti hagyománynak, amelyet apái szentnek 
Iliitek ; szépnek, tökélétesnek hirdetett, de a valóságban torz állameszme 
kiforratlan ideológiájában nevelkedett, s a közhivatalok jóformán teljesen 
el lévén előle zárva, az „ahogy lehet“ élet könyörtelen parancsszavára, 
kisebbségi magárahagyatottságban igyekezett a megélhetés új formáit 
keresni és megtalálni.

Csak természetes, hogy e durva árnyékvonásokkal megrajzolt kétarcú 
ifjúság lelki beállítottsága nem lehet azonos.

Ennek a két különböző világban nevelkedett ifjúságnak eggséges életfelfogásúvá 
(dakilása nemzetnevelésünk közvetlenebb, új, fontos feladata.
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E feladat szolgálata nem történhetik másként, m in t:  1. egymás alapos 
megismerése az életjelfogásbeli különbségek és egyezések megkeresése á lta l; 
2. annak az iránynak határozott megjelölésével, amerre, a magyar ifjúság egy
másra talált tömegeinek haladnia kell.

Ezt a határozott irányt csak olyan nevelés adhatja meg, „amelyik 
radikálisan embereket és magyarokat nevel. Egész embereket, akik ismerik 
eredetüket és céljukat, akik tudják, hogy magyarságunk nem véletlen, hanem 
istenadta életsors, amelynek kemény törvényei vannak. Erős és hívő 
magyarok kellenek ide, akik nem akarnak többé rang és társadalmi slepp- 
hordozók lenni, hanem életüket és erejüket népünk szolgálatába állítják“ 
(Fiatalok országútján. II. 156).

III. Nemzetnevelésünk e feladatának és céljának megjelölése egészen 
általános, a nemzet egyetemére vonatkozó és elméleti jellegű, az iskolai 
nevelés célját és feladatkörét messze túlhaladja.

Nemzetnevelési elgondolásunknak a maga teljes egészében történt fel
vázolása azonban feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ebbe a& általános keretbe 
beleilleszthessük az iskola, nevezetesen a hozzánk legközelebbálló középiskola 
nevelését.

Amikor a nemzetnevelés középiskolai új feladatairól szólunk, le kell 
térnünk az elméleti síkról, s a legközvetlenebbül felmerülő gyakorlati kérdések 
felvázolására kell törekednünk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy nemzet- 
nevelésünk fentebb megjelölt feladatának elérésére az új középiskolai tan
terv és utasítások is módot nyújtanak. Elég itt utalnunk a nemzeti tárgyak 
előtérbe nyomulására, a magyar nyelv és irodalomnak, a történelemnek, a 
föld- és néprajznak a tanítás középpontjába kerülésére.

Hivatkozhatunk az utasítások ily irányú általános elvi megjelöléseire, 
mint pl. :

Vétessük észre (a tanulókkal), hogy sorsunk hullámzó menetű, voltak 
és lehetnek még magaslati pontjai, de sok a tragikus mélypont is, és ezekből 
csak a mindenkire kötelező felelősségtudat és önfeláldozás emelhet ki ben
nünket . . .

. . .A z  eszményekhez való hűség, a parancsaiknak való engedelmesség 
biztosítéka annak, hogy a nemzeti közösség a bajokban megállja helyét, és a 
tisztább jövendő felé emelkedik.

. .  . Kelet és nyugat közötti helyzetünk, nemzeti hivatástudatunk, a 
szellemünket időnként alakító eszmeáramlatok, asszimilációs és államszer
vező erőnk, állandó és az egyes korokban erősebben kiemelkedő nemzeti 
jellemvonásaink : mind oly kérdések, amelyek mellett meg kell állapod
nunk. A kérdéseket a múlt vetette fel, de bármelyiket tekintjük is, szálaik 
szorosan összefonódnak mai életünkkel. A saját kora iránt érdeklődni kezdő 
ifjú lássa meg az ilyen nagyobb összefüggéseket. Annak az átélését erősítjük 
itt a megbeszélésekkel, hogy mindnyájan történeti sorsközösség tagjai 
vagyu n k .. . “

Ezek a magyar irodalom tanítása kapcsán leszögezett szempontjai 
utasításainknak méltán foglalnak helyet az új szellemű középiskolai nevelés
ben, s nyugodtan kiterjeszthetők a többi tantárgyakra nézve is.

Ezen általános szempontoknak a tantervi utasítások szellemében és 
szavaival történt megjelölése másodikul kitűzött nemzetnevelési feladatun
kat : a határozott irányba történő haladást hivatott szolgálni.

De e m ellett első megjelölt feladatunk : a megismerés elérése érdekében fel 
kell használnunk a vidékenként és iskolánként más és más körülmények adta 
lehetőségeket.

Teremtsünk közvetlen érintkezést saját tanítványaink és a felvidéki 
tanulók között. Levelezzenek egymással, keressünk köztük baráti, rokoni 
kapcsolatokat. Szervezzünk (a szó komoly értelmében vett) tanulm ányi ki
rándulásokat, nyaraltatási és csereakciókat, cserkésztáborokat, s az egyéni 
kezdeményezés és leleményesség ezer és ezer módjával igyekezzünk ttjainkat

3
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egymással megismertetni, egymáshoz közelebb vezetni, lelki beállítottságu
kat közös nevezőre hozni.

De minden munkánkban, minden lépésünkben a nemzetnevelés —  vagy 
Imre Sándor találó, még többetmondó kifejezésével —  a ,,nemzetté nevelés“ 
álljon előttünk mindenkor. Az hasson át nevelőket és tanítványokat egy
aránt. „Éljék át tanítványaink lelki megrendüléssel, hogy nemzetünket 
megérintette a halál keze. Isteni csodával életben maradtunk, a halál közel
sége pedig nagy tanulságokat rejt magában : eljuttatott most is, mint már 
nem egy csapás után, nemzetünk sorsának tisztultabb látásához, az elmu
lasztottak pótlásának akaratáig, az egyéni és közösségi megújhodás vágyáig. 
Hogy a homályos vágyak és akarások valósággá legyenek, ez éppen az iskolá
ból az életbe kilépő ifjúság feladata“ (Részletes utasítások, 21. o.).

Sopron. J)r. Benkő László.

K Ü L FÖ L D I L A PSZ E M L E
Internationale Zeitschrift für Erziehung. VII. Jahrgang, 19315. Heft 6.

A füzet minden cikke a leánynevelés kérdésével foglalkozik. Az olvasó 
a cikkek sokféleségéből íróik állásfoglalásán keresztül következtetéseket 
vonhat le az egyes nemzetek felfogására. Az amerikai, francia és angol cikk
írók az iskolai, ill. főiskolai leányneveléssel foglalkoznak, és ezzel népük 
nőnevelésének lényegét jellemzik. Valószínűleg nem véletlen, hogy e szerzők 
a kérdéssel majdnem kizárólag az iskola szempontjából foglalkoznak. Az sem 
véletlen, hogy a német munkatársak tágítják a megszabott tárgy kereteit. 
A füzet feladata az, hogy megvilágítsa, hogy a kultúrnemzetek a leánynévelés 
feladatának és határainak alapvető kérdéseiben eltérnek egymástól, s hogy a 
nevelés lényegének problémáját máskép határozzák meg, mint néhány évvel 
azelőtt. — Themas Woody : A Sketch of the Evolution of Wcmén’s Education 
in the United Stales c. cikkében az amerikai nő egyenjogúsításának a művelő
dés terén tett gyors előrehaladását vázolja. Az 1833-ban történt út íak- 
indulás az amerikai ,,college“-ok m g y  többségében coeducatiora vezet. Ma 
101 férfi, 146 női és 409 coeducatios college van. Ezek a számok, valamint a 
női foglalkozásokról közölt érdekes statisztika azt bizonyítják, hogy a nők 
háttérbeszorításáról a művelődés terén az Egyesült Államokban szó sem 
lehet. — Marg. L . Rocher : Education des Jeunes Filles et Coeducation en 
France címen a francia leánynevelés történetével foglalkozik. A népiskola 
megindítója az 1798-as forradalom, a felsőbb leánynevelés úttörője Fénélon. 
A mai francia népiskolában nem co-educatio, hanem co-instructio érvényesül. 
Az 1925-ös reform a felsőbb oktatásban a fiú- és leányiskolák tanterveinek 
kölcsönös hasonulását eredményezte. Az írónő szerint kétségtelen, hogy ezt 
nem lehet a francia nőnevelés ideális megoldásának tekinteni. —  Dr. N. Hans 
az angol leánynevelés történeti fejlődésének egyes állomásait jelöli meg. 
A fejlődés menetét sokszor az egyház határozza meg. így  pl. az egyház a 
day-sehool és boarding-school kérdésében egész . súlyával az internátusi 
nevelés mellett foglalt állást, mert így a leányok vallásos nevelését látta biz
tosítva. Angol különlegességek a Senior és Modern School-ok, ezek 11— 15 évig 
általánosan emelt elemi népművelést adnak. Anglia egész iskolaügyében az 
egyéni tetszés erősen érvényesül, vannak csak fiú-, csak leány- és vegyes 
iskolák. A cikk végén az író azt a véleményt fejezi ki, amely a sorok közül 
az amerikai és francia cikkekből is kicsendüí, hogy a jövőben az angol leány
nevelés célja nem az lesz, hogy a műveltség egyenlő jogát biztosítsa a nő 
számára, hanem annak a .kidomborítása, hogy a nő és férfi sajátos képes
ségeivel és különböző feladataival egyformán fontos az állam és nemzet 
egészének.

Ez utóbbi kijelentéshez kapcsolódik a német cikkek mondanivalója.
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íróik mellőzik az iskolai leánynevelés történetének és szervezetének ismerte
téséi, s a hangsúlyt a német leány- és nőnevelés céljára helyezik. Dr. Auguste 
Reber-Gruber : Die Erziehung des Mädchens im nationalsozialistischen Deutsch
land  c. cikkében azt fejti ki, hogy Németország a leánynevelés célját a női 
lélek sajátos adottságaiból és a rájuk rótt nagy nemzeti feladatokból igyekszik 
megállapítani. A nevelés nemcsak a régiek ismeretanyagának átadása, hanem 
a fiatal nemzedék bevezetése a nép és nemzet nagy feladataiba. Ahol a hang
súlyt nem bizonyos ismeretek közlésére, hanem a jellemnevelésre helyezik, 
ott a nevelés néni korlátozódhat az iskolára. (Ehhez a megállapításhoz kap
csolódnak a füzet többi német cikkei a Deutsches Frauenwerk, Mütter
dienst, NS.-Volkswohlfahrt és a Deutsche Arbeitsfront nevelői munkás
ságáról.) Auguste Reber-Gruber visszautasítja a szellemi műveltség lebecsü
lésének vádját és azt a téves véleményt, mely szerint a nemzetiszocialista 
Németországban nincs a nő számára „berufliche Fachbildung“. A német 
nevelésügyi minisztérium új Utasításai a leánynevelés célját így fogal
mazzák : „Die Erziehung in den Mädchenschulen wird durch die Aufgabe 
bestimmt, die der deutschen Frau und Mutter in Haus, Beruf und Volks
gemeinschaft erwachsen. Diese Erkenntnis hat den Fächern des Frauenschaf
fens in der Schule eine neue Wertschätzung gegeben. Sie sollen die fraulichen 
Kräfte zur Entfaltung bringen, die jedes Mädchen als Anlage mitbringt.“

Neue Halmen. 49. Ja Imping, November 1938. lieft 11.
Em il Lehmann : SudetendeulsJie Volksbildung. A szudétanémet elnyomás 

“20 éve alatt a népművelés majdnem lehetetlen feladat. Mivel egy elszakított 
népcsoport csak addig élhet, amíg mint közösség él, a népművelés a védelem 
munkájára helyezi a fősúlyt, feladata a Deutschbildung, Heimatbildung. 
Ezt a munkát 1019-től, a szudétanémet történelem első fejezetének korában 
a „Böhmerland“ végzi. Ezt a fejezetet „negativizmus“-nak nevezhetjük : 
az új állam egységes visszautasítása és az önrendelkezési jog követelése. 
Megindul a népművelési törvények megalkotása, olvasókörök alakulnak, 
előadásokat, főiskolai hetet, „Schlesische Kulturwoche“-t tartanak, ezek a 
németséget összekapcsolják. A második fejlődési fejezetet „áktivizmusnak“ 
nevezhetjük. Ekkor alakul meg 1925-ben a „Gesellschaft für deutsche Volks
bildung“ . Főcélját a Marburger Leitsätze népművelési programmjának meg
valósításában látja. Szudétanémet könyvnapot, Goethe- és Wallenstein- 
emlékévct rendez. 1933-ban befejeződik a szudétanémet történelem második 
fejezete. A nemzeti szocializmus diadala miatt feloszlatják Csehszlovákiában 
a nemzetiszocialista munkáspártot, a német nemzeti párt hívei nem foly
tathattak politikai tevékenységet. Ekkor Konrad Henlein fellépésével meg
erősödik a német összetartás. A csehek hatalma hiábavaló volt a belső moz
galmak ellen, az összefüggést nem tudták elvágni. — Hermann Plöhn : 
Kraftlinien und Kräftespannungen im Mittelmeer. Geopolitikai óravázlat. 
Térképpel. — Dr. P . M arle ll: Goethe als Erzieher. Goethe nem alkotott önálló 
nevelesi rendszert, nem is csatlakozik egyikhez sem. Pedagógiáját arany
mondásokban hintette el műveiben. Elgondolása szerint a nevelés sem hoz
hatja ki az emberből azt, ami nincs meg benne. N evdési elveit leginkább a 
Pädagogische Provinz-ban (Wilhelm Meisters Lehrjahre) találjuk meg. 
Nézetei nem mind időszerűek, különösen a nőnevelést illetőleg, de sok értékes 
gondolatot is tartalmaznak. Szerinte a nevelés középpontja a vallás, alap
pillére a munka. Őrizkedni kell attól, hogy a féltehetség félrevezessen minket, 
mert ez hivatásbeli elégedetlenségre vezet. Pedagógiájából a gyermekbarát 
képe tükröződik. Gyakorlati pedagógiájának diadala neveltje, Fritz von 
Stein, kit Körner „pedagogisches Kunstwerknek“ nevez. — Dr. Kari Kreit- 
m a ir : Schule und Leben in den Sprechstunden einer Oberklasse. A cikkíró a 
„Sprechstunde“ bevezetésével a szülők feladatát igyekszik megkönnyíteni, 
mert úgy látja, hogy egyre kevésbbé tudják gyermekeiket vezetni a mai élet 
bonyolultságában. Az óra tárgya a tanterv kötöttségétől mentes „Unter
richtsgespräch“, mindaz, ami a tanulót érdekli az é letb en : természet,

3 *



36 Hazai irodalom.

technika, politika, lelki élet. A tárgyat óráról-órára a tanulók döntik eh 
Természetesen olyan kérdések is szóbakerülhetnek, amelyekben a tanár is 
tájékozatlan, de ezzel nem árt tekintélyének, mert a tanár ma már nem 
félisten. Lexikon használatát ajánlja. Az óra külső lefolyását ism erteti: a 
tanulók és a tanár elhelyezkedését, a jegyző szerepét. Megfigyelése, hogy a 
tanulók a felvetett témától gyakran elkalandoznak, ez is bizonyítja, hogy 
mennyire magukénak érzik ezt az órát. A „Sprechstunde“ egyik legnagyobb 
előnye, hogy híven tükrözi az osztályközösség sajátságait. — Erich Andräss : 
Das Bindewort „aber“. Az „und“ és „aber“ kötőszók jelentését és helyes 
használatát állapítja meg. Az „und“ továbbvezeti a gondolatot, az „aber“ 
a gondolatokat egymással szembeállítja. A kettő szerepét példán és rajzon 
tünteti fel. M

Budapest. Lovas Sarolta.

H A Z A I  IR O D A L O M
Borotvás-Najjy Sándor. Közgazdasági művelődésünk kezdetei. Buda

pest, 1938. 467 oldal.
Ez a terjedelmében is imponáló munka érdekes, egyben értékes kísérlet 

arra, hogy a magyar lélek közgazdasági gondolkodásának fejlődését tudomá
nyos rendszerben vázolja. Munka sohasem volt ilyen időszerű, mint éppen 
ez. Minden hivatalos és hivatott tényezője a magyar közéletnek, látva a világ 
fejlődésének közgazdasági irányát és szédítő eredményeit, rá szeretné eszmél- 
tetn i a magyarságot a modern közgazdasági szemléletre és a gyakorlati m eg
valósítások kapcsán pedig arra, hogy az elsajátítandó elméleti és gazdasági 
ismeretekkel felfegyverkezve, minél többen menjenek a gazdasági, a kereső 
pályákra. Hiszen közismertek azok a törvényhozási és kormányzati intézke
dések, amelyek ezt a kívánatos átalakulását a magyar köztudatnak minden 
módon igyekeznek támogatni. Valósággal sugalmazzák azt a gondolatot, 
hogy lehetőleg mindenki tegye magát vagyonossá, hogy ezeken az új töm e
gekén keresztül, gazdaggá és függetlenné válhasson maga az ország is.

A sokszáz oldalon bármelyik lapot is üssük fel, bármelyik korról is van 
szó, ennek a gondolatnak hangja csendül ki fő zenei motívum gyanánt a 
sorokból. Akár a háborúknak rettenetes zűrzavaráról ír, akár pedig a tespedés 
korának lehangoló elesettségéről. A munka megszületésének is oka az a 
benne folytonosan visszatérő kínzó gondolat, vájjon csakugyan bele kellene 
nyugodnunk abba, hogy a magyarra átok gyanánt nehezedik az a végzet, 
hogy kárhozatos faji adottságai miatt és történelmi életének sajátos fejlődése 
okából ki volna zárva a gazdasági életben való részvételből. Az adatokat 
lankadatlan szorgalommal gyűjtő tudós, az elméleti és gyakorlati pedagógus, 
de főleg a fajtájáért aggódó magyar ezzel a munkájával adja meg a választ 
erre a távlataiban történelmivé szélesedő szakproblémára.

A környezetnek egyes korok által kifejlesztett jelenségei, a mindenkori 
életkörülmények személyi hatásai, a gyakorlati életnek anyagi érdekei, ki
egészítve következetes iskolai szakneveléssel, képessé teszik a nemzeteket az 
évszázados fejlődés folyamán arra, hogy a kornak megfelelő lelki egyéniséget 
alakítsanak ki. Jelen esetben a homo oeconomicust. Hiszen vállalkozóvá és 
kereskedővé lenni épúgy ezen nevelő tényezőkön át lehet, m int a középkorban 
lovaggá vagy szerzetessé. A most legnagyobbszerű közgazdasági gondolko
dással biró népek, az angolok, a németek"évszázadokig épúgy voltak a szent 
föld visszahódítására siető ábrándos keresztes vitézek, mint most a saffek- 
nek, a börzének, a spekulációnak modern és bámult hősei. Tehát az egykor 
politikussá és katonává nevelt magyarból épígy válhatik iparos, kereskedő, 
bankár, csak meg kell teremtődjenek ez átalakulásnak tárgyi és elméleti fel
tételei, az ország gazdasági életének fejlődésében és az errevaló speciális neve
lésben. A megnyugtató választ a szerző nemcsak az olvasónak adja m eg,



Hazai irodalom. 37

hanem önmagának is, aki fáradságos munkával küzdötte végig magát három 
századnak eseményein, írásain, hogy megkeresse az igazságot és az erre el
vezető modern és célszerű utakat.

A munka anyagának rendszertani beosztása világos és könnyen áttekint
hető. Az egyes koroknak nemcsak művelődési és gazdasági viszonyait vá
zolja, hanem elmond a köztörténelemből is annyit, amennyi a megértéshez 
szükséges. A bevezetésben tulajdonképpen az egész munka elvi alapját 
rögzíti meg. Megállapítja, hogy a köznevelés mindig a társadalomgazdaság 
függvénye. Ugyanakkor azonban védekezik a marxi elmélet ellen. Kijelenti, 
hogy nem a szakoktatásnak történetét akarja megírni, hanem a közgazda- 
sági szemlélet megjelenéseit és koronként való ilyirányú fejlődését a magyar 
léleknek, általános történelmi kialakulásban. Vázolni szeretné azt az érdekes 
történelmi folyamatot, amely megmutatja, miként hatnak a személyi élet- 
körülmények, a nemzet politikai fejlődése, az eszmeáramlatok arra, hogy 
egyesekben és a tömegekben a gazdasági gondolkodás kifejlődhessék. A könyv 
lapjain éles körvonalakban jelennek meg a magyar léiek átalakulásainak 
fontosabb periódusai, érdekes személyei és értékes írásai, amikben szen
vedélyes gyűjtő gyanánt, mindenütt keresi mindazt, ami a magyar köz- 
gazdasági gondolkodás jelen valóságára vonatkozhatik.

Azért, hogy helyes képet nyerjünk a munka lényegéről és tartalmáról, 
de különösképpen azért is, hogy e folyóirat olvasói kellőképpen legyenek 
tájékozódva, tekintve, hogy ez eszmekörtől távolabb eső szellemi területeken 
működnek, helyesnek gondolom, ha a munka rövid tartalmi részletezését 
adom az alábbi sorokban.

A történelmi fejlődés fonalát a szerző a hűbériség rendszeréből kiindulva 
veszi fel azt állapítva meg, hogy a hűbéri rendszer a XVII. század második 
felében záródik le tulajdonképpen. Ekkor születik meg a világgazdaság kora, 
ami napjainkban érte el fejlődésének csúcspontját. Magyarországon pedig a 
gazdasági gondolkodásra való ráeszmélés és az arra való nevelés tendenciája 
a XVIII. század közepétől észlelhető. Hiszen az ázsiai nomád rendszerű 
állattenyésztésből a magyarság csak ekkor kezd áttérni az európai rendszerű 
földművelésre.

Részletesen írja le aztán a céhnevelést. Talán túlzottan emeli ki az abban 
jelentkező nyerseséget, durvaságot, elfelejtve azt, hogy ezek a tulajdonságok 
mindig az ember és nem az elmélet hibái, és hogy a mai elfínomult korban is 
bőségesen lehetne adatokat felsorolni, példát a szenvedélyek és műveletlen- 
ségeknek elfajulásaira. Viszont nem érzékelteti a céhrendszernek azt a nagy- 
jelentőségű szociális hatását, hogy a numerus clausus, a limitáció és súlyos 
megtorlások által, a vagyon egyenletes és arányos elosztódását és az ipar 
megbízhatósága mellett az emberi értékek kitermelését is biztosította. Fog
lalkozik a tőzsérekkel, mint a kereskedelem színtiszta magyar képviselőivel. 
Végül megállapítja, hogy ez időben még a művelt főnemességben sem volt 
meg a lelki adottság a gazdasági tények megértésére és az ily koreszmék 
megbecsülésére. Kiemeli mint kiváló jelenséget, Bethlen Miklóst, aki önélet
rajzában már a colberti eszméknek világos fogalmazását adja meg.

A továbbiakban a merkantil eszmének a nevelésre való hatásáról ír, s 
felteszi a kérdést, vájjon nevelhető-e fajunk vállalkozó szelleművé? Bár nem 
volt a magyarnak kapitalista hajlama, mégis lassan fejlődést mutat ebben az 
irányban is. A merkantilizmus hatása alatt az eddig mindig csak elméleti 
síkban mozgó nevelés közeledik ahhoz a felfogáshoz, amely a nevelésben is 
a hasznossági elvet keresi és munkakedvre ösztönöz, ami a filantrópikus 
iránynak nevelési rendszerében jelentkezik, amely már kezd szakneveléssé is 
válni. Ismerteti első gazdasági jellegű nevelőintézményünket, a szempei colle- 
gimnot. Leírja mezőgazdasági művelésünknek elmaradottságát és Tessedik 
Sámuel fellépésének lelki rugóit. Tárgyalja Magyarország helyzetét Bécs 
merkantilista rendszerének bilincsei között és ezzel kapcsolatos ráeszmélése- 
ket a gazdasági érdekeknek nagy jelentőségéről, amelynek eredménye aztán, 
a nemesére felhalmozásának merkantil elve hatása gyanánt, a Selmecbányái
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bányászati iskolának létesítése lett. A pesti egyetemen mérnöki intézet léte- 
siilését, amely földmérőket képez. Végül részletesen taglalja a Ratiot és az 
abban fellelhető olyan mozzanatokat, amik a gazdasági gondolkodásra való  
nevelési célzatokat tartalmaznak.

A fiziokratizmusnak részletes rendszeri ismertetése után kereskedőink 
azon korbeli művelődéséről szól, amiben szakműveltség nem tapasztalható, 
hanem csak az, amit környezetüknek kényszerítő hatása alatt, gyakorlatból 
sajátítanak el. Kereskedőink azonban majdnem mind idegenek, tehát a 
magyar szellemi birtokállomány javára nem is volnának értékesek, ha még 
szakképzettek volnának is. Beszél aztán az országgyűlések tárgyalásairól is, 
ahol a fiziokrata felfogásnak hatása észlelhető. Tudatos gazdasági megér
tésről azonban nem lehet szó abban a légkörben, hol a gazdasági kérdéseket is 
a gravaminális politika szempontjából értékelik csupán. Az 1805—1811 -i 
országgyűlésen mégis már határozott nyomai vannak annak, hogy a köz- 
gazdasági tudat kialakulóban van.

Ezektől a mozzanatoktól függetlenül is keletkeznek gazdasági ismereteket 
nyújtó intézetek, pl. állatorvosi iskola, mint az orvosi karnak különálló része, 
főleg pedig Tessedik Sámuelnek, az első gazdaságilag gondolkodó elmének, 
híres szarvasi mezőgazdasági középiskolája. A szerző ezzel és az alapító 
személyével, küzdelmeivel részletesen foglalkozik. Ismerteti Thaer tudomá
nyos rendszerét és nagy hatását, amelynek eredménye két nagyjelentőségű 
kezdeményezés lesz, a keszthelyi Georgikon és a magyaróvári mezőgazdasági 
intézet. Végül foglalkozik a gazdasági kérdések elmélkedő írásaival, kiemelve 
természetesen Berzeviczy Gergely és az első statisztikusunk, Schwartner 
Márton nagy jelentőségét.

A gazdasági liberálizmus, az ipari forradalom és a szabad kereskedelmi 
rendszer felvirágzásával egybeesik nálunk a reformkornak eszméktől 
vajúdó ideje. Természetesen a külföld minden mozgalma élénk visszhangra 
talál nálunk is. A humánus, latin iskola általános műveltségre törekvő iránya 
mellett kezd erőteljesen előtérbe lépni a szaknevelésnek követelménye is. 
Gazdasági ismereteket kívánnak a tanítóképzésben, és már felmerül a gazda
sági életre nevelő polgári iskola eszméje is. Komoly írások jelennek meg, 
amelyek a gazdanevelés feladataival, módszerével foglalkoznak. Mozgalom 
indul meg a már meglevő ily természetű intézetek továbbfejlesztésére, a 
Selmecbányái akadémiának megmagyarosítására, legalább részben, termé
szetesen Bécs ellentállása m iatt, sikertelenül. A mérnöki intézet is a bölcsészeti 
karon mind alárendeltebb helyzetbe kerül. Épp ezeknek hatása alatt az 
országgyűlésen erőteljes mozgalom indul meg műegyetem felállítására, ami 
igen heves küzdelmek ellenére is zátonyra fut politikai okokból és az osztrák 
érdekképviseletek féltékenysége m iatt. Mindennek a mesterségesen akadá
lyozó, gyakran ellenséges irányzatnak ellenére, amelynek célja az volt, hogy 
az osztrák iparnak magyar versenytársa ne támadhasson, az iparosodás iránt 
való érdeklődés mind hangosabb lett. Tudatára ébrednek a gazdasági élet 
egységének és harmónikus fejlesztésének nagy jelentőségére is, és a kereske
delem felé is lendületesen fordul az érdeklődés. Éz a forrongó hangulat, amely 
gazdasági eszméknek kavargását mutatja, készítette elő Széchenyi István 
lelki kialakulása számára a talajt. A szerző a nagy reformernek gazdasági 
rendszerét részletesen és nagy gonddal tárgyalja. «<- ■»

A szabadkereskedelmi eszmének nálunk való térfoglalása természetei 
reakció gyanánt sorompóba szólította Listnek híveit is, ki az internacionális 
gazdasági felfogással szemben, olyan erőteljesen lépett fel a nemzeti gazdál
kodás megvédésének érdekében. Kossuth száll síkra m ellette, és legjobban 
mutatja a nagy eszmei harcnak hevességét a Széchenyi és Kossuth között 
lefolyt vita. A gazdasági kérdésekkel való foglalkozás Széchenvin és Kos
suthon keresztül már a legmagasabb színvonalú politikummá lett. Fáv András 
pedig már a magyar nemeshez addig nem illő gyakorlati gazdasági területen 
működik a nélkül, hogy közéleti, osztálybeli és írói tekintélye e miatt szen
vedne. Számtalan írás jelenik meg, amelyek mind a gazdasági életnek döntő
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jelentősegét hangsúlyozzák a nemzet életében. Különösen az iparosképzés 
gondolata kezd előtérbe lépni, s bár a felső mezőgazdasági oktatásnak kör
vonalai is jelentkeznek, az ipari iskolák követelménye győz gyakorlatilag, 
mert rajziskolát létesítenek, és már a reáliskola kívánsága is felmerül. Végül 
pedig a rendek által kért műegyetem helyett az Ipartanoda nyílik meg végre, 
amiből minden cllentállás ellenére kifejlődött aztán a műegyetem. A fejlődés 
logikája szerint a mezőgazdasági, az ipari nevelés mellett, a lelkekben 
kialakulni kezdő gazdasági szintézis követelménye gyanánt, a kereskedelmi 
oktatásra is nagy súlyt kezdenek fektetni. Főleg magán kezdeményezésre több 
kereskedelmi iskola keletkezik Pesten, köztük az is, amelyik őse volt a mai 
Budapesti Kereskedelmi Akadémiának. A pesti példára "a vidéken is meg
indul a kereskedelmi iskoláknak létesítése a nagyobb gazdasági gócpontok
ban. Oly nagy a visszhangja ennek a törekvésnek, hogy egész irodalma kelet
kezik a kereskedelmi szakoktatás gondolatának.

A nagy munkának befejező része Kossuth gazdasági elgondolásaival, 
alkotásaival és a közéletre gyakorolt nagy átalakító hatásával foglalkozik. 
A védővámos rendszer értékelésének hatása alatt, a hazai ipar megteremtését 
tűzi ki legfontosabb megoldandó feladatul, és ezért az ipari nevelés mellett 
tör lándzsát. Kiegészíti ezt azonban a kereskedelmi neveléssel, mert e két fog
lalkozásnak van módjában a nálunk annyira hiányzó polgári elemnek kiter
melése. Ez az elem hiányzott a magyar élet felépítettségéből, mert ami 
számításba jöhetett, az is idegen származású és idegen gondolkodású volt. 
Kossuth volt az a nagy magyar elme, amely befejezte a gazdasági művelődés 
lelki átalakulásának kezdeti korszakát. Utána átszenvedvén a nagy törté
nelmi katasztrófát, megtörténhetett a gazdasági gondolkodásnak elméleti 
kibontakozása. Az eszméknek a gyakorlatban való érvényesítése is a ki
egyezés után való nagy és rohamos gazdasági fellendülésben következett be.

A szerző mindig a fejezeteknek elején a korszellem művelődési jelen
ségeit tárgyalja, főként és elsősorban természetesen gazdasági vonatkozásban. 
Ebbe a szellemi világképbe illeszti aztán bele a magyar lelki fejlődésnek leg
főbb mozzanatait. Tárgyalja tehát az illető kornak művelődési és gazdasági 
állapotát, kiegészítve azokat a politikai változásokkal. Majd taglalja azon 
kor köznevelési eszméit és végül azokat a közoktatásügyi intézményeket, 
tehát az iskolarendszert, amely e korokban a gazdasági nevelés szolgálatá
ban áll. Mindezt azzal a nagyon értékes anyaggal bővíti ki, amit a korok lelki 
hangjának nevezhetnénk, azokkal a spontán véleményekkel, amelyek az 
egykorú írásokban jelennek meg, és korhűen tükrözik vissza azoknak gon
dolatait és érzéseit, akik a magyarság gazdasági jövőjén keresztül, a nemzet 
történelmi jövőjéért aggódnak. Ez nagyon értékes része a munkának, mert 
itt találhatják meg az utána jövők azt a bőséges adatanyagot, ami e témakör 
további feldolgozásához feltétlenül szükséges.

A szerző, bár oly sokféle elágazó anyagról és eszméről van szó, biztos 
kézzel vezeti az olvasót a fejlődés logikus vonalán végig a XVII. századtól 
a X IX . század közepéig. Erőteljes vonásokkal rajzolja meg a magyar lélek
nek egy speciális, tehát gazdásági irányban való kialakulását. Tárgyalja 
egyben a ráeszméléseket és a gyakorlati eredményeket egyaránt. A lélek- 
kutatásnak ebből a világos látással és sok tudással megrajzolt képéből nem
csak a nevelő, a gazda, de a nemzete sorsáért aggódó minden művelt magyar 
is a munkából meríthető sokfelé elágazó ismeret kapcsán, hasznos és értékes 
meggyőződéseket vonhat le, amiknek értékesítése épp a mai átalakulásnak 
nagy napjaiban mindnyájunk számára valóban igen kívánatos is volna.

Budapest. Dr. Laurentzy Vilmos.
Takaróné dr. (»áll Beatrix: (íazdaságetika. Közgazdasági Könyvtár XX. 

Budapest, 1938. 207 1.
Az európai tudománynak a világháború óta szembetűnő, jellegzetes 

vonása bizonyos szintétikus érdeklődés.
Félszázaddal előbb a tudós még alig érdeklődött más tények, más ered

mények iránt, mint amelyek vizsgálatára önmagát korlátozta. Alig látott
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tú l munkaasztalán, amely mellett buzgón dolgozott valam ely részletkérdés 
megfejtésén. A tudomány szellemi arcvonala ennélfogva összefüggéstelen 
és szaggatott volt, azaz a kornak nem volt mélyen megalapozott és egységes 
világnézete.

A mai tudós érdeklődése meglepően széles skálájú, a biológia új eredmé
nyeitől az új fizikai világképen át a művészetek és a szépirodalom időszerű 
mozgalmáig az emberi szellem egész világát átfogja. A mai tudós ennélfogva 
jól felismerhető, megszakítatlan arcvonalnak küzdő katonája, és szoros, állandó, 
éber kapcsolatban van ez arcvonal más pontjain előretörő társakkal. A kuta
tás módja és eszközei az egész arcvonalon hasonlók. A vizsgálódás célja és szel
leme is ugyanabból az új, egységes világszemléletből sarjad, és ugyanazt a szel
lemi magatartást tanítja. Takaróné könyve ilyen értelemben valóban korszerű 
tudományos könyv.

A modern kutatót szintétikus érdeklődése sem vonja el a szaktudományi 
tárgytól, s nem teszi vizsgálódásait felszínesekké sem. Ellenkezőleg: 
Shakespeare alakjai. Madách gondolatai, az atomelmélet, a barokk stílus 
érdekességei, az elektromosság elmélete, Pauler Ákos filozófiája, s annyi más 
még élesebbé teszi a kutató szemét, finomabbá eljárását, s természetesen kel
lemessé és könnyűvé a megértést. Ez a szintétikus látásmód, a látókörnek 
ez a nagyvonalúsága fedezteti fel a modern kutatóval az eddig legelhanyagol
tabb m ezőket: a szaktudományok egymással érintkező határterületeit. 
Takaróné könyve ebben az értelemben úttörő munka. Egy új tudományág 
—  a gazdaságetika —  alapvetése a magyar tudományban. Ezzel a könyvvel 
a magyar szellem birodalma egy új tartománnyal gazdagodott. Az új tarto
mány a közgazdaságtannak gazdaságpolitika néven ismert ága és a bölcseleti 
erkölcstan határterületén fekszik. Problémái a gazdasági életben merülnek fel, 
de megnyugtató megoldásuk csak az örök eszmények és az etikai normák 
vonalán lehetséges. Á gazdasági életnek is az emberiség örök eszményeihez 
kell alkalmazkodnia.

Takaróné könyvének azonban korszerű jellegén s úttörő jelentőségén 
kívül egyéb érdeme is van : tökéletesen zárt és teljes rendszeressége. Ennek 
a nagyszabású rendszernek nemes épületekre emlékeztető architektúrája 
arra vall, hogy a szerző sok alapos részlettanulmány és évekig tartó belső 
érlelés után alkotta meg ezt a gondolatrendszert. Nem tudományos pálya
kezdés programmadása, hanem már magasra ívelő tudományos munkásság 
érett gyümölcse ez a könyv. Tartalmának gazdagsága a közgazdaságtannak 
legsúlyosabb kérdéseiben való könnyed otthonossággal, szokatlanul éles és 
biztos logikája határozott és gyakran merész lendülettel párosul. Megingatha
tatlanul szilárd elvi alapon ítél gazdasági eszmék és rendszerek felett, rámutat 
a hibákra'és tévedésekre, pálcát tör avult és káros irányzatok felett álékor is, 
ha ezeket a kevésbbé tájékozott közvéleményben még menthetőknek vagy 
védelmezhetőknek tartják. Külön meglepetés a könyv stílusa. Világosság, 
elegáncia és a kifejezés ökonómiája szinte férfias jelleget adnának ennek a 
stílusnak, ha —• mint egyenesvonalú, modern bútorokkal berendezett lakásban 
itt-ott, egy-egy vázában illatos virágok másféle formája nem emlékeztetne 
női ízlésre, s a mű gondolatmenete mögött érezhető gazdag vallásos és humá
nus érzelemvilág nem vallana asszonyi szívre.

A könyv mindenekelőtt a gazdaságetika helyét jelöli ki —  Pauler Ákos 
gondolatmenetét követve -—, a tudományok rendszerében. Világosan látja, 
hogy minden szaktudománynak, tehát a közgazdaságtannak is, bölcseleti 
alapépítményre van szüksége. Mivel pedig minden kérdés a gazdasági életben 
ember és ember között merül fel, szükségképpen azonnal erkölcsi kérdéssé is 
válik. Ezért van szükség a gazdasági életre alkalmazott etikára, gazdaság
etikára. A gazdasági élet ugyanis nem állhat állandóan ellentétben az erkölcsi- 
séggel, mert akkor állandóan gátolná az emberiséget igazi életfeladata meg
valósításában, az erkölcsi eszmények követésében. Heller Farkassal tagadja 
a gazdasági élet öncélúságát, és vallja eszközi jellegét. Ennek éllenére minden 
gazdasági cselekvésnek, minthogv emberi cselekvés, belső, immanens értéke
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van. Ez a gazdasági ethos. Ismertető jeg y e i: szándékosság, öntudatosság, cél- 
tudatosság, a motívumok és eredmények összefüggése (kauzalitás). Szükséges
nek tartja, hogy a gazdasági cselekvés —- Kant terminológiájával —• nemcsak 
legális, hanem morális is legyen, azaz minél többet valósítson meg az igazság 
és jóság eszméjéből.

A következő fejezet azt vizsgálja, mikép bontakozott ki a gazdasági 
ethos a gazdasági élet fejlődése folyamán. Teljes kibontakozása feltételének 
a szerző az állami élet fejlődését és a legmagasabb erkölcsi eszmék uralma alá 
kerülését jelöli meg. Ez a különleges szempontú multszemlélet, hogy a fejlő
dés vonalát töretlenül logikusnak ábrázolhassa, talán itt-ott túlságosan is 
egyszerűsíti, sematizálja az egyes korszakok életszerűen bonyolult szellemi 
képét, s ezzel a gazdaságtörténet szakembereinek ellentmondását válthatja 
ki, ami azonban nem jelenti azt, mintha a szerzőnek ezen a téren is tökéletes 
tájékozottságát és sémáinak tanulságos voltát kétségbevonhatnák. Lehetséges, 
hogy ellentmondások fogják kísérni azt a meggyőződését is, hogy a kultúra 
fejlődésének és az erkölcsi eszmény megközelítésének feltétele az állami lét 
magas fejlettsége.

A munka legterjedelmesebb fejezete a gazdasági cselekvés értékelméletét 
fejti ki. Ismét végigtekint a gazdasági élet egész fejlődésén, hogy kikutassa, 
milyen eszmények irányították korról-korra az embert gazdasági cselekvései
ben. Nagyon érdekes párhuzamot fedez fel az általános etika és a gazdasági 
etika eszméinek fokozatos kibontakozásában. íme : 1. Harácsolás —  hedoniz- 
mus. 2. Utilitarizmus —  eudaimonizmus. 3. Produktívizmus —  perfekcioniz- 
mus. 4. Gazdasági egyensúly —  Kant-féle imperatívusz. 5. Nemzeti jólét — 
spiritualizmus.

Mindegyik gazdasági eszményt gondosan elemző vizsgálat alá veszi. 
Vizsgálja, vájjon tükröződik-e benne a gazdasági élet teljessége (termelés, 
forgalom, jövedelemelosztás, fogyasztás), mikép érvényesül általa az egyén 
és a közösség érdeke, milyen világnézet az alapja és háttere, milyen az eszme 
megvalósítására törekvő gazdasági élet rendje, s végül, hogy az eszmény lehető 
legnagyobb megközelítése minő eredményeket nyújthat a gazdasági életnek. 
Eszméről-eszmére haladva, a szerző mind több kérdésére talál kielégítő meg
oldást. Fejtegetéseinek záróköve az az eszmény, amely a gazdasági élet sum- 
mum bonumját je len ti: a nemzeti jólét. Ezt a közjóléttel azonos fogalomnak 
tartja. Ez az eszmény a gazdasági élet egész területére kihat, egységes köz- 
szeliemet teremt, emberközponti, célközponti és nemzeti világnézetből táplál
kozik. Tanítása a krisztusi tanokkal is egyezik. A nemzeti jólét örökértékű 
eszmény, szoros kapcsolatban van az általános etika eszményeivel, az igazság
gal, a jósággal és a szépséggel. Megvalósulása a gazdasági ethos diadalát 
jelenti.

Takaróné gazdaságetikai rendszere s eszmetörténeti kutatása tehát 
egyaránt a nemzeti jólét eszméjében tetőződik. Ezt a rendszert belülről 
a szerző erős meggyőződése, kívülről koráramlatok erősítik. Tudományos 
hitele erős logikai felépítésében, népszerűsége a koráramlatokkal való össz
hangzása által biztosítva van. Mégis, végső következtetései tekintetében nem 
titkolhatjuk el egy-két aggályunkat. Vájjon az etikai „eszmény“ és korunk 
, .megközelítése“ ily mértékben azonosíthatók-e? Mi történik, ha a nemzeti 
jólét eszméjének megvalósítása két nemzetet szembeállít egymással? Hogyan 
valósul meg ekkor az igazság és jóság eszméje? Ezeknek a kérdéseknek gyökere 
természetesen az, hogy közjóiét és nemzeti jólét valóban azonos fogalmak-e. 
Ügy érezzük, hogy ezen a ponton kell Takaróné gazdaságetikai rendszerének 
a védekezésre felkészülnie.

A könyv zárófejezete a . gazdasági cselekvés szabályainak (normáinak) 
vizsgálatát kívülhelyezi a gazdaságetika körén. Mi beletartozónak érezzük, 
és e könyvben tisztázott alapvető kérdések után Takaróné további kutatásai
tól várjuk a gazdaságetika normáinak a kifejtését is.

Dr. Mérei Ferenc.
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Közműveltség és nevelés. Waldapfel János válogatott dolgozatai. Studium 
Rt. Budapest, 1938. XI. 324 lap.

A bevezetésben Imre Sándor hívja fel a figyelmünket a könyv értékére. 
Soraiból a legavatottabb szakvélemény tájékoztat arról, miért jogosult az 
1935-ben elhunyt Waldapfel János emlékezetét válogatott dolgozatainak 
közrebocsátásával a feledésbe merüléstől megóvni. E tájékoztatás teszi lehe
tővé, hogy dr. Kármán Mór egykori tanítványát és munkájának folytatóját 
kellő megvilágításban lássuk a magyar nevelés történetében, mint aki negy
venöt évi sokoldalú munkásságával ,,a magyar művelődésügyet akarta a ma
gyarság erősítésének tudatos szolgálójává fenni“.

A kötet 30 tanulmányt tartalmaz Waldapfel legkiválóbb filozófiai, 
művelődéspolitikai, nevelésügyi és irodalomtörténeti tárgyú dolgozatai közül. 
Ezekből 5 éspedig : „A közműveltség tudománya“ , „Általános pedagógia“, 
„A  középiskolai reformtörekvések történetéből“, „A  latin nyelv ügye“ és ,,Peda
gógiai problémák Ibsen drámáiban“ egészben, vagy részben itt  lát először 
napvilágot ; a többi 25 tanulmány : „A  filozófia mai feladatai“, ,,Honpolgári 
felavatás“, „Nyelv és nemzet“, „A  gyermeki lélek megfigyelése“, „A házi neve
lésről“, „Szülői értekezletek“, „A  szülői értekezletek ügye középiskoláinkban“, 
„ A z ethika tanítása közoktatásunk rendszerében“, , ,Becsületesség a tanításban“, 
„Jókedv az iskolában“, „A  népiskola és az új választójog“, „A  gim názium i 
tanterv revíziója“, „A  középiskolai osztályozás és vizsgálás rendszere“, „Tanár 
és tudás“, „ A z iskolák egyénisége“, „ A  gyakorlógimnázium feladatai“, ,,Sáros
patak“, „A sárospataki kollégium Sárospatakon marad“, „Balassa Bálint- 
tdrsaság“, , ,Falusi közművelődési egyesületek“, „A formális fokozatok elméle
tének története“, „Kármán Mór filozófiai és pedagógiai elmélkedéseinek alap
vonásai“, „Volf György emlékezete“, „Fináczy Ernő és a pedagógiai tudomány“ 
és „Beöthy Zsolt emlékezete“ 1892 óta különböző folyóiratokban szétszórtan 
már megjelent. A könyv utolsó 8 oldala Waldapfel nagyvonalú irodalmi mun
kásságának jegyzékét tartalmazza.

A nagy gonddal összeállított gyűjteményből kitűnik az író széleskörű 
tudományos tájékozottsága, erős gyakorlati érzéke, nemes, fenkölt nevelői 
lelkülete, nemzetünk életerejében való mélységes hite. Valamennyi tanul
mánynak egyetemes vonása az életszükségletek figyelembevétele és az ezek 
kielégítésére irányuló törekvésekben a hagyomány és a haladás szerves egy
ségben való történeti szemlélete. Közoktatásügyi reformjaink mai nyugtalan 
idejében komoly figyelmeztetésül szolgálnak Waldapfel nézetei többek között 
1918-ból : . .ha valahol, akkor az iskolaügy terén szükséges a fejlődés lehető
folytonossága, mégpedig a szervezeti formák terén. A tartalom, a belső élet, 
az fejlődjék, az növekedjék, az gyarapodjék folytonosan, de a formák marad
janak, amennyire csak lehet, a régiek, sőt bizonyos restauráció, visszatérés 
régi formákhoz ajánlatosabb, mint valamely újdonság, még hozzá idegen 
minta utánzásaképpen“ (134. o.). „Saját népünk és saját korunk égető szük
ségleteiből kell, hogy fakadjon az újítás szándéka“ (124. o.).

Waldapfelnek sok értékes javaslatot köszönhetünk, melyeknek ő volt 
nálunk az első hangoztatója. Ezek közül nem egy •— annakidején önmaga 
által is utópisztikusnak tartott —■ elgondolása (mint pl. a középiskolai szülői 
értekezletek 1900-ból) még életében valóra vált. Legtöbb javaslata azonban 
nemzeti sorsunk jobbítása érdekében ma is sürgős megvalósításra vár. Külö
nösen nagyjelentőségű volna megszívlelnünk és életbe léptetnünk a hon
polgári felavatást, aminek szükségére 1906-ban hívja fel a figyelmet. Miként 
a különböző felekezetek egy bizonyos időpontban a maguk cselekvő tagjaivá 
avatják fiaikat, „úgy teheti ezt az állam is, sőt kötelessége is ezt megtenni“ 
(18. o.). „Szükség van nemzeti konfirmációra, honpolgári felavatásra“ , amely 
megfelelő értelmi és erkölcsi felkészültség után honpolgári eskütétellel tör
ténnék. Azt kívánja, hogy „a honpolgári felavatás legyen . . .  a politikai jogok, 
mindenekelőtt a választói jog gyakorlásának szükséges és elengedhetetlen 
feltétele az uralkodócsalád tagjára épúgy, mint a napszámos fiára“ (20: o.).

Az előttünk levő dolgozatok időszerűségének igazolására az írónak csupán
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egy-két kérdéséi idézzük még, amelyekkel a nevelőket folytonos önnevelésre 
akarja serkenteni 10 évvel ezelőtt azzal a felfogással, hogy ,,a nevelők neve
lése a nevelőfeladat kellő teljesítésére képes személyiségekké a nevelés pro
blémáinak egyik legjelentősbike" (18. o.). A nevelés nehézségeit vizsgálva így 
szól : „a hivatott, a kötelességszerű nevelők egészen nevelői feladatuk magas
latán állanak-e?. . . Hányán közölök gondolták át a nevelés egészét céljával 
és eszközeivel együtt? Vagy éppenséggel hányán közölök olvastak el valamely 
a nevelésről szóló komolyabb munkát elejétől végig? De tegyük fel, hogy át
gondolták a nevelést, ...h á n y á n  képesek arra a folytonos önfeláldozásra, 
melyet a nevelés munkája követel?. . . Ki tagadhatná, hogy a nevelés célja 
elérésének egvik főnehézsége magában a hivatásos nevelők személyiségében 
van?“ (47— 48. o.).

Waldapfel azt kívánja, hogy minden magyar tanítót Pestalozzi és Szé
chenyi lelke szálljon meg egyszerre. „A Pestalozzié : szeresse a népet és a nép 
minden gyermekét lelke minden szilával. Széchenyié : gondoljon mindig és 
mindenben ennek a magyar nemzetnek, ennek a magyar földnek jelenére és 
jövőjére és adjon, öntsön, szuggeráljon a maga lelkének hevéből, szent aka
ratából minden magyar gyermeknek. . . annyi magyar érzést, annyi a ma
gyarságért való ak a rá st... amennyit csak bír“ (141. o.).

Talán ez a néhány kiragadott gondolat is elég annak igazolására, meny
nyire időszerűek ma is Waldapfel gondolatai. Őszinte hála és köszönet illeti 
meg mindazokat, akik lehetővé tették, hogy belőlük tanuljunk, általuk a 
magyar jövőt tudatosabban és eredményesebben szolgáljuk. Kívánatos 
volna, hogy a magyar nevelés minden rangú munkása, sőt politikusaink, 
törvényhozóink és az iskolák felettes hatóságai is minél többen vegyék kézbe 
nevelésügyi irodalmunknak ezt a hézagpótló kötetét, amelyről igen találóan 
mondja Imre Sándor, hogy ,,a nevelői lelkületet gyarapítja, az iskolai munkát 
tudatosabbá teszi ; becses segítség mindazoknak, akik a nevelést a magyar 
nemzet védelmének és erősítésének szolgálatába állítják“ .

Dr. Evva Gabriella.
Jeges Sándor: Vázlatok a tennészetrajztanításlioz. Szeged, 1934. Szerző 

kiadása. (Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára sorozatának IX. kötete.) 52 lap 
vázlatrajz.

Szerző, mint a magyarországi munkaiskola egyik legszakavatottabb 
képviselője, egyszerű, könnyen érthető tanulságos rajzokat tartalmazó 
vázlatgyüjteményét az I. és II. osztályos polgári iskolai természetrajz
tanításhoz készítette. Az öntevékenység elvét követve, nagy súlyt helyez a 
szemléltetésre és a megfigyeltetésre ; legalkalmasabb és legkönnyebb metho- 
dikai segédeszköz erre a rajzolás és rajzoltatás. Szerző szerint : „Rajzolás 
nélkül nincs beható szemléltetés s ennek következtében nincs tiszta ismeret 1“ 
Hagsúlyozza azonban, hogy minden húzott vonal —  a lehetőség szerint —  
előzetes megfigyelésen alapuljon és a rajz vázlatos legyen (körvonalas, 
haránt- és hoszmetszeti). A természetrajzi oktatásban ugyanis a rajz soha
sem öncél, hanem csupán a megértés eszköze, tehát nem művészi rajzra van 
szükség. Míg a leegyszerűsített vázlatos rajz észrevehetően növeli a tanulók 
ábrázoló képességét, addig a művészi rajz —  különösen a gyengébb rajz
készséggel rendelkezőket —  valósággal elriasztja a rajzolástól, mondván : 
„Ügy sem tudom lerajzolni.“ A táblai rajz —• a tanár szavainak illusztrációja
ként —  a szemlélet és magyarázat kapcsán fokozatosan készüljön el úgy, 
hogy a tanulók lépésről-lépésre tudják követni. Részletek jellegzetességének 
kiemelésére színes kréta használatát ajánlja ; a színezésnél mind a tanár, 
mind a tanuló következetesen járjon el, vagyis azonos szerveket következe
tesen azonos színnel jelöljön, pl. a porzók sárgák, a termő zöld, az erek pirosak 
stb. Tiszta kép nyerése érdekében adjon a tanár utasítást a rajzok nagysá
gára vonatkozólag is, és tulajdonítson fontosságot a rajzeszközök helyes meg
választásának, mert jó rajzeszköz fél siker.

Ilyen elvek alapján — m elyet a szerző „A biológia tanításának vezér
könyve“ c. munkájában teljes részletességgel kifejtett, I. 99—101. oldal -h
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készítette a szerző a vázlatgyüjteményét. Ezen vázlatgyüjtemény lapjai az 
I. osztály számára a következők : A gyujtoványfű. A kukorica. A napraforgó, 
a szilva. Csonthéjas-, alma-, bogyó- és kabaktermés. Hüvely-, becő-, tok-, 
makk- és szemtermés. A kutya. A macska. A vidra, a barna medve, a 
szarvasmarha. Az őz, a teve. A ló, a denevér, a vakond. A házi egér. A hör
csög, a mókus, az elefánt. A grönlandi bálna, a kenguru, a házi tyúk. 
A kacsa, a galamb, a veréb. Az éneklők, a gólya. A harkály, a ragadozó, a 
fürge gyík. A vízisik ló, a mocsári teknős, a kecskebéka. A levelibéka, a 
a csúszómászók és kétéltűek földrajzi elterjedése. A ponty, a hóvirág. 
A salátaboglárka, az orvosi kankalin. Az illatos ibolya, az almafa, a májusi 
gyöngyvirág. A tulipán, a piros árvacsalán, a veteményborsó. A szőlő, a 
burgonya. A mezei pipacs, a mezei zsálya, a farkasalma. Összesen 24 lap.

A II. osztály számára : A tölgyfa. Erdei fák termése, fáinak felhaszná
lása. A fenyő. Az őszi lombhullás, az ehető csiga. A tavi kagyló. A cserebogár. 
Kártékony bogarak, a káposztalepke. A, házi méh. A fürkészdarázs, az erdei 
hangya, a házi légy, a dalos szúnyog. A kék szitakötő, a tiszavirág, a hangya
leső, a zöld szöcske. A lótetű, a gyümölcspoloska, a tetvek, a keresztes pók. 
A vízi pók, a folyami rák. Az ízeltlábúak családfája, a földi giliszta, az orvosi 
pióca. A galandféreg, a trichina, a szépia. A tengeri sün, a virág állat. A nemes 
korall, a medúza, a mosdószivacs. A véglények. A haraszt, a mezei zsurló, 
a korpafű. A moha, a csiperkegomba. A penészek, az anyarozs, az üszög, a 
moszat. A tányérzúzmó, déligyümölcsök. Fonalnövények, "a kaucsuk, a mag 
csírázása. A táplálék felvétele, a párolgás. Az áthasonítás. A lélekzés, a 
növekedés. Élősködő növények. A rügy, a mogyoró. A fűz, a kökény, a rózsa, 
a diófa. Az akácfa, a vadgesztenye, a búza. összesen 28 lap.

A rajzok sorrendje a használatban levő polgári iskolai tankönyvek 
beosztását követi, de sikerrel és eredményesen használhatja e vázlatfüzetel 
minden természetrajz tanár, bármely iskolatípusnál az alsófokú természet
rajz tanításban. Dr. Máthé Imre.

Jejjes Sándor: Természetrajz. Gyakorlati tanítások, I. rész. Szeged, 1938. 
Szerző kiadása. (Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára sorozatának XIX. 
kötete.) 280 oldal, 140 ábra.

Dr. Greguss Pál, a könyv előszó-írója hézagpótló Vezérkönyvnek nevezi 
e didaktikai művet. Tanítványa e munkájában impozáns megvalósulásál 
látja a biológiai típus-tanítás elvének, melynek alapjait 15 évvel ezelőtt, 
,,Az állatok és növények életmódja“ c. középiskolák számára írott tankönyv
veiben fektette le.

Szerző a beveztésben összegezi a munkáltató természetrajztanítás fon
tosabb követelményeit. Meggyőzően kimutatja, hogy jellemes ember nevelé
sére nemcsak a humántárgyak, hanem a természetrajz is hathatós eszköz, 
akkor ha azt az öntevékenység eszméjének átformáló ereje új szellemmel 
tölti meg. „Igazi módszer“ az, amikor a tanuló munkával szerzi az új isme
retet —  mintegy átéli. A mai kor iskolájának célja, hogy a tanár legjobb 
tudásával és ambíciójával az életre készítse elő az ifjúságot ; a tanár egyéni
sége tehát a tanítás sikerének legfontosabb tényezője. Felsorolja a „jó“ 
tanár kritérium ait: milyen legyen a magatartása, tárgyi tudása, tanítási 
eljárása, figyelemfelkeltése stb. Ezen, mintegy pszichológiai alapvetések 
után ismerteti egy természetrajztanítási óra felépítését és tagolását. Az ötven- 
perces tanítási órából 10 perc az előkészítésre (számonkérés, célkitűzés, 
élménynyujtás), 30 perc a tárgyalásra és 10 perc összefoglalásra jut.

82 tanítási óra anyagát dolgozta ki a lehető legrészletesebben. Ezek a 
kidolgozott tanítási tételek a következők: A petunia. A gyujtoványfű. 
A kukorica. A napraforgó. A szilva. Az alma. A  szőlő. A tök. A bab, borsó 
és a lencse. A kerti viola. A mák. A mogyoró. A gabonafélék termése. A csírá
zás. A kutya. A házi macska. A görény. A barna medve. A szarvasmarha. 
Az őz. Az egypúpú teve. A házi sertés és ä vaddisznó. A ló. A házi egér. A mezei- 
egér és a patkány. A mezei nyúl. A hörcsög. A mókus. A közönséges denevér. 
A vakondok. A sündisznó. Az ázsiai elefánt. A borjúfóka. A grönlandi bálna.
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A7. óriás kenguru. A majmok. A házi tyúk. A fogoly. A házi galamb. A házi 
kacsa és a házi lúd. A házi veréb. A mezei pacsirta. A fülemile. A vetési varjú 
és rokonai. A füsti fecske. A harkály. A fehér gólya. A gémek. Az egerész
ölyv. A kőszáli vagy szirti sas. A láng- vagy gyöngybagoly. A fürge gyík. 
A vízisikló. A mocsári teknősbéka. A kecskebéka. A taralyos gőte. A ponty. 
A ponty rokonai. A mocsári gólyahír. A saláta boglárka. Az orvosi kankalin. 
Az illatos ibolya. Az almafa. A májusi gyöngyvirág. A tulipán. A piros árva
csalán. A pompás nőszirom. A bab vagy paszuly. A mezei zsálya. A bur
gonya. A gyermekláncfű. A búza.

Szerző e tételek kidolgozásánál gyakorlatilag valósítja meg azokat az 
általános elveket, amelyeket jelen műve bevezetésében röviden, 1933-ban 
megjelent „A biológia tanításának vezérkönyve“ c. munkájában pedig 
alapos részletességgel lefektetett.

Ajánlásul Greguss szavait idézem : ,,A középfokon tanító természetrajz 
tanár ebben a Vezérkönyvben nemcsak bőséges módszertani utasítást, egy
szerű m unkáltatási feladatokat talál, de igen hasznos ismereteket is meríthet, 
amelyeket a tanításban eredményesen felhasználhat.“ Dr. Mdthé Imre.

Nagy Vilmos : „Emlékezzünk régiekről. . Arcképvázlatok a debreceni 
református főiskola utolsó évtizedeiből. Debrecen, Városi nyomda, 1938, 8 r. 
72 lap.

A csinos kiállítású, kedves hangulatú könvecske bírálatánál ahhoz a 
mértékhez kell magunkat tartani, amit Szerző a „Bevezetődben maga állí
tott fel saját maga számára, hogy t. i. írásával néhány immár elköltözött 
egyházkerületi vezérférfiúról és kollégiumi tanárról jegyez fel pár derűs 
és jellemző adatot, „egy-két vonást, melyek a szellemi arcképhez tartoznak, 
színfoltokat, de nem méltatásokat, nem a tudóshoz, paphoz vagy politikushoz, 
hanem csupán az emberhez tartozókat“ . Ha e célkitűzéssel Szerző saját maga 
lemond könyve magasabb irodalmi igényűségéről, mégis nyújt könyvecs
kéjében annyi értéket, hogy annak —  mint közvetlen élmények és megismeré
sek alapján nyugvó jellemrajzi adatnak — a tudományos irodalom is hasznát 
látja, ha valamikor egyik-másik jellemzett férfiúnak életrajzához keres eleven, 
színes, emberileg beszélő vonásokat. Tehát e vonatkozásban is szükséges volt 
e kis könyv megírása. A tekintetben pedig, hogy szerző a 26 arckép pillanat- 
felvételével s mintegy albumba behelyezésével pár negyedórán át állandó 
derűs hangulatban tart, hálára kötelezi maga iránt az olvasót, kivált azokat, 
akik a felidézett kedves vonásokat még maguk is ismerték. Csak az a kár, 
hogy Szerző a meglevőknél még több arcképet nem rajzolt meg.

Dr. Nagy Sándor.
Pintér Jenő: Magyar Kereskedők Ny elv védő Könyve. Budapest, 1938. 

Sárkány Nyom da Rt. 72 lap. Kis 8°. Ára : 80 fillér.
A Protestáns Tanügyi Szemle legutóbbi számában a „Magyar Nyelv védő 

Könyv“ ismertetése kapcsán részletesen beszámoltunk arról a nyélvmentő 
mozgalomról, amelyet elsőrendű nemzeti cél érdekében Pintér Jenő tankerü
leti kir. főigazgató indított. A Magyar Nyelvvédő Könyv-ben Pintér Jenő és 
munkatársai a magyar nyelvhelyesség adatgyűjteményét az iskolák, hivata
lok, tudomány, irodalom, napisajtó és általános használat számára állították  
egybe. De nemes törekvésükben nyelvtisztító munkásságukat a magyar 
élet különböző foglalkozási területeire is ki akarják terjeszteni. Különösen a 
kereskedelmi, ipari és kézművességi élet nyelve van tele felesleges idegen 
szavakkal, melyek megfertőzik szép magyar beszédünket. A Magyar Keres
kedők Nyelvvédő Könyvében a kereskedelmi nyelvvel kapcsolatos tenni
valókra hívja fel a figyelmet Pintér Jenő és 22 munkatársa. Az Előszóban 
annak a reménynek adnak kifejezést a szerzők, hogy ha a külföldi kereskedő 
mindent megtesz beszédének és írásának tisztaságáért, akkor a magyar 
kereskedők is bizonyára átérzik, mi a kötelességük nyelvünk szókincse és 
kifejezéskészlete iránt. Nem törekedtek valamennyi hiba kiirtására, csak a 
legkiállóbb idegenszerűségektől szeretnék megszabadítani keréskedelmi 
nyelvünket.
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Az ízléses kis könyv három részre oszlik : Hogyan írjunk? Hibás kifeje
zések. Hibás szavak. Mindenütt bőséges példatár, életrevaló tanácsok, világos, 
tiszta stílus. A nemzeti nyelvre vonatkozó, hazai és külföldi íróktól közölt 
pompás idézetek nagyon emelik a kis munka eszmei értékét. Ha az ajánlott 
javításoknak csak kisebb részét fogadja is el a magyar kereskedő-világ, 
már akkor is szembeszökő lesz a hazai nyelvvédő mozgalom eredménye —■ 
állapítja meg jogos önérzettel az Előszó. Ebből a célból minden bojtban, 
kereskedelmi irodában, üzemben, vállalatban nélkülözhetetlen tanácsadó ez 
a derék könyvecske. K . S.

A Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség Emlékkönyve. 1918— 1938. 
Szerkesztette dr. Ruhm ann Jenő líc. tanár. Sopron, 1938. 8'. 221 1.

Az örök magyar diák arca rajzolódik ki ennek a pompás kiállítású, 
tartalmas és tökéletesen illusztrált emlékkönyvnek olvasása közben lelki 
szemeink előtt. Ez a kép a kulturáltság és a tisztalelkűség, a világos fej és a 
határozott akarat, a nemes ambíció és a keresztyéni alázatosság színeiből 
tevődik össze. A diákszövetségek munkájában mutatkozik meg leginkább, 
mekkora értéket jelent az Alma Mater a nemzet és az öregdiákok életében. 
Tanítványokat nevelni, akiknek munkájára egy ország figyel —  nagy dolog, 
de megérni azt, hogy az ilyen tanítványok félszázad múltán is visszatérjenek 
az öreg falak közé, annak a jele, hogy ott nem a múló sikerek, hanem az élet 
igazi értékei szabták meg a nevelő munka 'rányát. A szociális gondoskodásnak 
legmagasabb foka ez : romolhatatlan útravalót adni az egész élétre. A soproni 
evangélikus líceum a fiatal magyarok ezreit és ezreit látta el romolhatatlan 
útravalóval és a nagy magyar emberek hosszú sorát nevelte a magyar életnek : 
munkássága beleépült nemcsak a magyar nemzet, hanem az egész Magyar- 
ország életébe. Hadd idézzük a líceumba ötven év múltán hazatérő Kánya 
Kálmán szava it: ,,Az Alma Mater iránt vannak kötelességeink, amelyeket 
le akarunk róni, m ielőtt örökre elnémulnak ajkaink. Eljöttem, hogy lerójam 
hálámat iskolámmal szemben. Szent örökséget kaptam az iskolától, amelyet 
megőriztem egy hosszú életen át“ <35. 1.). Ruhmann Jenő igen szép munkát 
végzett, amikor a líceum diákszövetségének húszéves fennállása alkalmából 
megszólaltatta a fiatal és öreg „öregdiákokat“ , köztük immár országosan 
ismert nevű tudósokat, művészeket és politikusokat, hogy emlékeiket idézve 
a nagy tanárokról, iskolatársaikról, Sopronról eleven életté tegyék az újabb 
nemzedékek lelkében is a nagyhagyományú intézet százados értékeit.

K ring M iklós dr.
Szentiványi J e n ő : V lengyel sasíiókok. (Királyi Magyar Egyetemi

Nyomda.)
Magyar dicsőséget és igazságot hirdető napjainkban különös örömmel 

tölthet eí minden szülőt az a tudat, hogy olyan könyvet adhat gyermeke 
kezébe, amely egy dicsőséges múltú nemzet diákjainak hazájukért való hősi 
önfeláldozásáról szól. Szentiványi Jenő legújabb könyvében a világháborút 
követő küzdelmek egyik leghősibb erőfeszítését, Lengyelország függetlenségi 
harcát választotta tárgyul. Az idegen uralom kényszerű igáját rázza le egy 
nép, hogy ismét szabad legyen. Hősei diákgyermekek, iskoíásleányok, akik 
hónapokon keresztül védik ősi városukat, a patinás múltú Lemberget, míg 
végül diadalmaskodnak, s felszabadítják az ukrán megszálló csapatoktól. 
Az izzó hazaszeretet és feltétlen áldozatkészség gyönyörű apotheozisa ez a 
regény. Az olvasó a testvéri sors átérzésével követi a regény hőseinek váll- 
vetett küzdelm ét; színhelyét és hőseit nem érzi idegennek, a lengyel nevek 
mögött akaratlanul is magyar arcokat lát, mintha magyar sorsról és magyar 
múltról olvasna. A lengyel nép történetének egyik legdicsőségesebb korszaka 
elevenedik meg az olvasó előtt. A regény nem az ellenőrizhetetlen írói fan
tázia terméke, hanem az alig két évtizedes múlt újraélése és szépirodalmi 
igazolása.

A kitűnő s ugyanakkor legidőszerűbb tárgyválasztást mesterien egészí- 
lette ki Szentiványi ragyogó írásművészete. A gyermeklélek kitűnő ismerete, 
jó megfigyelő készségre valló megkapó emberábrázolás, dinamikus erejű
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meseszövés a szerző legjellemzőbb írói erényei. Csupa mozgalmasság, erő és 
vitalitás ez a könyv, igazi ifjúsági írás. A regényt Petry Béla művészi illu
sztrációi díszítik. Á szép kiállítás a kiadó Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
választékos műízléséről tesz tanúbizonyságot. K.

E G Y H Á Z I É S ISK O L A I H ÍR EK
Egyesületi élet. A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbizottsága nov. 

22-én gyűlést tartott Budapesten. Foglalkozott a protestáns szellemű tan- 
könyvkiadás kérdésével és a tankönyvek kiadására benyújtott nyomdai 
ajánlattal. Ennek szövegén több változtatást tett, melyek közül legfontosabb, 
hogy a vállalat egy összegben tartozik kifizetni a szerzői tiszteletdíjat a 
tankönyv megjelenésekor. A végleges megállapodást a Debrecen sz. kir. város 
és a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalata elfogadta.

Az ORTE központi igazgatóság december 12-i gyűlésén foglalkozott a 
szerkesztőbizottság határozataival. Kimondotta, hogy a földrajzi és filozófiai 
tankönyvek megírására titkos pályázatot írat ki, mégpedig olyan feltételek
kel, hogy a sürgősebb földrajzi tankönyvek már a következő tanév előtt 
megjelenhessenek. Ugyancsak ezen a gyűlésen tett jelentést a szavazatszedő
bizottság az egyesület székhelyére vonatkozólag elrendelt szavazás eredmé
nyéről. E szerint az egyesület 58.'5 tagja közül 563 a székhely megtartása 
mellett nyilatkozott, 20-an kívánták a székhelynek Budapestre való átvitelét, 
így Tanáregyesületünk székhelye 1939 jú liu s i— 1945 június 30-ig Debrecen 
maradt.

A budapesti evangélikus leánygimnázium ifjúsága már a bécsi döntés 
előtt elhatározta, hogy zászlót küld a visszatérő Felvidékre. A Szép Magyar
sággal Beszélők Egyesületének kezdeményezésére Rozsnyó város leány
iskolájának küldtek művészi szalagú zászlót, annak az iskolának, melyben 
Papp-Váry Elemérné, a Magyar Hiszekegy szerzője tanult. (Az ő leánya u. i. 
a budapesti iskola növendéke volt.) Az iskola egyik osztálya meg a kassai 
magyar leányoknak küldött külön lobogót. Egyúttal megindult a szeretet- 
munka is az iskola kebelében : gyűltek a szeretetcsomagoíc, hordták össze a 
tanulók lelkesedéssel az élelmiszert és egyéb ajándékot, többek között magyar 
könyvek sokaságát. November 29. és 30-án azután az iskola küldöttsége, 
dr. Bánkúti Dezső igazgató, a rozsnvói Fialka Margit, továbbá Szembe vezető
tanárai, Jeszenszky Ilona és dr. Zelenka Margit negyventagú csapattal két
napos társasgépkocsival keresték fel Rimaszombatot, Rozsnyót és Kassát. 
A két utóbbi helyen átadták csomagjaikat. Mindenütt szeretet fogadta őket, 
kik elsőknek jártak hős katonáink nyomában Krasznahorka-várában is. Kassán 
az Evangélikus Tanáregyesület alapítója, háború alatti elnöke, Gömöry János 
volt kalauzuk. Gömöry, az eperjesi ősi kollégium utolsó magyar igazgatója, 
iskolája elveszése után költözött át Kassára, s ott az ev. egyház felügyelője. 
Üjra bekapcsolódik a magyar evangélikus tanárság életébe, s reméljük, 
nyomában sokan jönnek soraiba, s hozzák szenvedésekedzette magyar lelkű
ket a csüggedésre oly hajlamos csonkaországi magyarok közé. A baráti talál
kozásból áldás fakad. A budapesti leányok megismerkedtek a Felvidékiekkel, 
s most szeretettel várják az ő látogatásukat, vendégségbe is hívták őket 
Budapestre. b. d.

Megjelent az első magyar református világgyűlés Enilékl’iizete nyolcvan
hét lapnyi terjedelemben. E füzet tartalmazza Szabó Imre budapesti esperes 
ünnepi prédikációját, Farkas István püspök gyűlést megnyitó imádságát, 
báró Vav László főgondnok, dr. Balogh Jenő főgondnok, dr. Üjlaky Ferenc 
és dr. Vincze Károly amerikai lelkészek, Kulifay Imre párisi lelkész, Dobos 
Károly budapesti lelkésznek (a braziliaiak nevében), dr. Incze Gábornak 
(a németországiak nevében), Gönczy Sándor nagykárolyi esperes és Bertók 
Béla püspöknek az üdvözlő beszédeit, Ravasz László püspöknek az üdvözlésre



48 Egyházi és iskolai hírek.

adott válaszát, a világgyűlés hitvallásos deklarációját, egyhangúlag hozott 
határozatait, dr. Magda Sándor nagykaposi püspök záróimádságát, dr. Takaró 
Géza ncwyorki lelkésznek a Kossuth-szobor előtt mondott ünnepi beszédét, 
dr. Hegyaljai Kiss Géza „örök Kossuth Lajos“ c. ünnepi versét, dr. Incze 
Gábornak Kölcsey Ferencről való ünnepi megemlékezését, Szigethy Ferenc 
ünnepi versét Kölcsey Ferenc halála százéves évfordulójára, Ravasz László
nak a világgyűlés műsoros-estjét megnyitó beszédét, Makkai Sándornak 
„Krisztus magyar református családja“ c. ünnepi előadását, Bódás Jánosnak 
a világgyűlésre irt Tebenned b íztunk .. . c. ünnepi versét és dr. Tasnádi Nagy 
András záróbeszédét. Az Emlékfüzet képanyaga is gazdag. Képeket közö I 
a különböző csoportoknak a Kollégium udvarán való gyülekezéséről, a világ
gyűlés elnökségéről, a felvonulásról, az ünnepi istentiszteletről, a Nagytemp
lomról, Kollégiumról, Egyetemről, a Beregi Református Leányegyesületek 
háziipari kiállításáról stb. Az emlékfüzet 1 P 50 fillérért megrendelhető az 
ORLE tanulmányi főtitkáránál (Debrecen, Központi Egyetem). Az Emlék
füzet bolti ára jóval magasabb lesz.

A nyíregyházi Kálvinéiul) Református Tanilóképzőintézet énekkara jól
sikerült vallásos-ünnepélyt rendezett december hó 4-én Ibrányban a helybeli 
gyülekezet új orgonájának felszentelése alkalmából.

Monteverdi-, Paiesztrina-, Schütz-kórusokat énekelt az énekkar Vikár 
Sándor tanár vezetésével. „Az Isten és a mai ember“ címmel mélyenjáró 
gondolatokban gazdag előadást tartott Porzsolt István tanítónőképzőintézeti 
igazgató. Szavalatok és szólóénekek tették még változatossá a jólsikerült 
vallásos-ünnepélyt, mely után a gyülekezet meleg szeretettel látta vendégül 
az énekkar tagjait.

Ingyen balesetelleni képek iskolák és egyletek részére. A helyes közleke
désre s a balesetek megelőzésére oktató negyven képsorozatot s egy Légoltalmi 
Ütmutatót díjtalanul kap bármely iskola, tanfolyam, egyesület, ha az Orsz. 
Közegészségi Egyesülettől (VIII., Eszterházy-u. 9.) levélben kéri s posta- 
költségre 40 fillér bélyeget mellékel. Oly iskolák részére, melyeknek tanulói 
eredeti balesetelleni rajzokat készítenek, 1000 P értékű díjat tűzött ki az 
egyesület, s a rajzok beküldésének határidejét a rendkívüli események m iatt 
1939 március 1-ig meghosszabbította.

Pályázati hirdetmény.
Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 

Tanáregyesület közös tankönyvbizottsága pályázatot hirdet a református és 
evangélikus gimnáziumok és leánygimnáziumok L, II. és III. osztályaiban 
használandó, az új tanterv szerint készült földrajzi tankönyvekre. A pályázat 
titkos. Jeligés levéllel ellátott pályaművek 1939. évi március hó 15-ig adandók 
be a debreceni református gimnázium igazgatóságához. A pályadíjnyertes mű 
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület K önyv
nyomda-vállalatának tulajdonába megy át. A szerzői díj a tankönyv eladási 
árának 10%-a, amit az említett könyvnyomda-vállalat az illető szerzőnek a 
teljes kiadás után a tankönyv megjelenésekor folyósít.

Debrecen, 1938 december 20.
Az ORTE és OETE közös tankönyvbizottsága nevében : 

Dr. Papp Ferenc s. k., dr. B ánkúti Dezső s. k.
Pályázati hirdetmény.

A debreceni református kollégium  igazgatótanácsának elnöksége pályá
zatot hirdet a gimnáziumban egy lemondás folytán megüresedett matema
tika-fizika szakcsoportú helyettestanári tanszékre. A kinevezendő helyettes
tanár javadalma a nemállami tanszemélyzet részére megállapított javada
lommal azonos. A Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségéhez cím zett 
és szabályszerűen felszerelt folyamodványok 1939 január hó 16-án délig a  
református gimnázium igazgatóságának címére (Debrecen) küldendők be. 
Dr. Révész Imre s. k. püspök, dr. Kun Sándor s. k. igazgató.



segélyben nem részesülhetnek. Azonban ők is tartoznak L félévi tanulmányi 
előmenetelüket hitelesen (az igazgatóság által hitelesített félévi értesítővel, 
vagy leckekönyvmásolattal) február 10-ig igazolni, mert addig az ösztöndíj 
II. félévi részletét nem kapják meg. Egyetemi hallgatók azt is igazoltassák, 
hogy a II. félévre beiratkoztak, és hogy más 100 P-nél nagyobb ösztöndíjban 
nem részesülnek. ‘ . \

Debrecen, 1939. január. - \
Az Országos Református Tanáregyesület Elnöksége.

N B ! Ez a pályázati hirdetés sehol másutt nem jelenik meg, tehát a 
kartársak legyenek szívesek a pályázatra jogosultak figye lmét erre felhívni. 
Azon intézetek tanárainak gyermekei, ahonnan a díjakat nem küldték be — 
az Alapszabályok 22. §-a értelmében —:, jótéteményre nem számíthatnak, 
éppen ezért kérem azt a néhány intézetet, ahonnan a díjak nem érkeztek be 
január 1-ig, hogy február 10-ig még pótolják, hogy a nevelési segélyre való 
felvételnél ez a tény akadályul ne szolgáljon.

Jakucs István.

Hirdetmény a legközelebbi vallástanári vizsgára vonatkozólag. A Tiszán
túli Református Egyházkerület Püspökének, mint a Vallástanárképesítő 
Bizottság elnökének megbízásából tudatom a vallástanári vizsgálat után 
érdeklődőkkel az alábbiakat : a) A legközelebbi vallástanárképesítő vizsgá
lat Debrecenben, a második lelkészképesítő vizsga után 1939. február 20 és 
következő napjain fog tartatni, éspedig a zárthelyi írásbeli vizsga február
20- án d. e. 9 órakor a Kollégium kistanácstermében, a próbatanítás február
21- én, szükség esetén február 22-én délelőtt a református gimnáziumban 
(illetve, amennyiben női jelentkező is lesz, a Dóczi-intézet leánygimnáziumá
ban), a tanterv szerinti vallástanítási órán, a szóbeli vizsgálat február 21-én, 
szükség esetén 22-én a Kollégium kistanácstermében d. u. 3 órai kezdettel. 
b) A vizsgálatra vonatkozó tájékoztató iránt a vizsgálat előadójához (Dr. Csi- 
kesz Sándor egyetemi professzor, Debrecen, Kollégium) kell fordulni, ej A 
vizsgálat iránti kérvény a tájékoztatóban megjelölt mellékletekkel felszerel
ten a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökéhez címezve 1939. január 
10-ig küldendő be Debrecenbe. A kérvényhez mellékelni kell a feladóvevényt, 
amely szerint a jelölt a 60 P vizsgálati díjat és a 6 P bizonyítvány díj at a 
Tiszántúli Református Egyházkerület pénztárába (Debrecen, Kollégium) az 
összeg rendeltetésének megjelölésével bekiildötte. A díjak befizetése nélkül 
az Egyetemes Konvent 126—1932. sz. határozata értelmében senki vizsgá
latra nem bocsátható, d) A vizsgálatra állani kívánó jelöltek közöljék pontos 
címüket is, hogy a próbatanítás tárgya velük 1939. január 20-ig közölhető 
legyen, viszont a jelöltek tartoznak á kidolgozott próbatanítást három gép
írásos példányban, mindhárom külön-külön félkemény (karton) fedélben jan. 
31-én déli 12 óráig ajánlott levélben a vizsgálat előadójához megküldeni, 
ej A vizsgálatra állani szándékozók személyesen jelentkezzenek február 20-án 
reggel 149 órakor a Kollégium kistanácstermében a vizsgálat előadójánál, aki 
a részletes vizsgabeosztást közölni fogja a jelöltekkel, f) A jelölteknek 
előregondoskodtatás céljából emlékezetébe hozzuk, hogy az oklevélre az 
újabb bélyegilletéki szabályzat értelmében 10 P-s okmánybélyeg ragasztandó, 
amit a jelentkezés alkalmával mindenki beadni tartozik. Debrecen,1938.dec.l3. 
Elnöki megbízásból: Dr. Csikesz Sándor, egyetemi professzor, a Vallástanár
képesítő Bizottság előadója.

Pályázati hirdetés.
A Református Egyetemes Konvent tankönyvügyi bizottsága a Deb

recen sz. kir. város és á Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda
vállalatával kötött szerződése alapján pályázatot hirdet a következő refor
mátus népiskolai tankönyvekre :



1. Bibliai történetek az elemi osztott népiskola II. osztálya számára. 
2. Bibliai történetek az elemi osztott népiskola III. osztálya számára.

Az Egyetemes Konvent 1938. április hó 27—28-án tartott ülésén a refor
mátus elemi népiskolai vallástani tananyagát a II. és III. osztályban a követ
kezőképpen állapította meg :

v ' II. osztály.
Anyag : Egyes történetek az Ó- és Újszövetségből. Imádságok. 1. A világ 

teremtése. (Isten hatalma és szeretete.) 2. Az özönvíz és Noé. (Isten igazsá
gossága.) 3. Ruth és Naomi. (A gyermek szeretete anyja iránt és annak 
jutalma. V. parancsolat.) 4. Dávid és Absolon. (A gyermek szeretetlensége és 
annak büntetése. V. parancsolat. Az atya szeretete a rossz gyermek iránt.) 
5. Dávid és Góliáth. (Istenbe vetett bizalom és hazaszeretet.) 6. Jób. (Az 
ember megnyugvása Isten akaratán.) 7. Jézus születéséről tanultak felújítása. 
Heródes. Menekülés, Egyiptomban. (Isten gondviselése.) 8. A 12 éves Jézus a 
templomban. (Engedelmesség a szülők iránt.) 9. Márta, Mária, Lázár. (Jézus 
a családban.) 10. Jézus és János apostol. (Tanító és tanítvány közötti sze
retet.) 11. A Golgotha. (Isten megváltó szeretete.) 12. Feltámadás és mennybe
menetel. (Jézus a Király.) Imádságok: Az első osztályban tanultak állandó 
gy^Jcorlása; szülőkért, hazáért mondandó imádság.

I II.  osztály.
Anyag: Az Ószövetség összefüggő története. Imádságok. 1. Az Edén

kért. Az első bűn és büntetése. Első kegyelmi ígéret. 2. Kain és Ábel. VI. pa
rancsolat. 3. Ábrahám elhivatása és vándorlása; az új haza. 4. Izsák fel
áldozása. 5. Jákób és Ézsau. 6. József gyermekkora, álmai, eladatása. 7. József 
a börtönben, a fáraó álmai. József felmagasztaltatása ; családja Egyiptomban. 
8. Mózes születése, neveltetése és bujdosása. 9. Mózes a Hóreb-hegyén és a 
fáraó előtt. 10. Mózes megszabadítja a népet; a pusztában. 11. Tízparan
csolat, szövetségkötés. 12. Józsué és a honfoglalás. 13. Gedeon. 14. Dávid 
ifjúsága. 15. Dávid a trónon. Hősiessége. Kegyessége. Zsoltárai. (Itt kell meg
említeni Absolont 1) 16. Salamon királysága; Salamon templomot épít. 
Salamon könyvei. 17. Salamon és Roboám bűnei. Az ország kettészakadása. 
I. parancsolat. 18. Illés harca a bálványimádás ellenáll, parancsolat. (I. Kir. 
18). 19. A prófétaság. 20. Ézsaiás. 21.” Jerémiás. Júda pusztulása. A fogság 
és szabadulás. 22. Jónás próféta. Imádságok : Az eddig tanultakhoz betegség
ben és felgyógyuláskor mondandó imák. Olyan verses reggeli ima, amelyet 
felnőtt korában is használhat a gyermek.

A kiadandó könyveket az Ország összes református népiskoláiban hasz
nálni fogják. A pályázat nyílt, azon részt vehet minden református tan
könyvíró. Pályázni iehet már nyomtatásban megjelent művel is.

A pályaművek beadásának határideje 1939. évi március 1.
A pályadíjnyertes mű a Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli refor

mátus egyházkerület könyvnyomda-vállalata tulajdonába megy át. A díj
nyertes mű szerzője a tankönyvek után nyomtatott ívenként 54*40 pengő 
díjazásban részesül. A tankönyvekből egy kiadás 20,000 példány. Pályadíj-'1 
nyertes szerző az első kiadásból a teljes ívenkénti összeget, a további kiadá
sokból, míg a mű forgalomban marad, minden kiadásnál az ívenkénti díj 
50%-át kapja tiszteletűij ként. Ha a mű átdolgozását rendelné el a kon ven ti 
tankönyvi bizottság, úgy az eredeti ívenkénti írói díj 75 %-a illeti meg a szerzőt.

A szerzői díj egy-egy év végén december hó 31-ével az eladott példányok 
arányában számoltatik el.

A nyomtatott példányokról a vállalat könyvet vezet, amely a tankönyv 
szerzőjének betekintésre bármikor rendelkezésre áll. Egyebekben a vállalat 
a pályadíjnyertes mű szerzőjével a pályázati hirdetés alapján írásbeli meg
állapodást létesít. ’ ’

A pályamunkák Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyház- 
kerület könyvnyomda-vállalatához (Debrecen, Böszörményi-úl 6.) jeligés levét 
kíséretében küldendők be. Dr. Balogh Jenő, konventi világi elnök. Dr. Ravasz 
László, konventi lelkészelnök. , y ’

Debrecen az. kir. páros ét a Tiszántúlt református egyházkerület köngongomda-odüalata. 1938—2888
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A SZERK E SZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc, Ravasz Árpád.
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. "v
E L Ő F IZ E T É SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

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

K É Z IR A TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV ., 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 equenest a tanár equesületi pénztárakba 
irányitandók.

A Z  E V A N G É L IK U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  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.J, a 40 fillér tanulójárulék 
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  P R O T E ST Á N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.
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Használható-e a középiskola új tanításterve?

— Levél a szerkesztőhöz. —

A Protestáns Tanügyi Szemle januári számában két érdekes és 
megfontolást érdemlő cikk végződik azzal, hogy az imént kiadott 
középiskolai tanításterv „revíziójára szükség van“ (26. o.), „a reví
ziója elkerülhetetlen“ (20. o.). Engedje meg a t. Szerkesztőség, hogy 
a kérdés érdeméhez nem szólva, erre az egyértelmű megállapításra 
észrevételt tehessek. Előre bocsátom, hogy a tanításterv készíté
sében nincs semmi részem, s egyébként sincs semmi olyan hivatalom 
vagy megbízásom, amely miatt a dolog engem személyesen érintene, 
tehát nem ezért szólok. Sőt megmondhatom azt is, hogy mindkét 
cikknek több pontjával egyetértek, s éppen egyházi munkaköröm
ben hivatalosan is kifejeztem azt a véleményemet, hogy „a gimná
ziumok és leánygimnáziumok tanításterve megnyugvást nem hozott“ .

Mégis annak a felfogásomnak óhajtok ezen a helyen komolyan 
hangot adni, hogy ne kívánjuk a tanítástervi munkálatok újrakez
dését. Ebből egyelőre elég volt már. Ideje, hogy nyugalom álljon a 
sok nyugtalanság helyére abban a tekintetben : mit tartsunk a 
középiskolai oktatás korszerű anyagának. Azt kívánjuk, hogy ismét 
foglalkozhassanak a tanárok a feldolgozás legjobb módjának meg
állapításával, a tanulók érzelmi világában mutatkozó tömérdek 
gondoznivaló alapos megismerésével és gondozásával, amire nem 
juthat sem erő, sem idő, ha örökösen a „tananyag-kérdés“ áll előt
tük. Igen fiatal tanár voltam, amikor már a kellő meggondolás hiá
nyának tekintettem  a gyakori változtatásokat (1. Magyar Paedagogia 
1902 : 460), s ma is azt mondom, hogy ez így igaz. De mondom azt 
is, amit 1930-ban írtam az akkor párévi szünet után újra felmerült 
reformterv hírére : inkább maradjon meg, amit nem tartottam  he
lyesnek, semhogy újabb változtatás tegye tönkre az iskola komoly
ságát.

Ne azt nézzük: nem lehetett volna-e egyik-másik részben 
különbet a lko tn i; ne keressük azt sem : az azóta hirtelen beállott 
változás m iatt nem volna-e kívánatos másként fogalmazni ezt vagy 
azt. Akkor teszünk most szolgálatot az iskolának, ha egyedül azt 
kérdezzük : lehet-e ezzel a tervvel és utasítással jól dolgozni. Ha az 
új munkálat használhatatlan volna (ezt senki sem állíthatja), bizo
nyára mást kellene teremteni a helyére, de ha nem használhatatlan, 
akkor — az ügy érdekében ! — ne keltsük ezt a hiedelmet sem a
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dologhoz nem értő nagy közönségben, sem pedig az önállóan véle
ményt nem alkotó kartársakban !

Sokan tudjuk, hogy a jelenlegi Miniszter úr sem helyeselte 
mindenben a most az ő nevével megjelent tanítástervet, s azt hiszem 
hivatalba lépésekor, május közepén (!) nem egyedül bennem villant 
meg az aggodalom, hogy nem vállalja a kiadását. Mi lett volna ak
kor? ! Megint az évről-évre való részlet-tantervek kibocsátása?! 
Gondoljuk meg ezt s örüljünk, hogy megvan a nyolc osztály tanul
mányi anyagának és irányító szempontjainak teljes szövege.

Ez az öröm bennem sem zavartalan, de ismerem azt a módot 
is, amely rendelkezésre áll minden jogos kívánság teljesítésére. 
S ezt mindnyájan ismerjük, akik valaha tanmenetet magunk készí
tettünk. Nem érzem feladatomnak a részletezést, de talán meg
engedhetem magamnak az utalást arra, hogy amint nem egyedül az 
anyag elosztását látjuk a tanmenetben lényegesnek, hanem a fel
dolgozás szempontjainak, a részletek kapcsolásának végiggondolá
sát s hasonlókat, abban a pillanatban megtaláltuk önmagunk és 
iskolánk számára a lehetőséget a felismert hiányok orvoslására. 
A tanításterv kötelező volta nem jelenti azt, hogy annak keretében és 
szellemében nem szabad módosítani egy-egy részleten. Hosszú idő 
óta ismeretes a helyi tanításterv mivolta ; megvan tehát az egészen 
hivatalos út is a kiegészítésre vagy egyéb irányú javításra. Ennek 
nem akadálya az sem, hogy a nézetem szerint túlzott aggodalom az 
iskolalátogatók egyformásító törekvései m iatt bátortalanná tette a 
tanárok nagy részét éppen ezen a téren. Egyszerűen ki kell tűzni 
tárgyalásra a testületekben és egyesületekben az új tanításterv 
végrehajtásának kérdését; fel kell tárni, hogy melyik ponton van 
szükség, és miként nyilatkozik a lehetőség kisebb-nagyobb változ
tatásra. Minden ilyen tárgyalás hasznos, ha komoly. Nagyon nyug
talanul nézném azonban, ha megerősödnék a most észlelt jelenség, s 
mindjárt még újabbat kívánnánk a ki sem próbált alkotás helyett. 
Az is nagyon régi véleményem, hogy a tanítástervek gyakori vál
toztatása nem hoz igazi változást. Változás csak akkor áll be, ha 
apró részletekben való folyamatos megújulás alakjában mindnyájan 
dolgozunk rajta. Soha sem lesz mindenki elégedett a kevesek által 
készített hivatalos tanítástervvel, de mindenki hozzájárulhat ehhez 
az állandóan folyó javuláshoz.

Bírálat tehát kell, ennek örül mindenki, aki jót akar ; de a bírá
latot az kövesse : hogyan segít a hiba észrevevője maga a hibán. Oly 
sokszor mondjuk, hogy nem a tanításterv, még csak nem is a tan
könyv, hanem a tanár értéke szabja meg a tanítás értékét ! Ez tiszta 
igazság ; ezt érvényesítsük. Attól tartani, hogy ezt a felügyelet szer
vei megakasztják, nem szabad. Magát tenné nevetségessé az a fel
ügyelő, aki gátolná a jobbnak és az igazolhatóan helyesebbnek al
kalmazását, hiszen a felügyeletnek nem a gépies egyformaságot, 
hanem az egyéniség érvényesülését kell előmozdítania, másként nem 
vezethet jóra a munkája !
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Egyébként pedig az iskolát fenntartó egyházaknak még megvan 
a joguk arra, hogy tanítástervet készítsenek. Jól tudom e jog érvé
nyesítésének korlátáit, de nem látom  a jobb tanításterv elkészítésé
nek és bemutatásának semmi akadályát. S ha valóban jobbat készí
tenek, bizonyosan megnyílik a módjuk arra, hogy azt alkalmaz
hassák is.

(Budapest.) Dr. Imre Sándor.

Beethoven Pastorale-szimfóniájának, ennek a csodálatos, ki
nyilatkoztatásszerű remekműnek az a legnagyobb varázsa, hogy a 
természet által ébresztett legellentétesebb hangulatokat: a játékos 
vidámság, az áhítatos elmélyedés, a félelem, a megrendülés, a hálaadás 
érzelmeit bámulatosan egységes zenével tudja kifejezni. Ugyanő a 
kilencedik szimfóniában a legborzalmasabb fájdalom hangjai után 
szólaltatja meg az öröm egekig szárnyaló himnuszát. Az alkotó 
lángszellem Istent utánozza. Isten is egyenlőtlenségekre és ellen
tétekre építette a maga csodálatos világrendjét. Úgy alkotta a 
világot, hogy legyen benne magasság és mélység, zenith és nadir, 
nagy és kicsiny, fény és árny (Es. 45, 7. Jer. 31, 35). Az embert is 
úgy teremtette (a biblia mellett a Platon «  iv-ja és iatj Sv-ja, a kínai 
tao-bölcsészet „yang“ és „yin“ fogalma stb. utal erre), hogy a szellem 
és az anyag, a tudatos és tudattalan  ellentéte feszüljön benne és 
határozza meg létét. Az ember életét úgy akarta berendezni it t  a 
földön, hogy különbség legyen vidámság és komolyság, szórakozás 
és munka, játék és felelősségteljes foglalkozás között. Egyszóval az 
egész mindenséget a nagy és kicsiny, az értékes és értéktelen ellen
tétére alapította. Különbözőséget és feszültséget akart, hogy lehessen 
mozgás és fej lődés, cél és tökéletesedés, hogy az ellentétek kiegészítsék 
és szolgálják egymást.

Ezt a nagyszerű elgondolást a lázadás gonosz szelleme, a Sátán 
megzavarta. Összezavarta a dolgokat (I. Mózes 3, 1—5) : a nagy 
helyére tette a kicsinyt, az értékes helyére az értéktelent. Elhitette 
a jelentéktelennel, hogy ő fontos, a kiindulásponttal, hogy ő a cél 
és megérkezés, a lehetőséggel, hogy ő valóság, a gonosszal, hogy ő a jó. 
Megcserélte az emberi élet rendjét : a játékot te tte  a munka helyébe, 
a munkát a lélek csöndje helyébe, az időt az örökkévalóság s az 
örökkévalóságot az idő helyébe, a világot az Isten helyébe. Démoni 
erejével addig rázta-ingatta a világ alkatát, míg felkavarodott és 
magasba szállt minden szemét és szenny, és földre zuhant a dómok

A  nevelő tekintély az Ige fényében.
( Szülői értekezleten részben elhangzott előadás.)

I.
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aranykeresztje. Ezzel meglazította az Istentől terem tett világ eresz
tékeit, zűrzavart és rendetlenséget teremtett, szétzüllesztette az 
összetartozókat, az egymást szolgáló és kiegészítő ellentétekből 
ellenségeket csinált, atomizálta a világot, a társadalmat, az embert. 
Különböző neveken nevezték ezt a romboló szellemet. A tudomány
ban materializmusnak, a társadalomban és államban bolsevizmusnak, 
az emberben egyszerűen lázadásnak, hitetlenségnek és bűnnek.

Az európai kultúremberiség, úgylátszik, felismerte a kozmikus 
veszedelmet és végre-valahára hozzáfogott ennek az ördögnek a 
kiűzéséhez, sajnos, legtöbbször nem Jézus módján, azaz nem Isten 
Leikével, könyörgéssel és böjtöléssel (Máté 12,28. 17, 21), hanem 
csak a maga emberi erőfeszítéseivel. De még így is sikerült a tudo
mányban a materializmust megcáfolni s az államban a bolsevizmust 
úgy-ahogy megfékezni. Űtóbbi, mikor már veszíteni kezdte a talajt, 
gondolt egyet s így szó lt: majd felveszek magamra olyan álarcokat, 
melyekben te, művelt és kultúrádat féltő európai emberiség, szépen 
el fogsz fogadni, sőt ünnepelni fogsz. Felvette tehát az irodalom, a 
művészet és a zene maszkját. S megjelent az irodalomban mint 
erkölcstelenség, a művészetekben mint destrukció, a zenében m int 
kakofónikus naturálizmus és mint jazz. S ez még nem volt elég. 
A démon még vitathatatlanabb helyet akart biztosítani magának a 
kultúremberiségben. Felvette a gyermek : a bájos, kedves, rakon
cátlan, tekintélyt nem ismerő, fegyelemhez és komoly munkához 
nem szokott, önmagát minden irányban szabadon kiélő öncél-gyermek, 
a gyermek-isten lárváját, és bevonult az elámított kultúrember 
örömujjongása közben az iskolába — elsősorban az elemi iskolába •—, 
mint csalhatatlan ,,új módszer“, e jelszóval: csak hódolat illet meg, 
nem bírálat. Ez „új módszert“ e helyen és most nem didaktikai és 
methodikai, hanem etikai és világnézeti szempontból bíráljuk, mert 
gyermekeink jellemfejlődését teszi kérdésessé, és akaratlanul is a 
tekintély lerombolásához vezet.

Amikor a bomlasztó és atomizáló sátáni munkától szabadulni 
igyekvő emberiségben egyre nagyobb tért hódít a kollektív eszme, 
a közösségi gondolat, ugyanakkor bántó anakronizmusként az elemi 
iskolai tanítás és nevelés sok helyen még mindig a szélső individualiz
mus jegyében folyik. A gyermek „egyénisége“ és „szabadsága“ az 
irányító jelszavak. Különös, hogy mikor a humanisztikus idealizmus 
nagyzoló emberistenítése, az emberi szellem autonómiájáról és erkölcsi 
képességeiről vallott hite egyre csúfosabban megbukik és kárhozatos 
bálványimádásnak bizonyul, akkor ez az idealisztikus emberistenítés, 
mely az ember szomorú és korlátolt valóságát meglátni képtelen, 
s az embernek egy elképzelt eszménye után fut, mely a valóságban 
nincs sehol, ez az emberistenítés mint gyermekistenítés él tovább. 
A gyermek a kezdeményező, s a tanító engedelmesen utána megy. 
A gyermek sokat beszél, nem mindig okosat, s a tanító okos mondani
valóira túlkevés idő marad. Mindent a gyermekből hozni ki, még az 
Evangéliumot is ! — ez a jelszó. Mert úgy gondolják, hogy a gyér-
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mekben minden benne van, hogy a gyermek „önmagát belülről 
meghatározó és kifejlesztő személyiség“, minden jóra és nagyra 
képes angyal, korlátlan fejlődési lehetőségekkel; az eredendő bűn 
elavult dogma. Azé nevelési szellem által felidézett fegyelmezetlenség 
és tekintély lazulás a főoka az elemi és középiskola közötti, már oly 
sokszor felpanaszolt és alig áthidalható szakadéknak.1

Sokszor beszélnek ma „játszva-tanításról“ . Mint nagy dicséretet 
hallani itt-ott : „Az egész tanítás játék volt. A tanító játszott a 
gyermekekkel.“ Az iskolában az életre, a munkára és a jellemre 
kell nevelni. Mindahárom halálosan komoly dolog és nem játék. 
Vizsgáljuk egy pillanatra e két fogalm at: játék és munka. Talán ha 
angyalok volnánk, a kettő egy lehetne. De a bűn alá rekesztett ember
nél sohasem lehet a munka játék (I. Mózes 3, 17—19). Nem, még a 
gyermeknél sem. Mert mi a játék? Az aktivitás szurrogátuma, 
mímelése. A gyermek akkor játszik, mikor pihen, szórakozik, mikor 
nem akar komolyan aktív lenni, vagy mikor még nem tud komolyan 
aktív lenni, mikor tehát még egész tennivágyását játékban éli ki, 
mikor még egész élete játék. A játék lényege egy szórakozásba, idő
töltésbe, élvezetbe való passzív belefelejtkezés. A gyermek — s a 
felnőtt is — a játék, a szórakozás által elfelejti környezetét, való 
világát, fájdalmait, gondjait, életcélját, szükségleteit, önmagát. A 
játék exisztenciális kikapcsolódás. Érvénye addig van, míg mulattat: 
mihelyt unalmassá válik, abbahagyjuk, mert egyéb célt, mint a 
szórakoztatás, elérni vele nem akarunk. Nem a lélek megfeszülése, 
koncentrációja kell hozzá, mint a munkához, hanem éppen e meg- 
feszülés és koncentráció kikapcsolása. Azért nevezzük a zenekar vagy 
a színpad művészi teljesítményét is ,,játék“-nak, mert gyönyörködtet, 
elkápráztat, való világunktól messze elragad. Schopenhauer, aki 
szerint az élet céltalan, ezért ítéli el a célkitűző munkásságot és 
ajánlja a magunkról és céljainkról megfelejtkezni segítő művészeteket. 
A játék világa az illúzió, a munka világa a valóság. A kettő össze
zavarása, akár gyermekeknél is, az ördög csalása (János 8, 44. I. Móz. 
3, 1). Jaj lesz annak a felnőttnek, akit kisgyermek korában úgy 
neveltünk, hogy a munkát összetévessze a játékkal ! „Mindennek

1 Azt hiszem, nem sok ellenmondásra találok középiskolai tanártársaim
nál, ha e kérdéseket felteszem : miért jönnek évről-évre nehezebben fegyel
mezhető növendékcsoportok a középiskolába? Miért van, hogy a legalaposabb 
s nekik minden szabadságot és öntevékenységet biztosító anyagfeldolgozás 
után sem képesek az anyagot tankönyv alapján megtanulni s emlékezetükben 
elraktározni? Miért van, hogy folytonos kérdezésre odavetett, hiányos, egy
szavas feleleteken túl az alsóbb osztályokban önállóan és összefüggően akár 
a legegyszerűbb dolgot is elmondani nem képesek, de nem is hajlandók? 
Miért nem képesek figyelmüket 5 percig egy tárgyra koncentrálni? Miért nem 
tudnak az óra alatt 5, sőt 2 percig csendesen ülni? Miért csak a legnagyobb 
nehézséggel lehet köztük az előhaladáshoz szükséges csendet, rendet és fe
gyelmet fenntartani? Hiszen régebben nem ez volt a helyzet. És —  hála 
Istennek — ma is vannak kivételek. Nem felelős-e mindezekért a nem annyira 
tanítási nehézségekért, mint erkölcsi és jellembeli veszedelmekért némely elemi 
iskolák túlzott felfogása „a gyermek egyéniségének abszolút szabadságáról“ ?
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rendelt ideje van, ideje van az ég alatt minden akaratnak : ideje 
van a sírásnak és ideje a nevetésnek“ (Prédikátor 3, 1 kk.). A. 
gyermek öntevékenységére szükség van a tanításban, de nem 
játék formájában. És a legújabb (az „ú j“ módszer által termé
szetesen reakciósnak mondott) módszeres felfogás2 felismerte, hogy 
nemcsak a gyermek aktivitása fontos a nevelésben, de ugyanilyen 
fontos a receptivitása is (hiszen végeredményben ez is „öntevékeny
ség“, csak nehezebb és kevésbbé mulattató, mint a gyermek folytonos 
fecsegése) : a gyermek tudjon hallgatni arra, amit neki tanítója mond, 
— ismét szól az Ige: „ideje, van a hallgatásnak és ideje a szólásnak!“ — 
tudja befogadni az eszményi pótlékokat, mikre hiányos és fejlődésben 
lévő lelki organizmusának szüksége van. Hallgatni és befogadni : 
a mai módszer gyermeke erre képes legkevésbbé. Ehhez fegyelme
zettebb magatartás k e ll! Ha a gyermek nem tud csöndesen és enge
delmesen odafigyelni tanítójára : úgy jár a lelke, mint a teste járna, 
ha nem tudna táplálékot befogadni.

II.
Az eddig mondottak a legszorosabban összefüggenek a tekintély 

égetően aktuális problémájával. Ma a pedagógia és az iskola, de a 
család, a társadalom és az állam válsága is éppen abban van, hogy 
az emberi együttélés más erős kötelékeivel együtt a tekintély is 
eltűnt. A tekintély, mely az egyest az őt hordozó közösséghez fűzi 
és annak tagjául megtartja. Innen ered az egyén (nem tévesztendő 
össze az erkölcsi személyiséggel) liberális túlbecsülése; a mai ember 
nem képes közösségbe illeszkedni, második lenni, tekintély előtt meg
hajolni, felelősséget vállalni, hanem úgy van meggyőződve, hogy ő 
kizárólagos ura önmagának, szabadon rendelkezik életével. Innen a 
hányiveti jampec-típus, a modern cinikusok, a vállvonogató és röhögő 
semmibevevése minden nagy és szent dolognak és minden közösség
nek, mint a századforduló tekintély romboló radikális szellemének 
máig nyúló öröksége. Hogy ennek az erős közösségi kapocsnak, a 
tekintélynek eldobása a közösségek meglazulásához, a családi és 
nemzeti élet felbomlásához s végeredményben a bolsevizmushoz 
v eze t: ennek a mai Európában sok szomorú példája van.

Ha az élet minden területén vészthozó átok a tekintély lerombo
lása : leginkább az a nevelésben, a családban és az iskolában. Ezért 
a Gogarten- Magdalene v. Tiling-féle új német pedagógiai, iskola : 
a „reformátori alapon nyugvó kritikai vagy valóságpedagógia“3 a

2 Mely a vallástanításban már régebben utat tört, v. ö. „A vallás tanít
hatóságának kérdéséhez“ és „A mai valláspedagógia több meglátásai“ c. 
dolgozataimat.

3 Wirklichkeits- oder kritische Pädagogik auf reformatorischer’ Grund
lage. Ez sok ponton érintkezik a nemzeti szocializmus pedagógiai gondolat- 
világával, de nem egy azzal. L. N. Balca : Die Bedeutung Gogartens und 
seines Kreises für die Pädagogik der Gegenwart. 1934. E kiváló munka adta 
előadásom második részéhez az ösztönzést és a főbb gondolatokat.
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mai nevelés legsürgősebb feladatának a „tiszteletben gyökerező 
tekintély“ helyreállítását tartja a szülő-gyermek, tanító-tanítvány 
viszonylatában. Gogarten, aki az ú. n. dialektikai theologia v. krízis- 
theologia művelője, s vele együtt mi is, „tekintély“ alatt természe
tesen olyan dolgot értünk, aminek jogosultsága és szükségessége 
Isten igéjében van megalapozva. Tehát nem „Feldwebel-autorität“ 
vagy parancsuralom, hanem az a tekintély van szóban, melyet Pál 
apostol tanít (Róm. 13, 1 kk.) : „Minden lélek engedelmeskedjék a 
felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak 
Istentől; és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. . .  
Mert Isten szolgája ő a te javadra... Annakokáért szükség engedel
meskedni, nemcsak a haragért, hanem a lelkiismeretért i s . ..  Adjátok 
meg azért mindenkinek, amivel tartoztok : akinek az adóval, az a d ó t; 
akinek a vámmal, a vámot ; akinek a félelemmel, a félelmet; akinek a 
tisztességgel, a tisztességet“. Isten, az egyetlen igazi Tekintély, minden 
földi és emberi tekintély egyetlen forrása és végső instanciája — mi
dőn a szü'őt a gyermeknek s a gyermeket a szülőnek, a tanítót a tan ít
ványnak s a tanítványt a tanítónak, az alattvalót a felsőségnek s a 
felsőséget az alattvalónak, az Ige hirdetőjét az Ige hallgatójának s 
ezt amannak rendelte, egyiket a másiknak adta, egyiket a másikkal 
exisztenciális módon összekötötte, egyiket a másiknak állandó és 
áldozatos szolgálatára kötelezte : ugyanakkor azt is akarta, hogy 
amíg e felsorolt viszonylatokban a nagyobb a kisebbnek igazán és az ő 
javára szolgál, addig annak a nagyobbnak a kisebb előtt tekintélye legyen, 
s e tekintély erős kapcsa úgy fűzze őket egymáshoz, hogy egymás 
iránt kölcsönös — a reánk bízott drága értéket megillető — tiszte
lettel viseltessenek. Mert azt már a régiek is tudták, hogy valamint a 
jó szülőnek a gyermek részéről, éppenúgy az engedelmes gyermeknek 
a szülő részéről tisztelet jár : „maxima puero debetur reverentia“ .

Amit az Újszövetség sok helyen mond arról, hogy Krisztus 
misztikus testében, az egyházban egyik tag a másiknak szolgál : az 
teljes mértékben áll a nagy emberi közösségek vagy „teremtési 
rendek“ (E. Brunner) másik kettőjére, a családra és az államra is. 
Az Isten által rendelt közösségekben a vezetett a vezetőnek s a vezető 
a vezetettnek felelős, s mindketten felelősek Istennek. Amíg a közös
ségi tagokban egymás és Isten iránt ez a felelősség és kötelességérzet 
él : addig, csak addig lehet egymás iránti tiszteletről s e tiszteletben 
gyökerező tekintélyről evangéliumi értelemben beszélni, De, míg él 
ez a felelősség- és kötelességérzet a vezető tekintélyekben : addig, 
aki ezek ellen lázad, Isten rendelésének támad ellene (Róm. 13, 2).

És itt megszűnik az egyén elszigeteltsége, öncélú szabadsága, a 
humanisztikus ideálizmus által nagyratartott „autonómiája“ , s 
helyébe a theonomia lép. Mert én magamat nem vonhatom felelős
ségre, csak egy másik, aki bizonyos értelemben fölöttem áll, vonhat 
engem felelősségre. (A testében-szellemében-erkölcsében-hitében el
hanyagolt vagy megbotránkoztatott gyermek épúgy felelősségre 
vonja a szülőt Isten ítélőszéke előtt, mint az engedetlen gyermeket a
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megbántott szülő ; Krisztus kicsinyei, a társadalom kivetettjei, a 
nyomorultak épúgy fölöttünk fognak állni vádolólag és felelősségre 
vonva az ítéletben, mint ahogy a meggyilkolt titokzatos, borzalmas 
hatalmat nyer gyilkosa felett.) Azt mondtam : csak más vonhat 
engem felelősségre. A lelkiismeretem sem ,,én“ vagyok, hanem egy 
belső bíró, aki fölöttem, és velem, mint bűnössel ellentétben áll és nekem 
parancsol. Én nem adhatom magam-magamnak azt a törvényt, 
melynek alapján megítéltetem, hiszen egy ilyen magamadta törvény
nek sohasem lehetne föltétien kötelező ereje és érvénye reám nézve —- 
írja egy exisztencialista theologus, Karl Heim. Tehát az egyén elszige
teltsége, (nem evangéliumi, hanem liberális értelemben vett) szabad
sága és autonómiája — azért nem fér össze a tekintély evangéliumi 
reformátori elvével, mert ez utóbbinak értelmében 1. az ,,én“-nel 
szemben áll a másik, a ,,te“ , akit Isten reá bízott, vagy akire ő t 
bízta ; 2. mert az ,,én“ el van kötelezve ennek a másiknak az állandó 
szolgálatára ; és 3. el van kötelezve egy olyan törvény által, mit nem 
ő ad magának, hanem a teremtő és kijelentő Isten ad neki. Isten, ez a 
leghatalmasabb „Másik“, ez a legfőbb „Te“, ez a felséges és végzetes 
Idegen, Aki egész életünket és világunkat adta és kezében tartja , 
ö  az egyetlen forrása az emberi közösségnek és tekintélynek ; innen 
értjük meg, hogy a modern ember elszakadása Istentől, a hitetlenség 
szükségképpen a nagy, alapvető emberi közösségek felbomlásához és a 
közösségi kapocsnak, a tekintélynek megszűnéséhez vezetett.

S hogy éppen ezért milyen sikertelen minden olyan, bármily jó
hiszemű törekvés, mely az Ige mellőzésével pusztán filozófiai úton 
igyekszik a tekintély lerombolt várát újra fölépíteni : m utatja ezt az 
értékpedagógia kísérlete. Ez az irány megpróbálta a személyiség 
autonómiájának megmentésével úgy magyarázni és igazolni a tekin
tély elvét, hogy azt mondta : a nevelő (szülő, tanító, tanár) csak 
mint az objektív eszményi értékek személyes, szubjektív hordozója bírhat 
tekintéllyel a gyermek előtt. Az igaz és a jó, az erkölcs és a vallás, a 
hazafiság és a tudomány eszményét önmagában : személyében és 
munkájában megtestesítve kell hordoznia a növendék előtt. Ha a 
növendék az örök értékeket megszemélyesítve szemléli, akkor ez 
életrekelt értékekből kisugárzó lelki világosság a gyermeket föltét
lenül vonzani fogja. E megtévesztően szép beállításnak más hibája 
nincs is, mint a fellegekbe szárnyaló ideálizmus, amely sem a nevelő, 
sem a növendék konkrét valóságával nem számol. Nem számol azzal, 
hogy a nevelő is csak korlátozott, véges, napigondok és válságok közé 
szorított gyarló bűnös ember, s hogy az Eszmény : az Ige megtestesü
lése, igazán „teremtő Személyiség“ a názáreti Isten Fián kívül soha 
senki nem volt és nem lesz. És nem számol az értékpedagógia a gyer
mekben is meglevő eredendő bűnnel. Az emberi természetnek ezzel a 
velünkszületett sátáni alaptendenciájával, az önző állati „én“ egész 
zárt világával, mely radikálisan fellázad az isteni értékek ellen és 
visszautasítja azokat, hogy önmagát a magakívánta módon megtart
hassa. Ezért minden humanisztikus nevelés, mely nem számol azzal,
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amit Foerster* így nevez : ,,die ungeheure seelische Empirie der 
Sünde“, — illúziókba s a legnaivabb optimizmusba ringatja bele 
magát.

És még egy nagy ellenmondásra is bukkanunk, ha az autonómia 
fenntartásával akarjuk a tekintélyt megalapozni. Ez pedig az, hogy 
az autonómia-elv szerint az értékek mellett való döntésnek az autonóm 
személyiség, az ész szabad öntörvényadása útján kell megtörténnie. 
Már pedig minden nevelő tekintély azon alapszik és csak úgy lehet
séges, hogy a nevelő belenyúl növendéke belső világába, és azt olyan 
irányba fordítja, amilyenbe az a lélek magától nem tud és nem akar 
fordulni. Tekintélyről •— mondja Gogarten — csak ott lehet szó, 
ahol egy más valaki — aki erre Istentől van feljogosítva — az én 
legbensőbb akaratvilágomba beleavatkozhat, s nem engedi, hogy én 
az legyek, ami magamtól vagyok, vagy lenni szeretnék. És vájjon 
Isten uralma és tekintélye az Ige szerint nem abban áll-e éppen, 
hogy Ő a bűnös ember legmélyebb exisztenciájába a Szentlélek által 
belenyúl, azt sarkaiból kifordítja, a Sátán köteleiből kioldozza, meg
váltja és egészen újjáteremti? Aki a Krisztusban van, nem ,,új 
teremtés“-e (2. Kor. 5, 17)? A dialektikai theológia szerint a bűnös 
ember megváltása, megtérése, a jóhoz-fordulása kizárólag Isten 
uralmi aktusa, s ez a tétel nem a „krízis“ theológiájának kitalálása, 
hanem ez maga az Evangélium : „senkisem jöhet énhozzám, hanemha 
az Atya vonja azt“, mondja Jézus (János 6, 44. és 6, 65). Ilyen külső 
heleavatkozás a lélek belső világába az autonomia-elv szerint nem 
lehetséges, itt —r mint már mondottuk •— az autonómia helyére a 
theonómia lép. Az autonómia-filozófia számára megoldhatatlan 
probléma a nevelő tekintélyének s a növendék autonóm szabadságá
nak viszonya. Mert az nem megoldása a problémának, ha azt mondjuk: 
csak addig van szükség a nevelő tekintélyre, míg a növendék lelkét 
arra képesíti, hogy autonóm szabadságával helyesen élni tudjon. 
Nem ! A tekintély — Isten törvénye szerint •— nem arra való, hogy 
megszűnjék, hogy lebontsák, mint az állványt, mikor az épület el
készült (már csak azért sem, mert ez az épület ■— a teljesen szabad 
személyiség — ebben a világban mindig csak cél marad), valamint a 
tekintély fundamentomai : a kölcsönös szeretetszolgálat s a belőle 
folyó tisztelet sem arra valók, hogy megszűnjenek. És a nevelés 
sem arra való (Gogarten szerint), hogy a tekintélyt fölöslegessé tegye, 
hanem éppen arra, hogy az embert az Istentől származó értékek és 
tekintélyek tiszteletére s ez úton magának Istennek tiszteletére elvezérelje, 
Aki — mint már mondtuk — az egyetlen önmagától való, sui juris 
Tekintély, míg minden más csak Tőle leszármaztatott, derivat tekin
tély lehet („jure divino“ Hóm. 13,1—2. szerint, — ha még oly sokszor 
visszaélt is a bűnös ember e szent fogalommal !).

Tehát segíteni a tekintély pusztulása által felidézett egyetemes 
válságon és anarchián csak úgy lehet, ha az autonómiától a theono-

4 Fr. W. Foerster: Religion und Charakterbildung. Zürich—-Leipzig. 
Rotapfel— V.
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miához, az öntörvényadástól Isten törvényadásához, az emberi böl- 
cseségtől Isten Igéjéhez visszatérünk, ha — sans phrase — megtérünk, 
és hiszünk az Evangéliumnak (Márk 1, 15). Ha belátjuk, hogy a 
mai válság egyik okozója éppen az egyéni öncélúság gondolatára, a 
túlságos egyéniségkultuszra épített modern pedagógia volt. Ehhez a 
túlkinevelt, túlfejlesztett „egyéniségéhez is szól az Ige : „ezt mondod : 
gazdag vagyok, meggazdagodtam és semmire nincs szükségem, és 
nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és 
mezítelen“ (Jel. 3, 17). Ha végleg elfordulunk a marxizmus bomlasztó 
szellemétől, mely a legteljesebb hitetlenséggel párosulva, a francia 
forradalom mesterséges, természetellenes „egyenlőség“ és „szabadság“ 
jelszavait hangoztatva kitermelte „minden idők legdurvább és leg
gonoszabb pedagógiai aberrációját, az olyan iskolát, mely a gyermek 
abszolút szabadságának követelését írta zászlójára“ (N. Balcä, i. m. 
85). Ha felismerjük, hogy a nevelés célja nem az, hogy az embert a 
közösségből kiszakítsa s mint magános, talán fénylő üstököst a 
semmiségbe elröpítse, hanem az, hogy őt az ő exisztenciáját itt a 
földön hordozó és védő közösségekhez kapcsolja, az Isten „teremtési 
rendjeibe“ szervesen beiktassa, legfőképpen az ő üdvössége Istenével 
való közösségbe eljutni segítse.

Ha azt akarjuk, hogy (mint államférfiaink is folyton hangoz
tatják) szigorú rend, fegyelem, katonás szellem, összetartás és közös
ségi érzés legyen nemzetünkben, akkor ezek megvalósítását a család
ban, az elemi és a középiskolában kell megkezdenünk. De ide csak 
akkor jutunk el, ha a szolgálat nagy krisztusi elvét jobban megértjük, 
mert minden kohézió és tekintély csak ebből nőhet ki. Ha az apa és 
anya csöndes, önmegtagadó szolgálatát a családban nem nézi le a 
társadalom csak azért, mert az zajtalan, mindennap előlkezdődik és 
kiállítható eredménye nincs, hanem Lutherrel olyan istentiszteletnek 
tartja, mint egy 32 papos püspöki nagymise. És ha a tanárt, tanítót 
majd nemcsak egyéni értékei, hanem a köznek te tt szolgálata alapján 
is fogjuk értékelni. Mert Isten is így értékel. Az ő Igében kijelentett 
világrendje szerint a szolgálattevő élet beépíti magát más életek soro
zatába és így is örökkévalóvá lesz. Az evangélium nagy paradoxonait 
halljuk : másokat megtart, magát nem tarthatja  meg (Márk 15, 31). 
Ha a földbe esett mag el nem hal, egymaga marad ; ha pedig elhal, 
sok gyümölcsöt terem (János 12, 24). Aki megtartja az ő életét, 
elveszti azt ; aki pedig elveszti életét énérettem, megtalálja azt 
(Máté 16, 25). Azért hát nevelésünk arra törekedjék, hogy ne legyenek 
gyermekeink olyanok, akik „szeretik a maguk életét e világon“ 
(Ján. 12,25). Ne neveljük őket öncélúságra, „énlelkűségre“ (E. Nieden), 
mert akkor semmi közösségi kötelék föltétien érvényét magukra nézve 
elismerni nem fogják. Ne neveljünk belőlük szomorú magánosokat, 
kishitű önzőket, „csak a maguk hasznát keresőket“ (1. Kor. 13, 5), 
individualista „Schöngeist“-okat, önbálványozókat és világgyűlölő
ket, tekintélyt nem ismerő szalonbolsevikieket, a klikkszellem és 
osztálvgőg nyomorult rabjait. Mert ez nemzetünk széthullásának
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bizonyos útja lenne. Hanem nevelésünk legyen valóban építés : 
építsük őket magunkkal együtt — talán egyszerű és szürke, de Isten
nek drága élő köveket — szent templommá, Isten hajlékává a Lélek 
által (Ef. 2, 21—22), bele abba a világot és időt legyőző örök közös
ségbe, melynek alapja az Ige és szogeletköve az Egyetlen Tekintély : 
Jézus Krisztus. Mert ez egyúttal magyar nemzetünk újjászületésének 
és feltámadásának bizonyos útja is.

Debrecen. Szele Miklós.

Csendes beszélgetés.*

Nem is olyan régen a vakáció, a pihenés, a felfrissülés ideje volt 
a tanár számára. Ma bizony másképpen áll a dolog. Szorgalmi időben 
adminisztrálunk és várjuk a vakációt, amikor talán ju t majd egy kis 
időnk csendes elmélkedésre, elmélyedésre, könyvek és folyóiratok 
elolvasására, kedves tanulmányaink elővételére, — amíg bírják az 
idegeink. És amíg lassan el nem érkezünk a határkőhöz, amelyre 
fel van írva rikító betűkkel : nem érdemes, lasciate ogni speranza !

Ilyen vakációs hangulatban rá lehet fanyalodni az írásra is. 
Bár az eredményt illetőleg nem sok jóval biztathatja magát az ember. 
A pedagógiai tanulmányok, sajnos, legtöbb esetben naív álmodozók, 
hiszékeny reformerek írásává lesznek, fogyasztják a papirost, de 
meghallgatásra, vagy éppen megvalósulásra talán már nem is igen 
számítanak. Pedig ha végigböngészünk egy-egy nevelésügyi folyó
iratot, igazán nagyon sok komoly gondolattal, bátor hanggal, őszinte 
kritikával találkozunk. Mintha csak a súlyos idők pörölycsapásai 
váltanák ki a lelkekből a fénylő szikrákat. Csodálkozhatunk aztán, 
hogy ha ennyire tisztán látják a hibákat, ha ennyire egy úton szeret
nének menni a nevelők, miért hiábavaló minden óvás, minden figyel
meztetés, minden jóakaratú tanács, minden életrevaló javaslat ! ? 
Valóban azt kell hinnünk, hogy nem érdemes beszélni és írni. És hogy 
nálunk, magyaroknál, a beszéd és az írás öncéllá lett. Rétor-nemzet 
voltunk, azismaradunk,elég nekünk, ha szavakban kiéljük magunkat, 
a dolgok úgyis mennek a maguk útján, akárhogy hangzik is a szó.

Talán éppen ez az oka, hogy már nálunk, Magyarországon, is 
sokan vágyakoznak titokban a diktatúra után, amely — akár
hogyan is forgatjuk a dolgot — megölője minden lelki önállóságnak 
és szabadságnak, megakasztója az egészséges kritikának és fejlődés
nek, s nem egyeztethető össze az evangélium szellemével. Korunkban 
azonban annyira megmételyezett bennünket a diktatórikus szellem,

* Bár e cikknek némely állításával nem értünk teljesen egyet, de a 
felvetett igen életrevaló indítvány m iatt a legnagyobb készséggel közöljük 
abban a reményben, hogy a további hozászólások is e cikkel együtt elő 
fogják segíteni a református tanügyi kongresszus összehívásának gondo
latát. (Szerk.)
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hogy még a legdemokratikusabb országokban és intézményekben is 
ez kezd érvényesülni. S ez talán még rosszabb a nyilt diktatúránál, 
mert nem lehet felelősségre vonni azt a korlátlan hatalommal intéz- 
kedőt, aki testületek, bizottságok, közgyűlések leple és védelme 
alatt irányítja mások életét és gondolkozását.

Vájjon református egyházi és iskolai életünkben nem látjuk-e 
néha ennek a jeleit? Vájjon nálunk érvényesül-e lényeg szerint a 
sokszor hangoztatott zsinat-presbiteri elv? Vájjon Isten lelke vezérli-e 
elhatározásainkat, vagy világi tekintetek és egyéni érdekek? Vájjon 
lehet-e, szabad-e, érdemes-e önálló véleményt hangoztatni, s nem 
fejlesztettünk-e ki valami ferde, földi tekintélytiszteletet, amely 
kellemetlenkedő rebellisnek minősít mindenkit, aki nem hajt térdet- 
fejet gondolkozás nélkül a felsőbbség elgondolásai előtt?

Bevallhatjuk bizony töredelmesen, hogy mi magunk, tanárok is 
sokszor vétkezünk önmagunk ellen ebben a vonatkozásban az igazi 
református lélek mértéke szerint.

Igazán nem akarok senkit megbántani, s csak halkan és szelí
den próbálok célozni egyes tünetekre, amelyek iskolai életünkben 
a diktátori szellem érvényesülésének eredményei. Akadnak pl. rendes 
tanárok, akik szeretnek elnézegetni a helyettes tanárok feje fölött. 
Az internátusi nevelőtanárokat meg éppen csak egy kicsivel szoktuk 
kevesebbre értékelni a pedellusnál. Az igazgatói széket is sokszor 
szeretjük trónusnak érezni magunk alatt, tanártestületi határoza
taink pedig többnyire nélkülözik a közös meggondolás, a közös fele
lősség pecsétjét. Erősen kifogásoljuk, hogy az állami intézkedések 
rólunk nélkülünk határoznak, de mi magunk is beleesünk ugyanebbe 
a hibába, amikor felsőbb hatóságaink intézkedései előtt sokszor csak 
formai jellegű a tanári közvélemény megkérdezése. És vájjon a 
sajátosan tanári jellegű ORTE ügyeinek az intézésében a központi 
igazgatóság és választmány a tanárság jóváhagyása, beleegyezése 
alapján szokott eljárni?

Persze, hogy van az éremnek másik oldala is ! A megmozdíthatat
lan, kényelmes és gyáva tanári tömeg. Amely a maga nagyszerű napra
forgó természetével nem tud, nem akar és nem mer véleményt képvi
selni és hangoztatni. Amely rákényszeríti a felsőbbséget a diktatórikus 
intézkedésre, mert feleslegessé tesz minden megkérdezést azzal, hogy 
hódolatteljesen fogadja a rendelkezéseket. A bürokratizmus elhatal
masodásának éppen ebben látom a legveszedelmesebb következ
ményét. Hogy az intézkedő szervek és hatóságok, meg a végrehajtó 
tanárság között lassan elszakadnak a kapcsolatok és megszűnik köz
tük a benső, bizalmas érintkezés. Építgetjük a hierarchikus rend
szert, s ezzel lassan lebontogatjuk a testvéri közösség evangéliumi 
épületének a falait.

Volna nekem ezzel kapcsolatban egy szelíd indítványom. Ren
dezzünk a nyáron egyetemes református tanügyi kongresszust. 
Képzeljük csak el : milyen nagyszerű lenne, ha augusztus folyamán 
a református tanítók Almádiban, a református tanárok pedig a
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balatonboglári üdülőben összejöhetnének egyházi életünk vezetőivel, 
és őszinte, bizalmas, alapos és részletes megbeszélésekben tárgyal
hatnák meg református iskoláink sok-sok égető problémáját ! Hiszem, 
hogy két hét alatt olyan eredményt tudnánk elérni, amire csak szép 
álmainkban merünk gondolni.

Természetesen ennek a tanügyi kongresszusnak csak akkor lenne 
értelme, ha azon ott is lennének mindazok, akik tettekkel tényezők 
iskolaügyeink intézésében. De o tt lennének azok is, akik újságok és 
folyóiratok hasábjain szoktak zúgolódni református iskolázásunk 
hibái m iatt. És ott lennének fenntartótestületeik költségén a tanár- 
testületek kiküldöttei is. Nem az igazgatók ! Akiknek a kezét és 
száját sok melléktekintet szokta kötözgetni. Hanem a gondolkozni 
szerető rendes és helyettes tanárok közül azok, akikről tudja a testü
let, hogy nem kacsingatnak külső kegyek után, és akik éppen ezért 
bátran meg is merik mondani mindazt, amit egyházunk és iskoláink 
jövendője érdekében lelkiismeretük diktál.

Milyen szép és milyen termékeny lenne, ha két hosszú hét 
majdnem minden óráján csak együtt lehetnének egyházi és iskolai 
életünk elméleti és gyakorlati vezetői ! Ha csak beszélgetnének, ha 
csak egyik gondolat indukálná a másikat, megismernék egymás 
intencióit, tisztáznák a félreértéseket, megvitatnák a lehetőségeket, 
rögzítenék a célokat, a feladatokat, és szétvinnék az eszméket saját 
iskoláikba, mint a méhek a virágport, — már akkor is felbecsülhetet
lenül értékes munkát végeznének. Hát még ha ügyes és hasznos 
programm szerint céltudatosan és tervszerűen folyna a munka komo
lyabb része ! Amelynek alapján esetleg írásban is pontosan megformu- 
lázott eredményeket lehetne leszűrni !

Hiszen ha a tervszerűség és a teljesség minden igénye nélkül végig
gondolunk református pedagógusaink igazán értékes során, és fel
soroljuk Ravasz László, Révész Imre, Makkai Sándor, Imre Sándor, 
Tankó Réla, Mitrovics Gyula, Papp Ferenc, Karácsony Sándor, 
Bessenyei Lajos, S. Szabó József neveit, és elképzeljük mellettük 
a katedrális tanárok sok-sok értékes egyéniségét, akkor igazán csak 
fájó szívvel lehetne lemondani arról a termésről, amit ezeknek az 
embereknek kéthetes együttléte hozhatna. Azt meg el sem tudom 
képzelni, hogy a nagy többség visszautasíthatná a kongresszuson 
való részvételt, ha megkérdeznők, hogy tartja-e egyházunk életében 
a középiskolák jövőjét olyan fontosnak, amely megér kéthetes komoly 
meditálást. Még ha ezt a két hetet a nyári üdülésből, fontos admini
sztrációs munkától, vagy más kellemes szórakozásból kellene is 
elszakítani !

Nekem legalább az az érzésem, hogy egyházi életünknek ma a 
két legfontosabb kérdése a belmisszió és az iskolaügy. Az iskolaügy 
szerintem az iskolánkívüli népművelést is jelenti. És iskolaügyi 
vonatkozásban is van éppen elég súlyos kérdésünk, amelyről beszél
getni szoktunk, de amelyet évek óta nem tudunk dűlőre juttatni.

I tt van mindjárt az első és a legfontosabb kérdés: valóban
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reformátusok-e iskoláink, és ha nem azok, hogyan lehetne igazán 
reformátusokká tenni? Ennek az alapkérdésnek rengeteg elágazása 
van. Annyi, hogy talán ki sem lehetne meríteni egy kéthetes kongresz- 
szus tartama alatt ! Hiszen valószínűleg itt van az a gyökér, amely
ből kiindulva, mindent meg lehetne érteni és magyarázni, s min
dent meg kellene változtatni és reformálni.

Kapcsolódik az alapkérdéshez az egyház és az iskola viszonyá
nak a problémája. Van-e szüksége az egyháznak az iskolára, és mit 
vár, mit várhat az egyház az iskolától? S megfordítva : van-e szük
sége az iskolának az egyházra, s mit vár, mit várhat az iskola az 
egyháztól? Mert az utóbbi időben hallunk igen sokszor kemény 
bírálatot arról, hogy az iskolák nem teljesítik kötelességeiket az 
egyházzal szemben, de nem igen m utatnak rá sehol arra, hogy az 
egyháznak sem csak jogai, hanem kötelességei is vannak iskoláival 
szemben. Továbbmenve, véglegesen és világosan meg kellene álla
pítanunk helyzetünket az állammal szemben. Az utóbbi időben az a 
veszedelmes és furcsa felfogás kezd belerögződni még vezető refor
mátus iskolapolitikusaink leikébe is, hogy az állammal szemben csak 
a föltétien behódolásnak van helye, mert „aki fizet, az petyegtet“ . 
Végzetes tévedésnek tartom  ezt a felfogást. Az államsegély szerin
tem nem kegy és nem alamizsna, hanem egyházunknak alaptörvények
ben biztosított joga, s addig, amíg a magyar állam vezetésében ú. n. 
valláserkölcsi alapon állunk, addig nem lehet a református egyház 
autonómiáját elkonfiskálni. S a mi egyházi autonómiánk nem olyan 
autonómia, mint a vármegyék és városok autonómiája, ahol szinte 
maga az állam ruházta át törvényhozói és végrehajtói hatalmának 
egy részét alsóbbrendű szervezetekre. A mi egyházi autonómiánk 
szerves tartozéka vallásszabadságunknak, és nem az államhatalom
tól kikölcsönzött, ránkruházott jog, és ebben az autonómiában ott 
rejlik iskoláink fenntartásának és kormányzásának joga is. Sürgős, 
nagyon sürgős szükség volna tehát annak a megbeszélésére, hogy 
milyen eszközzel akadályozhatjuk meg iskoláink anyagi és szellemi 
elálíamositását.

Ezzel együtt lehetne beszélni a centralizáció, vagy decentrali
záció kérdéséről. Szembe kell néznünk a tényekkel, és be kell lát
nunk, hogy a maguk elszigeteltségében sem iskoláink, sem egyházaink 
nem lesznek elég erősek az állami befolyás ellensúlyozására, viszont 
iskoláinkat sem lenne jó kiszakítani egyházközségeink testéből. 
Valahogy mindig a régi katonai elv : getrennt marschieren, vereint 
schlagen jut eszembe, mikor erre a kérdésre gondolok. Mert nagy 
erőtöbblettől fosztjuk meg magunkat, ha nem érvényesítjük okosan 
a központi irányítást, de nem szabad elszakadnunk az anyaföldtől 
sem : az egyházközségek talajától. Gondolom, hogy itt lényegbevágó 
egyházalkotmányi vonatkozások is szóba kerülnének. De szóba is 
kerülhetnének, hiszen nem az egyház van az alkotmányért, hanem 
az alkotmány van az egyházért. És ha az idő, a szükségletek vál
toznak, lehet és kell változtatni az alkotmányon is, mert csak az az
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alkotmány életképes, amely élő organizmus, tehát megvannak benne 
a változás, a fejlődés, a tökéletesedés lehetőségei. Tehát itt is az 
elvek és a módszer tisztázására lenne szükségünk. Mégpedig sürgő
sen, amíg el nem rohan fejünk felett az idő sodró árja. Sürgős intéz
kedésre pedig sem bizottságosdi, sem tanulmányosdi útján célt nem 
fogunk érni. Csak egy komoly ankétben lehet reménységünk.

Ha aztán meg lehetne állapodni abban, hogy igenis mindenek- 
felett szükség van a református középiskolákra, s ha neki tudnók 
indítani a szükséges új utakon iskoláink szekerét, akkor végre már 
egyszer komolyan hozzá lehetne látni a külön református tanterv 
megszerkesztésének. Hiszen ehhez törvényadta jogunk van ! Azt meg 
ne mondja senki, hogy lehetőségünk nincs rá. Mert a reformtörekvé
sek bíráígatásában is olyanok lettünk már, mint a tormába esett 
féreg : folyton hangoztatjuk, hogy a tantárgyak és óraszámok tolo
gatásával semmire sem mehetünk, és mégis mindig tantárgyak és 
óraszámok tologatásában keressük az orvosságot. Pedig ha jobban 
a mélyére nézünk a dolgoknak, nem a latin, a német, a mennyiség- 
tan, a testnevelés vagy a gyorsírás tananyagának, vagy heti óra
számának kevés, vagy sok voltában rejlik a hiba. Bár ott rejtenék ! 
Hiszen akkor könnyű volna segíteni. Komolyabb és súlyosabb bajok 
vannak a mi nevelésünk területén. Olyan bajok, amelyekről nem 
szeretünk, vagy nem akarunk beszélni. Pedig beszélni kell ezekről, 
ha segíteni akarunk.

Hagyjunk már egyszer békét a holt matériának, legyünk követ
kezetesek és lássuk be, hogy a lélek romlott meg iskoláinkban. 
Megromlott magának az iskolának a lelke, de megromlott a tanároké 
és a diákoké is. Új lélek kell, és akkor majd könnyen el fogunk bánni 
a tananyaggal, meg a heti óraszámmal.

A magyar iskolarendszernek az a baja, hogy nem a magyar 
élet szükségleteinek talajából nőtt ki, s ezért nem is elégítheti ki az 
igazi magyar nemzeti élet szükségleteit. A mi iskoláink idegen, főleg 
germán, lélek vetületei a magyar ugaron, s ezért kihalt belőlük a 
hivatástudat. Nemcsak azok látják így, akik minden bűnt szeretnek 
rákenni az iskolákra, hanem maguk az iskolák is kezdik így érezni. 
A református iskolákból is kiveszett a h ivatástudat! Mert ezek meg a 
református egyházi élet szükségleteit nem elégítik ki. Mi meg akarva- 
akaratlan az állami iskolákat majmoljuk, és idegen célokra beállítva, 
természetesen nem tudjuk sajátos rendeltetésünket betölteni. Vájjon 
hogy szabadulhatunk meg ebből a veszedelmes dilemmából? És van-e 
belőle egyáltalán szabadulás? De ha nincs, — akkor a mi létünk 
máris csak fikció.

Megromlott azonban a magyar református tanárságban is a 
lélek. Szeretném, ha minden olvasóm elhinné nekem, hogy szeretem 
a magyar középiskolát és a magyar középiskolai tanárt. Kora gyer
mekségemtől kezdve vágytam erre a pályára, és minden keserűség 
ellenére sem bántam meg választásomat. Szeretem az iskolát és a 
tanárt minden hibájával és fogyatékosságával. És sírni tudnék,
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amikor látom, hogy mennyire megízetlenült a só a tanári munkában. 
Észre kellene azt is vennünk, hogy az eláltalánosodó tanári idegesség
nek, kedvetlenségnek, fásultságnak nemcsak külső, hanem belső 
okai is vannak. Nemcsak a felburjánzó bürokratizmusban, nemcsak 
a méltatlanul alacsony fizetésekben van a hiba, hanem a tanári 
lélek legmélyén van a legsúlyosabb hiba. Gazdátlannak, pásztor
nélküli nyájnak, iránytű nélkül eltévedt hajósoknak, groteszk Sisi- 
phusoknak érezzük magunkat, akik hivatást kerestünk, és hivatalt 
kaptunk helyette.

Űgy-e hányszor halljuk azt is emlegetni, hogy a jó iskola a jó 
tanár? És vájjon kicsoda, hol és mikor próbál valamit tenni a jó 
tanár kitermelése vagy megőrzése érdekében? Bizonyára a jó refor
mátus iskola is a jó református tanár ! Hát történik valami gondos
kodás arról, hogy a református iskolák számára jó református taná
rok álljanak rendelkezésre? És ha már vannak, igyekszünk-e őket 
istápolni, tökéletesíteni, vagy talán hagyjuk őket elkallódni, el
posványosodni, menekülni?

Nem szabad magunkat áltatni. Bizony a tanárság szakképzettségé
ben, didaktikai készségében, általános műveltségében, lelkesedésé
ben és munkaszeretetében vannak hibák és fogyatékosságok. De a 
református tanárból még ezeken felül hiányzik az evangéliumi lélek is. 
Ezért azonban nem a református tanár a hibás, hanem azok, akik 
nem ismertetik ezt meg vele.

És megváltozott a lélek a diákban is. Nem a szokásos kifogásokra 
gondolok : hogy a diák nem szereti a latint, máséról írja le a házi 
dolgozatot, puskázik, kigúnyolja a tanárt, leányok után szaladgál, 
megissza a bort, zálogházba viszi az ó rájá t; hiszen ezek alapjukban 
véve ártatlan és örök diákdolgok, de gondolok arra a sajátos lelki 
átalakulásra, amelyet a mai kor diákján minden látó szemű tanár 
észre tud venni, s amely jóval több annál a természetes ellentétből 
fakadó meg nem értésnél, amely a két egymásután következő gene
rációt, apát és fiút, tanárt és tanítványt, mindig el szokott válasz
tani és ellentétbe szokott állítani. Bevallom, hogy nem tudom ezt az 
érzésemet pontosan megfogalmazott mondatokba önteni. Nem tudom, 
hogy mi a baj, de érzem, hogy baj van. A változás jeleit elszórt 
tüneteken kívül főképpen a felénk tekintő diákszemekből veszem 
észre. Ha igaz az, hogy egy csepp vízben benne van a tenger minden 
titka, akkor elég lesz példaképpen egy jellemző tünetet megemlíteni, 
amiből valóban sok mindenre lehet következtetni a diákban és a 
diákon kívül. Gondoljuk csak át minden következményével együtt 
azt a szomorú tapasztalatunkat, hogy a diákok (sőt úgy hallom, 
hogy még a diákleányok is) lopnak. Mi minden jár ezzel együtt, mi 
minden van ennek a hátterében ? ! Hiába mondjuk, hogy nem a 
diák a főbűnös, s hogy ezen az iskola nem tud magára hagyatva 
segíteni, a tény igaz : a diákok lelke megváltozott !

. Hogy lehetne ezeken segíteni? Életkérdés ez nemcsak az iskola, 
nemcsak az egyház, hanem a nemzet és az egész magyar jövendő
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számára is. Érdemes volna érte egy kéthetes kongresszuson tépe- 
lődni.

Semmiesetre sem úgy, hogy a tanári pályától szinte erőszakosan 
visszariasztjuk az arra alkalmas elemeket. A tanárhiány jelei már 
ma is kezdenek mutatkozni. Érettségizett ifjaink közül nagyon 
kevesen mennek tanári pályára, s ha mennek, inkább a gyenge 
közepesek közül. Nem is csuda, ha kevesen akarnak éhbérekért az 
intelligencia páriái lenni ! H át még ha ennek a szerencsétlen pénz
ügyi politikának a korszellem is szövetségesévé lesz ! Ahogy már is 
az ! A nyáron voltam Németországban. Ott említette egy német 
gimnázium igazgatója azt az érdekes jelenséget, hogy Németország
ban ma minden érettségizett fiú pilóta, de legalább is katonatiszt 
akar lenni ; végső szükség esetén választják a mérnöki pályát is, de 
tanárnak ezer közül sem jelentkezik egy 1 Videant consules : mi is 
ide fogunk jutni, ha idejében nem gondoskodunk hatékony ellen
szerekről. A tanárság színvonalának süllyedése után feltétlen bizo
nyossággal bekövetkezik az iskolák, a nevelés, s ezzel együtt a 
nemzeti műveltség, a nemzet értékének a csökkenése is.

Különös gonddal kell nekünk, reformátusoknak, arra ügyelni, 
hogy a református tanár exisztenciájától ne riasszunk vissza senkit. 
Én csak nagy szomorúsággal érzem, hogy a református tanári státus
ból sokan, nagyon sokan vágynak át az állami státusba. A reformá
tus egyház keblén táplált tanáremberek munkájuk legértékesebb 
részét is szívesen felajánlgatják az állam részére. Meg is lehet érteni 
őket, hiszen a református tanár kezd valóban másodrendű tanár lenni 
az államiak mögött, sőt harmadrendű, ha a szerzetes-tanárokat is 
számításba vesszük. Bár van egy kis egyéni íze, megemlítem, mert 
idetartozik, hogy bennünket, a szeghalmi református Péter András- 
gimnáziumtanárait, református tanárkollégáink maguknál alacsonyabb- 
rendű tanároknak szeretnének tartani, mert nem kapunk államsegélyt ! 
H o lo tt... én is beleeshetnék abba a hibába, amit másokban meg
látok. Gondoskodnunk kellene tehát arról, hogy egyrészt ezt az 
alacsonyabbrendűségi érzést kiirtsuk magunkból, másrészt, hogy 
valóban legyen minden vonatkozásban olyan helyzete a református 
tanárnak, mint a nem-reformátusnak. Igaz : ez elsőrenden anyagi 
kérdés. De ezzel nem szabad napirendre térni fölötte, mert követ
kezményeiben már jelentős lelki kérdésünk ez. Vájjon mit gondolnak 
az illetékesek, hogy ha eszményi titkos szavazással megkérdeznék 
a presbitériumokat és tanárokat is, hogy államosítsák-e a gondjaikra 
bízott iskolákat, hány református iskolánk maradna meg? Erre 
azonban nem elég azt mondani, hogy : elég szomorú ez, hanem meg 
kell keresni a baj okát, és segíteni kell rajta.

Még veszélyesebb tünet az, hogy iskoláinkat is szeretnék másod
rendű iskolákká minősíteni. Bizonyos is, hogy az oktatás technikai 
részében nem tudnánk versenyezni a bővebb anyagi forrásokkal 
rendelkező állami iskolákkal. Csak az a baj, hogy éppen ebben aka
runk versenyezni. Már a mi szemünkben is csak az a fontos, hogy van-e
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előadóterem, van-e jól ellátott szertár, fényes iskolaépület, s nem 
sokat nézünk arra, hogy a jó technikai keretek között mi van a lélekkel. 
Holott a lélek nem a szertárban lakik, s nekünk éppen a léleknek 
az érvényesülésére kellene legfőbb gondunknak lenni.

Vádolják azonban a református középiskolákat azzal is, hogy 
nem szelektálnak kellőképpen, és a létszám emelése érdekében le
szállítják a követelményeket. Van is ennek a vádnak jogosultsága. 
De ha arra gondolunk, hogy református iskoláinkat nemcsak a jelen, 
hanem a jövő számára is meg kell őriznünk, és ha azt kell éreznünk, 
hogy a jövőért, az iskola jövőjéért, s ezzel párhuzamosan meggyőző
désünk szerint az egyház jövőjéért való küzdelmekben nem számít
hatunk támogatásra, csak a magunk erejére, akkor még azt is meg 
kell bocsátani iskoláinknak, ha létszámuk biztosítása érdekében, 
tehát anyagi fennmaradásukért nemcsak a többletmunkát, hanem 
itt-ott esetleg a nagyobb engedékenységet is kénytelenek igénybe
venni. Én különben úgy vagyok vele, mikor meghallom, hogy egyik- 
másik református iskolánknál valamilyen materiális hiányt „fedeztek 
fel“ az ellenőrző hatóságok, hogy végiggondolok azokon az állami 
iskolákon, amelyekben sokkal nagyobb hiányok tapasztalhatók, és 
megvigasztalódom. (Miért nem próbáljuk itt  érvényesíteni az „aki 
fizet, az petyegtet“ szép elvét?)

Beszélnünk kellene komolyan a szelektálásról is. Ezt nagyon 
sokan és nagyon tévesen valami mindenen segítő csodaszernek kezdik 
tekinteni. Hiszem és állítom, hogy a középiskola, vagyis az ú. n. 
általános műveltség ködös anyaga nem is alkalmas az igazi szelek
tálásra. A reménytelen eseteket úgyis kiküszöbölik magukból a 
középiskolák mai eljárásukkal is, komoly szelektálást, a szelektálás
hoz határozottan körvonalazott követelményeket azonban csak a 
szakműveltség megállapításánál, a diplomaszerzésnél lehet fel
állítani. Nem kell ettől a szelektálástól az egyetemeket félteni, hiszen 
az egyetem csak doktori diplomát ad, a kenyérkereseti diplomát az 
egyetemtől független vizsgálóbizottságok osztogatják.

Folytathatnék ezt a csendes beszélgetést még lapokon keresztül. 
Említhetnénk a református tankönyvek kérdését, a tanárok tovább
képzését, külföldi tanulmányutakat, az egyházi munkába való inten
zívebb bekapcsolást, a tanári könyvtárak központi megszervezését, az 
ifjúsági körök (főként az önképzőkör és a cserkészet) működését, a 
diákegyházközségek megszervezését, a tanárok mentesítését a jelen
téktelen és időrabló adminisztrációktól, az illetmények és mellék
díjak kérdését stb. stb. és még sok egyebet : változatos, érdekes és 
fontos anyagot egy református tanügyi kongresszus számára.

Meg kellene próbálni, mert a sikertelenség is sok tanulságot 
hozna !

Szeghalom. Nagy Miklós.
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Megjegyzések a testnevelés Utasításához.

A középiskolai testnevelés ma már nem divat, hanem a nemzet- 
nevelés, a nemzetvédelem szerve ; az egészember nevelés feltétlenül 
elmaradhatatlan része.

Az Utasítás szelleme is azt mutatja, hogy az új világ új 
emberpéldányt kíván és ennek az új embernek megteremtéséből, 
formálásából és neveléséből a testnevelés sem maradhat ki. Nagyon 
helyes ennek a gondolatnak erős hangsúlyozása, mert a testnevelés 
nem lehet külön tárgy, nem lehet a többi nevelési eszköztől elütő, 
vagy annak ellenlábasa, azzal szembenálló valami. Az Utasítás így 
jelöíi meg a célját : „Munkáját nem tekinti öncélnak, hanem a nevelés 
egyik ténykedésének, és épúgy az egészséges, értelmes és erkölcsös ember 
kiformálására törekszik, mint a nevelés többi ága.“

A testnevelés eleitől fogva az, ami ma : nevelő eszköz, csak az 
emberek értik és értették félre. A testnevelés az iskolákba bekerülésé
nek pillanatától fogva „nagykorú“ nevelő eszköz lehetett volna, ha 
céljában el nem tévesztik. Tehát nem öncélú nevelő eszköz, hanem 
a többinek a segítőtársa. De ez nem a lekicsinylése, hanem a fel
emelése. Mert a többi nevelő eszköz is csak hiányos lehet a józan 
és értelmes testnevelés nélkül, úgy a testnevelés is elhibázott tény
kedés a többi nevelő eszköz figyelmen kívül hagyása esetén. Az Uta
sítás itt is szépen szabja körvonalát : „a testnevelés nem merül ki a 
testgyakorlásban, hanem magában foglalja a test ápolását és gondozását.“

De feltétlen a nevelés kiegészítő eszközéül jelöli meg, azzal a 
megjegyzéssel, hogy „ellensúlyozza azokat a hatásokat, melyek az iskolai 
munka következtében kedvezőtlenül befolyásolják a tanulók egészségét 
és fejlődését“.

Világos és érthető tehát a testnevelés céljának meghatározása. 
Később olyan testnevelésről szól, mely minden irányban, sokoldalúan 
és arányosan fejleszti a gyermeket. Neveli a test erejét, ügyességét 
és ellenállóképességét fokozza. Tehát az embernevelésben és a nemzet- 
védelmi célból a sokoldalú, az ügyes, erős és szívós ember a sokatérő. 
Misem természetesebb, hogy ez a cél nem ellensége a többi nevelő 
eszköznek, sőt kiegészítője ; merthiszen a szívós, az ellenálló, munka
bíró ember a tanulásban is többet érő, mint az, aki ilyen tulajdon
sággal nem bír.

Az Utasítás szelleme akkor éri el a gyönyörűséges magaslatot, 
mikor a testnevelésnek a lélekre te tt hatékonyságát is megköveteli, és 
célul tűzi ki. Ez volna az új idők szellemének hordozója. Ennek a 
megvalósítása lebegjen minden testnevelő előtt.

Új idők szelleme : a testnevelés lélekre te tt hatásának felismerése ! 
Nem a karok és lábak vastagítása, nemcsak a szép tartás megszok
ta tása, nemcsak a bravúros mutatványok káprázata, hanem a lélek 
tulajdonainak erősítése, nevelése. Ez sem új ugyan, mert a klasszikus 
korral, a görög korral egyidős : a testnek és léleknek harmonikus
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nevelése; de kétezer év elég nagy idő ahhoz, hogy a testnevelés 
kivitelében és megítélésében mellékvágányra ju thato tt. Kivitelében 
és megítélésében — mondom —, mert a testnevelés születésétől 
kezdve magában hordja a testnek és léleknek harmonikus nevelő 
erejét, az egészember form álását! Az Utasítás csak visszatéríti 
a kalandozókat, kik a testnevelést öncélú, külön tárgyként kezelték. 
Az Utasítás szerint is „csak akkor foglalhatja el a helyét az egész nevelés
ben, ha a szellem kiművelését is előmozdítja !“

Ha lelkileg kiegyensúlyozója a testnevelési óra a napi, heti többi 
órának, a szűkölésnek, a drukknak, a félelemnek, a szorongásnak, 
a gyávaságnak : akkor már lelkileg is hatása van a testnevelésnek. 
Ha örömöt ébresztett a testnevelési óra a többi órák lényegéből 
fakadó komolysága után a gyermek lelkében, akkor már lelki hatással 
értünk célt. Üj embert adhatunk a következő óráknak egy vidám, 
felszabadulást jelentő testnevelési óra után. Ez új ember figyelme 
éberebb, és visszahat a szellemi munkabírásra.

A szépérzék nevelése a szép tartás, a szép mozgás által. A fegyel
mezett embernevelés a fegyelmező gyakorlatok által. Az önbizalom 
nevelése, az önuralom nevelése az ügyességet és erőt igénylő gyakor
lások által 1

Igazságérzet fejlesztését, mások tudásának megbecsülését a 
versengések által, mind-mind a testnevelési órának az eredményei 
közé számíthatjuk ha az jól v eze te tt! !

Az akarat nevelése is a testnevelési óra egyik feladata. Nem 
érti meg nehezen az, aki az ügyesen összeállított gyakorlat-anyagnál 
látja az akarati erők sokszoros nekilendülését. A vidám óra, a kedvvel 
végzett óra, a változatos anyag, célok elérése serkenti a növendé
ket ; de ezt a célt nem lehet könnyen elérni. Száz és száz, ezer és 
ezer akarati impulzus rezdül végig benne, míg az akadályt legyőzve 
a célját eléri. Míg a célját elérte, akarata erősödik, dacos szívóssága 
növekedik, ökle keményedik. Kell-e ennél szebb és öntudatosabb 
embernevelés ! ?

Az új Utasítás szelleméből ezek az elgondolások tömör szépség
gel bontakoznak ki. Ha ennek csak a részleteit is megvalósíthatná a 
gyarló ember, és a megvalósítás csodálatos munkájában megértőén 
segítene minden nevelő testület, minden egyén, óh mily változás előtt 
állna a magyar jövendő !

Az Utasításnak e gondolatokat rejtő részében kár, hogy nem 
foglal helyet ama gondolatnak erős hangsúlyozása, mely a mi kálvi
nista felfogásunkból és iskoláink sajátos levegőjéből önként árad. 
Ez az elv pedig az általános testnevelés gondolata. Általános, minden
kire szigorúan vett testnevelés gondolata. A testnevelési óra nem az 
erőseké, hanem a gyengéké. Nem azt kell erősen foglalkoztatni, aki 
már úgyis megtalálta a természetéhez vágó mozgást, hanem azt kell 
elindítani, aki még mindig nem tudta érzékelni a testnevelés áldásait. 
A mi iskoláink a szegények iskolái, a szegényeké, akik nem a protek- 
toruk révén lesznek emberré, hanem a tehetségük által. Mindenkiből
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lehet minden, ha kitartása és tehetsége van. A testnevelési óra is tehát, 
amennyiben értéket jelent a nevelő eszközök között : mindenkié I 
Mindenki részesüljön az áldásos hatékonyságából egyformán, tehet
ségéhez mérten. A gyengéké a nevelő és a testnevelési óra, mert az 
elindítások által sok értéket menthetünk meg a Hazának, mely minden 
fiára számit !

Az Utasítás azután a testnevelés kereteinek versengéséről szól. 
A verseny, a rendezett verseny nem mindig nevelő eszköz. Rengeteg 
időrablása-miatt nem ér fel a szerzett eredménnyel. Ezt az Utasítás 
ugyan diem mondja, csak a versenyek rendezésében „óvatosságra“ 
int. Pedig nyugodtan leszögezhetjük azt, hogy a verseny, annak 
előkészületei, eredményei sokízben kétesértékű nevelő eszközök.

Bátran állíthatjuk, hogy az előkészületre elvont idővel az ered
mény nem áll egyenes arányban ! Amelyik verseny eredményeinek 
megállapítása, illetve eldöntése a gyarló ember pontozásától függ, 
az legtöbb esetben csak a győztesben szül kielégítő, nevelőnek mond
ható érzelmeket. Ezért nem helyes, mikor az Utasítás nem foglal 
állást a nevelőértékű, az akaratra és az érzelmi világra feltétlenül 
pozitív hatású versengések mellett. Melyek azok ? Versengés az is, 
midőn a mászókulcsolás megtanulását teszem célul. Versengés támad
hat abból is, hogy ki tudja a karhajlítást legelőbb megcsinálni. 
Neveli az akaratot a ,,KISOK“-versenyen kívül az is, mikor az osz
tályokban a kiszabott anyaggal birkózik a tanuló. Akaratnevelő 
a testnevelésből az osztály anyagának megtanulása is, és ezáltal a 
jeles szerzése testnevelésből. Akaratnevelő a leggyengébb tanuló 
bármely eredményre törekvése, melyet elibe szab saját kedve, vagy 
a nevelője.

Megvalósítandó gondolata az Utasításnak a „testnevelés tuda
tosítása az egészséges élet feltételeinek megteremtésében“. A testnevelés 
necsak az intézetben, hanem azon kívül, még szünetében is irányítsa 
a növendéket az egészséges életmódra.

1. A testnevelés tudatosítása és az egészséges életmódra történő 
testnevelési órák eredményei után nem nehéz megvalósítani a nem
zeti szellem ápolását. A hazának ép, erős, munkabíró, ügyes és eszes 
emberre van szüksége. Ha a testnevelési órák az Utasítás szellemé
nek főbb gondolatai szerint történnek — a mi általunk te tt meg
jegyzést is beleértve —, akkor a növendéknek nem nehéz meg- 
éreznie azt, hogy ő a testnevelési órák hatása alatt többet érő pol
gára lett a hazának.

2. Az Utasítás ezután felsorolja a gyakorlatok összességét, mely 
a testnevelési óra legfőbb szabályának, a mindenoldalú és változatos 
testnevelésnek célját szolgálja.

Alcímek alatt a gyakoriat-csoportok testi és lelki hatását festi. 
Figyelemreméltó olvasmány a növendék sokoldalú és arányos 
fejlesztésének szolgálatára.

3. A gyakorlatok elrendezésében szabályt ad a tanuló testi és 
lelki fejlettsége és egyénisége. Érthető és a testnevelést nagy
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magaslatra emelő gondolatok ! Az egészségügy, a változatosság köve
telményét az időszak, az évszak is megszabja. Mást kell adni ősszel 
és tavasszal, mást kell adni télen.

De ha a testnevelést kiegyensúlyozónak tartjuk  (a nevelési 
tendenciája mellett), feltétlenül tekintetbe kell venni az időjárási 
viszonyokat. Az Utasítás nem ad ugyan erre gondolatot, de nekünk 
tudnunk kell azt, hogy bármily változatos, színes órát adunk is 
tanulóinknak, egyben mégis hasonlít a „többi“ órákhoz, melyet 
pedig egyensúlyozni óhajtunk. Akkor hasonlít, ha állandóan a te
remben tartjuk az órát. Az Utasításnak rövidre fogott, de nagyon 
fontos mondatai között tehát azt érti a modern testnevelés, hogy 
amikor csak lehet, ki a terem ből; vízbe, hóba, jégre, pályára ! I tt 
élheti egyéni életét, egyéni akaratát és egészséges életét, felszabaduló 
életét a tanuló.

4. Az óra beosztásában teljes az egyetértésünk. Minden komoly 
nevelő tudja azt, hogy előre tervezett órának, folyamatosan fel
épített órának van csak komoly nevelő értéke.

De mikor az Utasításnak „súlyzóról“ is szóló részeit olvasom, 
arra gondolok, hogy ez a gondolat már a régmúlt idő csökevénye. 
Miért kell fabotot, súlyzót elővenni, mikor az óraterveinket csodás, 
egyéni akarásra nevelő, küzdő, szabad levegőn történő, drága játé
kokkal is betölthetjük.

Az óravázlatok használatának idejét nem egy-két hétben szab
nám meg, mint az Utasítás mondja (222. oldalon). Az óravázlatok 
életét befolyásolhatja az a tény, hogy megtanulták-e a benne levő 
anyagnak azt a részét, melyet érdemes betanulni (pl. szabadgyakor
latot októberben miért kell megtanulni?), hanem hozzátenném azt, 
hogy az óravázlat használatát befolyásolhatja a hangulat, a növendék 
kedve is ! Miért kell 2 hétig egy eltévesztett óravázlattal sabloni- 
zálni a testnevelési órát, mely különben frissíteni akar, felszabaduló 
érzéseket akar teremteni, és nevelni akar.

Az 5. pont alá foglalt „módszeres követelmények“ a tanár ma
gyarázatáról, szemléltetésről, vezényszóról tárgyalnak. Feltétlenül el
kerülendő a sok magyarázat, mert egy jó bemutatás többet ér ezer 
szónál. A hibajavítás szükséges volta elismert tény, mert a szép ta r
tás, egészséges mozgás megtanítása csak így képzelhető el. De a 
hibajavítás és bemutatás megértetése vezessen el egy másik nevelési 
célhoz, hogy a tanuló tanuljon jól megfigyelni ! Mert ha a vezető 
minden figyelmetlen tanuló miatt többször bemutatja a mozgást, 
akkor könnyen a vezető és nem a tanuló testnevelési órájává lesz az 
óra. Meg kell tanítani a megfigyelésre a legfigyelmetlenebb tanulót 
is. És a legösszetettebb mozgást is könnyen tudja megfigyelni a 
ránevelt tanuló. Inkább nevelési célunk a megfigyelésre szoktatás, mint 
egy esetleges, elvétett mozdulaton történő lovagolás. Figyelmetlen
ségével többet vét a tanuló a fegyelem ellen, mint egy röpke mozdu
lat esetlenségével az esztétikai vagy egészségügyi nevelés ellen.

Az atlétikáról (226. oldal) írt gondolatok helyett inkább így
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írtam volna. Atlétikát főleg a főórarészbe helyezzük. Csoportos, 
társas, bemelegítő és kisebb stílus-gyakorlásokat a bevezető és főóra
rész szabadgyakorlatai közé is tehetünk. De megérdemli az egész 
órarészt külön is, mert pompás egyéni-érték-nevelő. Az atlé
tikai tudás a legbiztosabb fokmérője a tanuló kedvének, szorgalmá
nak és akarati erejének. Ebben a számban az eredmény fokozásának 
hajtó ereje szinte önként következik, mely által testileg és lelkileg 
műveli a tanulót.

(Az Utasításban megjelölt versengési formák, módok és gondo
latok bizonytalan megvilágításai azoknak az eseményeknek, melyek 
az atlétikával foglalkozó tanuló lelkének következetes folyományai.)

Van egy súlyos tévedése is az Utasításnak. A 226. oldalon egy 
helyen azt állítja, hogy az atlétikát csak az egész mozgássorozat 
folytonos javításával lehet tanítani. Hát ez nem áll ! Az atlétika 
tanításánál a legészszerűbb részekre bontunk minden mozgást. 
A részekhez, melyet éppen tanítani akarunk, csak a legszükségesebb 
mozdulatot kötjük, de sokszoros gyakorlás által csak a tanulandó 
rész adja a tanítási egységet. Magasugrásnak ha tanítani akarjuk 
a rohamát, akkor nem kell az egész magasugrást végrehajtani, mert 
minden nehézség nélkül a roham után ráfuthat a pályára a tanuló. 
Ha folytonosan az egész mozgássorozatot végigcsináltatnók a súly
dobásnál (pl.), rengeteg felesleges erővesztést okozna, ha történe
tesen csak a kilökést akarjuk tanítani. Hisz’ éppen ez a stilizálása, 
ez a részeiben tanítása a módszere, a lelke az atlétika tanításának.

A játékról szóló utasítás újból felemelkedik arra a magaslatra, 
melyet a játék nagy nevelő értékénél fogva megérdemel. Nem oszt
juk azt a véleményt, hogy „a tanár is vegyen részt a játékban /“ Az óra 
a gyermeké. A gyermek legjobban a játékban m utatja meg magát. 
Ha a tanár játszik, akkor nem tudja leszakítani a nevelés színes 
virágait. Nem is épületes dolog — bármily népszerű is a testne
velő —, ha labdával egy-egy „kis haszontalan“ véletlenül leüti a 
tanár úr kalapját. A tanár csak szemlélődjék és feltűnés nélkül gyűjtse 
azokat a megnyilatkozásokat, melyek a játékot kísérik. Ebből neki is, 
növendéknek is több haszna van.

6. A sportdélután. „A tulajdonképpeni foglalkoztatás sportágan
ként végzett, egyéni és együttes gyakorlásból áll. . . “ ,,Ezeket az órákat 
minden tanuló látogassa“, megjegyzéssel fejezi ki azt, hogy erre nagy 
szükség van. Az is teljesen igaz, hogy minden hasonló sportág 
kapjon heti 2—2 órát, de azt nehéz lesz ott megvalósítani, ahol egy 
testnevelő van, és heti 24— 28 órája van így is. Márpedig nevelő 
nélkül ezek az órák nem érik el céljukat.

7. Kirándulások fejezetben újból szárnyal a magasztos célkitű
zés és a lélek.

Egyik szép és nemes ága a természetes testnevelésnek a kirán
dulás. Nemzetvédelmi és honismereti értéke talán még a testnevelési
nél is több. Ha minden testnevelő élne vele bőven és gyakran, meg
valósulhatna az a szép gondolat, melyet az Utasítás így fejez ki :
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„Megszilárdítják a ragaszkodást és kölcsönös szeretetet a tanár és tanít
vány között, s megtanítják a tanulókat tapasztalatok szerzésére. . . ,  hazá
juk megismerésére és megszerelésére..  . “

Sok olyan, élethez tartozó, szükséges ismeretgyarapítást jelöl 
meg az Utasítás, melyet egy magyar sem nélkülözhet. Honvédelmi 
és katonás szellem megteremtését valósítja meg a ,,térképolvasással, 
tájékozódással, terep játékokkal“. Szinte érezzük, hogy május van, és 
süt a nap ! A változatosság, a felfrissülés klasszikus elvének szolgája 
a kirándulás. Igaz, hogy „a tanulókat előre kell figyelmeztetni a tár
gyakra, jelenségekre. . ;  vagyis a kirándulást elő kell készíteni. Tel
jesen csak az előkészített és betöltött kirándulás éri el a célját.

A kirándulást mi azért úgy képzeljük el, hogy a nemzetnevelés, 
a terepjáték, az akadályok leküzdése képezze a gerincét a kirándu
lásnak ; de a pihenőt hagyjuk meg pihenőnek (230. oldal 1. bekezdés).

8. Évzáró ünnepélyek és versenyek anyagát, mint összefoglalást 
kell az egész éven át gyakorolt anyagból rendezni. Tehát nem a ver
senyekre és ünnepélyekre kell egész éven át gyakorolni ! Ez az elv 
fedi a modern embernevelés gondolatát. „A verseny előtt orvos vizs
gálja meg a tanulókat /“

9. Felszerelés rovatban fájdalmas és színes képekben vonul fel 
szemeink előtt a nevelő eszközök segítőtárgyának garmadája, a 
tornaszerek. A tornaszerek, a kéziszerek, a játékszerek, a sport
eszközök, az atlétikai eszközök. Igen ! Ez az általános és mindenkire 
hatható, mindenkit elindító testnevelésnek az alfája. Az egyéniség 
világában, az egyéniség tomboló forgatagában, meg kellene talál
tatni a mozgásra vágyó egyéniségnek a legmegfelelőbbet, a legked
vesebbet.

„Fontos, hogy a ruha ne gátolja a szabad mozgást“ — tehát min
denkire, minden alkalommal kötelező az alkalmas ruházat.

„A foglalkozás természete és a tanulók egészsége megkívánja, hogy 
minden csarnok mellett okvetlen legyen fürdő, zuhanyozó, mosdó.“ 
Óh ! be’ jó lenne, ha ezt az írást mindenütt végre kellene h a jtan i! 
Ezt az egészen természetes gondolatot, minden fenntartó testület 
elsőrendű érdekének tartaná ! H át hogy tud rászokni az a tanuló a 
tisztaságra, aki izzadt testére váltja a mindennapi ingét? ! Hát hogy 
neveljük testápolásra tanulóinkat, mikor testnevelési óra után 
ragadó testére ölti fel ruházatát ? ! Minden csarnok mellett ott kellene 
állni a fürdőnek, másképpen be kellene zárni a testnevelés hajlékát!

10. A testnevelés tudatosításának gondolatával előbb is foglal
koztunk. „A testnek folytonos gondozása, gyakorlása, munkabírásunk 
fokozása nemcsupán egészségünknek használ, hanem sok értékkel gaz
dagítja lelkünket i s . . . “ Ezt kell tudatossá tenni tanulóinkban, az 
általános, mindenkire kiterjedő, rendszeres és változatos testneve
léssel.

*
Összefoglalva elmondjuk, hogy az Utasítás általános gondola

taiban magasröptű és gondolatokban mély. Újszerű elveivel és szí
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nes elgondolásaival a testnevelést valóban az egész-ember, a töké
letes emberképzés szolgálatába akarja állítani. Szerény megjegy
zéseink nem akarják magas ívelésében megtörni, nem akarnak hatá
rozott és kivételes értékéből semmit sem levonni, csak mint egy-egy 
közbevetett és szintén a cél érdekét szolgálni akaró gondolatként 
szerepelnek.

Debrecen. Somorjai László.

A  magyarnyelvi dolgozatok problémái.

Pedagógiai folyóiratokban élénk megbeszélést képeznek a magyar
nyelvi dolgozatokkal kapcsolatos kérdések. A vitának következő 
három pontjával kívánok foglalkozni: 1. A dolgozatok témáinak 
vagylagossága. 2. Házi vagy zárthelyi dolgozatok legyenek-e a felső 
osztályok dolgozatai. 3. Miképpen illeszkedik a dolgozatok javítása 
a tanári munkába.

1. A dolgozatok témáinak vagylagossága.
A dolgozatok tárgyainak vagylagossága a jelenlegi gyakorlatban 

kétféle : vagy tantárgyon belüli, pl. Vásárlás a boltban, Egy dél- 
előttöm az iskolában (IV. o.), Életrajzom, Radnóthy Elek, jellemrajz 
Gyulai Pál novellája alapján (V. o.) ; vagy tantárgyak közti, amikor 
a növendék például a következő témák közül választhat: A két 
szomszédvár széptani fejtegetése. A szénhidrogén-vegyületek ipari 
felhasználása (VI. o.) ; Petőfi leíró költészete, A magyar revízió 
Európa érdeke is gazdasági, kulturális, politikai szempontból, Tudás 
és jellem (VIII. o.).

Magától értetődően : nem lehet kifogásunk a tantárgyon belüli 
vagylagosság ellen, de felvetődhetik az a kérdés, hogy szerepeljen-e 
a magyar nyelv és irodalmi dolgozatok között kimondottan más 
tudományágból való téma is.

Ügy vélem : a döntő szempont itt csak a tantárgyaknak egymásközti 
koncentrációjából fakadhat. Ebből pedig természetszerűleg csak az 
következhetik, hogy amennyire a magyar nyelv és irodalomnál a 
tárgyhoz mérten, tehát nem korlátlanul teremtünk kapcsolatot a 
többi tantárggyal, éppen úgy meg kell azt tennie más tárgy tanárának 
a magyar nyelv és irodalommal kapcsolatban. Mivel pedig ez a kap
csolat legfőbbképpen, egyes tárgyaknál pedig kizárólag a tanulók 
előadásában, ennek irányításában nyilatkozik meg, és mivel nem 
azért kell az egyes szaktanároknak a nyelvi kifejezésre ügyelniök, 
hogy a magyar nyelv tanárának a stílusépítésben segítségére legyenek, 
hanem mert mindnyájan a magyar nyelv védői vagyunk, és mind
nyájunk szeretett kötelessége a nyelv védőivé nevelni a növendékeket, 
természetes tehát, hogyha ilyenfajta dolgozatokról van szó, akkor



74 Leink Rezső : A magyarnyelvi dolgozatok problémái.

az illető tárgy tanára íratja meg és javítja ki azokat. Őneki kell 
ügyelnie arra, hogy szaktárgyán belül a nyelvi kifejezés is tökéletessé 
váljék.

Ha a tantárgyon belüli tételeket vizsgáljuk, a gyakorlatból le
szűrt következő megfigyeléseket tehetjük :

1. Vannak olyan témák szép számmal, amelyek egy-egy osztá
lyon belül minden tanuló egyéniségének megfelelnek, és kidolgozásuk 
jól sikerül. így például vagylagos tételek mellett a tanulók 100%-a 
választotta az Egy délelőttöm az iskolában címűi a IV. o.-ban, 94%-a 
az Életrajzom címűt az V. osztályban. De van olyan diákemlékünk 
is, hogy utólag csodálkoztunk azon, milyen nagyszerűen sikerült 
az a dolgozat, amelyhez semmi kedvünk nem volt, és az az V. osztá
lyos, aki nem az életrajzát írta meg, hanem Radnóthy Elek jellem
rajzát választotta, úgy érezte dolgozatának befejezése után, hogy az 
önéletrajzát kellett volna megírnia. Ezért fölöslegesnek, sőt helytelen
nek találom a vagylagos tételek halmozását (hallottunk 20 tétel
ről is). Kellemetlen töprengések elé állítjuk a növendékeket, ide
gesítjük őket, nem tudnak választani, mert egyformán jól meg
írnák a tételek legtöbbjét; válogatásuk eredménye nem szolgálja 
azt a célt, amely m iatt elébük szórtuk a sok témát.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy nem mindig szükséges a tételek 
vagylagossága, sőt : az egy tétellel való megbirkózás a győzelem 
örömét, a tudás és képesség erejének felismerését, az önmagában 
való bízást jelenti, tehát feltétlenül megbecsülendő lendítőerőt 
jelent a nevelés szempontjából.

2. Szükséges azonban a vagylagosság akkor, ha témánk anyaga 
nem közös élményből való (mint amilyen közös élmény például : 
Látogatásunk Gárdonyi Géza írói otthonában, Petőfi leíró költészete), 
hanem csak egyéni élményből fakadhat (Vásárlás a boltban, Legked
vesebb téli sportom, Hogyan telt el karácsonyi vakációm, Legkedve
sebb regényem, Mely filmeket szeretem és miért — egyeseknél az 
élmény teljesen jelentéktelen lehet).

3. Azt is tapasztalhatjuk, hogy ugyanazt a tém át nem egyfor
mán szívesen választják az egyes osztályokban, bár természetesen 
kidolgozásuknak semmiféle élménybeli akadálya nincsen. így például 
az Életrajzom című tételt az V. osztályban 94 % választotta, nem 
volt a dolgozatok között egyetlen meg nem felelő sem, és viszony
lagosan feltűnően jól sikerültek. Nem sikerült azonban általában ez a 
téma a III. és VII. osztályban, sőt vagylagos lévén itt is, a „Mátyás 
király Gömörben „(Garay költeményének tartalma) III. o. és „Mikes 
leveleskönyve“ VÍI. o. címűek mellett az önéletrajzot csak 34%, 
illetve 18% dolgozta ki.

Ezek a gyakorlatból, statisztikai adatokból leszűrt eredmények 
azt sugalmazzák, hogy érdemes volna a magyar nyelv tanárainak 
tapasztalataik alapján osztályok szerint a legsikeriillebb dolgozatok 
tárgyát és a feldolgozás módjainak lehetőségét összeállítaniok, így a 
téma, a feldolgozás módja és a tanulók életkorára vonatkozólag a
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gyakorlatból megállapított sorozat állna rendelkezésre, amely kitűnő 
útmutatásul szolgálna nemcsak a dolgozatok, hanem az úgynevezett 
házi feladatok elkészítésére is.

De arra is mutatnak az előbbiek, hogy a legalkalmasabb érettségi 
témák azok, amelyek közös irodalmi élményen nyugodnak, de módot 
adnak a jelölteknek egyéni élményeik megnyilatkozására is, vagy 
mondhatjuk igy is : a tétel az irodalomból fakadjon, legyen olyan, 
amely véleménynyilvánításra is rábírhatja a jelöltet, de tartalmazzon 
elegendő anyagot ahhoz is, hogy a növendékek azt bizonyos szerkesz
tési szempontból logikusan és világosan előadhassák. Ilyen tétel 
esetében természetesen szükségtelen a vagylagosság, nem ütközünk 
nehézségekbe az elbírálásnál, és megkapjuk azt, amit egy 1<S éves 
ifjú nyújthat.

2. Házi vagy zárthelyi dolgozatok legyenek-e. a felső osztályok dolgozatai.

A házi dolgozatok elkészítése mellett a következő számba- 
vehető érvek sorolhatók fel, a növendéknek több ideje van arra, 
hogy a dolgozat anyagát gyűjtse, szerkezetét megtervezze és a stílusát 
csiszolja, lelkiállapotában pedig nincs meg az a feszültség, mint a 
zárthelyi dolgozatoknál.

Tiszteletreméltó, ideális felfogás, és kétségtelenül így volna, 
ha nem akadnának olyan növendékek, akik csak az utolsó napon, 
illetve éjtszakán írják meg, vagy másolják le munkájukat, ha az 
anyaggyűjtés sokszor nemcsak egyetlen egy munkán „alapulna“, 
és a lelkiállapot egyeseknél igy nem volna ingerült, kapkodó, esetleg 
álmos.

Sőt bizonyos az is, hogy nem érhetjük el a megkívánt tenni
valókat, ha pusztán az évi maximálisan hat házi dolgozatra akarnók 
azokat felépíteni. Feltétlenül folytatnunk kell az alsó osztályokban 
alkalmazott házi feladatokat, és csak akkor tudunk eredményesen 
boldogulni, ha éppen úgy, mint az alsó osztályokban, felolvashatjuk 
a dolgozatokat (ha nem is valamennyit) több egymásután következő 
órán (egy-egy órán 10—15 percet szánva erre), s így havonta legalább 
két fogalmazványt tudunk közösen megbeszélni és kijavítani.

Igaz, hogy ebben az esetben is előfordulhatnak visszaélések, de 
tapasztalatom szerint, a nagyobb mennyiségű feladat miatt is, 
sokkal kisebb mértékben. A szerkezet esetleges átalakítását, a stílus 
csiszolását is jobban érjük el : a legtöbben ismételten veszik elő 
munkájukat és javítgatják, mert hiszen akármelyik órán rájuk kerül
het a sor.

Ezek alapján megmenthetem a dolgozatok becsületét azzal, 
hogy kétórás időtartammal az iskolában iratom meg őket. Ha tervbe 
veszünk olyan dolgozatokat is, amelyek a közös vagy más úton el
végzett anyaggyűjtésen kívül még külön egyéni anyaggyűjtésre is 
szorulnak, ám mondjuk meg előre a témát, a végleges írásbafoglalást 
azonban az iskolában végeztessük el.
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De azért is mindenképpen ez a helyesebb eljárás, mert a végső 
dolgozat, az érettségi dolgozat zárthelyi. Ha négy év alatt mindössze 
nyolc iskolai dolgozatot íratunk, ne csodálkozzunk a felfokozott 
idegállapot légkörén és azokon a tehertételeken, amelyek az érettségi 
dolgozatokkal kapcsolatban megnyilvánulnak.

Mindenképpen kívánatos, hogy a dolgozatok kétórás zárthelyi 
dolgozatok legyenek.

3. Miképpen illeszkedik a dolgozatok javítása a tanári munkába.

Vitathatatlan, hogy a dolgozatok nagyon gondos javításával 
és a hibák alapos megbeszélésével nagy mértékben segíthetem elő a 
megkívánt cél elérését. És itt önkéntelenül kikívánkozik belőlünk 
annak a képnek megrajzolása, amelyet ma a divatos „csúcsteljesít
mény“ szóval szoktak jelezni, mert csak így látjuk a dolgozatjavítás 
kérdését teljesen éles megvilágításban.

Mit jelent a nyelveket tanító tanár számára a csúcsteljesítmény? 
Jelenti az átlag havi 150 magyarnyelvi dolgozat javítását, és ha ehhez 
a számhoz hozzáadom az idegennyelvi dolgozatokat is, úgy átlag 
300 dolgozat javítása esik egy hónapra. Ebből az következik, hogyha 
pontosan, napról-napra oszthatnám fel munkámat, naponta 10 
dolgozatot kellene javítanom.

Kétségtelen, hogy az idegennyelvi dolgozatok javítása korántsem 
vesz annyi időt igénybe, mint a magyarnyelvieké, mégis ha töké
letes munkát óhajtok végezni, ki kell írnom a közös sajátságú hibákat, 
észre kell vennem azt a nyelvi területet, amelyben hiányokat m utat 
a tanulók tudása vagy készsége, mert különben építő munkámban 
végzetes hiányok veszélyeztetik fáradozásomat. De tudomásul kell 
vennem egyes tanulók egyéni botorkálását is, hiszen meg kell beszél
nem velük és esetleg szüleikkel azt a módot, miképpen segítsünk a 
dolgokon, éreznie kell a növendéknek a törődő, szerető, vezetni 
óhajtó kezet, hogy esetleg súlyosabb elkedvetlenedés, lelkicsuszamlás 
ne érje.

A magyarnyelvi dolgozatok javítása már terjedelmüknél fogva 
is háromszor-négyszer annyi időt kíván. Előfordul nem egyszer, hogy 
egy-egy dolgozatot kétszer kell elolvasnom, hiszen a beidegzettségnél 
fogva és a dolgok természete szerint először a helyesírás, stilisztikai 
hibák állítanak meg, a szerkezet világosságának, egymásutánjának 
megfigyelése háttérbe szorul, tehát újból meg kell vizsgálnom, meny
nyire felel meg a dolgozat a szerkezeti kívánalmaknak. Sokszor 
töprengenem kell azon, miképpen lehetne helyrehozni az elkövetett 
hibát, és a másodszori olvasásnál veszem észre, hogy a dolgozatban 
maradt javítatlan más hiba is. Egy kis pihenő után, esetleg másnap 
látom csak, milyen kábulttá teszi a figyelmet a javítás, és a különböző 
és zavaros stílusú dolgozatok mennyire tompává a nyelvérzéket, 
több dolgozat javítása után. Pedig a magyaros stílus fejlesztésénél 
nagy fontosságú az osztályban előforduló élő hibák számbavevése,
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tehát össze kell gyiijtenem és közösen megbeszélnem ő k e t; sőt egyéni
leg is kell foglalkoznom egyes növendékekkel. Észre kell azonban 
vennem a dolgozatok jó oldalát is, szemléltetnem kell : milyen ügye
sen birkózik meg egyik-másik a témával, állandóan ébren kell ta rta 
nom a szerkezeti sajátságokat : az általános beosztást, a sorrendet, 
az arányosság kívánalmait, a logikus egymásutánt. Mindezeket 
pedig azért kell megtennem, mert valóban sokat lendítenek meg
oldandó feladataimon. Azt mondhatnék tehát, hogy a „csúcstelje
sítmény“ azt kívánja, hogy a dolgozatokat kétszer olvassuk el.

Szükséges azután, hogy a házi füzeteket is időnként átnézzük, 
bár ennek bizonyos része az órán is megtörténhetik. Azért gyümöl
csöző ezen füzeteknek — ha nem is tüzetes — átnézése, megvizs
gálása, mert így teljesebb képet nyerek a növendékek rendszere- 
tetéről.

Többnyire osztályfőnök is vagyok, tehát 60—30 tanulónak 
meg kell rajzolnom lelki arcképét. Ha kicsinyek, apró ceruzaügyeiket 
kell elintéznem. Ha nagyobb a növendék, akkor is akad ügyes
bajos dolga, amit meg kell beszélnem vele, meg kell küzdenem a 
lassan bezáródó ifjú lélek megnagyított bajaival, képzelgéseivel. 
Ha szükséges, meg kell látogatnom kosztadóját, és meg kell ismer
nem mindazon mozzanatokat, amiket az ezerszínű diákélet termel.

Rendszerint úgynevezett „mellékteendőket“ is kell végeznem. 
Ilyen például az ifjúsági könyvtár kezelése. Ha a könyvtáros teljesen 
behatóan foglalkozik a tanulók olvasmányaival, ez bizonyos érdeklő
déssel, megbeszéléssel, az olvasás technikájának megmagyarázásá
val jár, tehát szintén értékes elfoglaltságot jelent. Mivel pedig ezzel 
kapcsolatban olyan tájékoztatásra is kiváncsiak a felsőbb osztályok 
növendékei, amelyek a könyvtárban meg nem lévő munkákra vonat
koznak, a tanárnak, elsősorban a magyar nyelvet tanító tanárnak 
kötelességévé válik, hogy maga is folyton számontartsa az újonnan 
megjelent és hírnévre vergődő munkákat. Nem állhat elő az a helyzet, 
hogy az új, értékes könyvekről ne tudjon felvilágosítást adni növen
dékeinek, vagy ily irányú olvasmányaikat ne tudja helyes mederbe 
terelni. Hiszen gyakran kíváncsiak a fiúk tanárjuk véleményére, 
valamilyen megoldást szeretnének kapni olvasmányaikkal kapcsolato
san felmerülő kérdéseikre. De a diákoknak adandó felvilágosításon 
kívül önmaga igényeit is kielégítő olvasmányok várnak a tanárra.

Mindezek után pedig tanóráink anyagával is kell foglalkoznunk, 
bizonyos adatokat, olvasmányrészleteket felfrissítenünk, és — fölös
leges részletesen fejtegetnem —, hogy a nyelvi órák mennyi lelki- 
ismeretesen elvégzendő munkát adhatnak.

Fejtegetéseim végéhez értem. Igyekeztem a gyakorlatból leszűrt 
eredmények és szempontok alapján vizsgálni és kellő megvilágításba 
helyezni a felvetett kérdéseket.

Eeer. Lemle Rezső.
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Asszociációs kísérletek.

Az asszociációs kísérletek kétszeresen hasznosak. A lélektan 
tanításával kapcsolatban segítenek bennünket, hogy a növendékek 
a képzettársítás törvényeit saját magukon állapíthassák meg, más
részt a kísérleti képzettársítás egyéni jellegzetességeit megfigyelve, 
mélyebb betekintést nyerhetünk növendékeink lelki műhelyébe. 
Nem természetes dolog-e, hogy ma, mikor már a léleknek egészen 
külsőlegesen megnyilvánuló folyamataiból, mint pl. az írásból, 
nagy valószínűséggel következtethetünk a lelkialkatra, akkor az 
még könnyebben sikerülhet, ha magának a léleknek elszigetelt 
folyamatait figyeljük meg.

Kísérletünk a következőképpen történik : 25—30 előre kivá
logatott szót sorolunk fel, fél percnyi szünetekkel a növendékek előtt, 
akik e hívó szavakat s nyomban mindegyik hívószó után a felmerült 
képzetet följegyzik. Minden egyes hívószót koppantással jelzünk. 
A hívószavak összeválogatásánál ügyelünk arra, hogy absztrakt 
és konkrét értelmű szavak, különféle nyelvtani alakok nagy válto
zatosságban legyenek együtt. Jó, ha néhány kettős értelmű szó is 
van közöttük (él, érted, ég stb.), mert ezek kétirányú kapcsolásra 
csábítanak s a kísérleti személyt választásra kényszerítik. A kész 
kísérleti cédulákat azután a növendékekkel együtt megvizsgáljuk 
és közösen megállapítjuk, hogy milyen törvényszerűségek szerint 
történtek a képzettársítások.

íme, egy kísérleti cédula :
Anya -—- gyermek 
Vizsga —■ izgulás 
Láb — cipő 
Kilenc — tíz 
Most —- ülök 
Szép — igaz 
Konyha -—• háziasszony 
Büszkeség — Feri 
Kerítés — fal 
Sárga — citrom 
Sejtelem — titok

A képzettársítás történhetik:
1. A tárgyképek, fogalmak érintkezése alapján (ház — kert, 

szép —- igaz).
2. A tárgyképek, fogalmak hasonlósága alapján (kerítés — 

f a l ; sejtelem — titok).
3. A szókép hasonlósága alapján, rím (él — remél), vagy alli- 

teráció (sárga — Sárika) szerint.

Kacsa — pecsenye 
Sárga — Sárika 
Fél —- alma 
Csavar — vas 
Csap — jég 
Mertem — beszélni 
Lencse — enni 
Érted — élek 
Aludni — remek 
Ház — család 
Üsd — a vasat.
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4. Szintagmatikus kapcsolatok alapján. A gyakran együtt sze
replő szavak valamelyike felébreszti a másikat (érted-élek); azaz 
a kísérleti személy a hívószót kész kifejezéssé vagy mondattá egészíti 
ki, még pedig :

a) inkább egyénien, azaz a tudattartalom  éppen készenlétben 
levő elemeiből (fél — az érettségitől);

b) inkább gépiesen, sztereotip kifejezéssé, idézetté stb. 
(üsd — a vasat).

Természetesen a képzettársítás többirányú is lehet, sőt ren
desen több is. Pl. rímelő vagy alliteráló szavak tartalmilag is kap
csolódhatnak (János — jön). Minél gazdagabbak az asszociációs 
kapcsok, annál értékesebb az asszociáció.

Előfordulhat az az eset is, hogy a hívó és felmerült szó között 
nem látszik asszociatív kapcsolat. Ilyenkor vagy valóban nincs 
közöttük kapcsolás és a kísérleti személy a tudattartalom valami 
okból felszínre törekvő képzetét jegyzi fel — reakciós szó gyanánt. 
(E szó lehet, kivált a perszeverációs típusnál, egy előbbi hívószó, 
vagy azzal társult képzet, de lehet oly képzet is, mely a kísérlettel 
semmikép össze nem függ.) Vagy pedig mégis csak történt a hívó
szóval képzettársítás, de ugrásszerű volt (bank — hegedű) s ilyenkor 
csak azért nem ismerhető fel az összefüggés, mert egy közbeeső tag 
kimaradt (bank — egy bankhivatalnok ismerősöm, aki hegedülni 
tud — hegedű). Ilyenkor legtöbbször utólag kapunk is megfelelő 
magyarázatot.1

A mellett, hogy a növendékek előtt a képzettársítás törvényeit 
ilymódon bemutatjuk, hasznos lehet e kísérlet a kísérleti személyek 
lelkialkatának megismerése szempontjából is. Nyilvánvaló, hogy 
mindenkire jellemző képzettársításának megszokott módja, azon
kívül a társult képzetek tartalmi vizsgálatából is vonhatunk le 
következtetést.

A hívó és a felbukkant szavak viszonyát vizsgálva, a kísérleti 
személyek között általában két csoport különböztethető meg. Az 
egyiknél a felbukkant szavak jórésze érzelmileg színezett; gyakori 
a kifejezéssé és mondattá kiegészítés. Főnévhez jelzőt, állítmányt 
illeszt (aludni — jó ; virág — szép). Szívesen megy át elvont fogal
makról a szemléltetésre (gyűlölet — fegyver; büszkeség — Feri). 
Ezenkívül a felbukkanó szó a hívószóval eleven összefüggést mutat 
és könnyű átmenettel kapcsolódik. Ezt a típust nevezzük Van der 
Horst után asszociatív típusnak. Szemben áll ezzel a perszeveratív 
típus, kiknél inkább elszigetelve marad a hívószavak nagyobb része, 
a felbukkant szó nem lép jelentésbelileg kiegészítő, szintaktikai 
viszonyba velük ; igére — ige, főnévre — főnév következik (aludni —

1 Megtörténhetik, hogy a kísérleti személy a mór lejegyzett felbukkanó 
szót olvashatatlanul kitöri!, és esetleg mást ír helyette. Ilyenkor maga a ki- 
törülés ténye a jellemző, és vagy az őszinteség hiányára, vagy határozatlanságra 
mutat, vagy arra, hogy az illető különös gondot fordít rá, hogy saját képét 
a körnvezeíében milyenné alakítsa.
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álmodni, virág —• fa). A jelentésbeli kiegészítés helyett a felbukkanó 
szó itt inkább formai, logikai viszonyban áll . a hívószavakkal 
(mellérendelés, alárendelés stb.), melyekre itt általában érzelemtől 
való mentesség, tárgyilagosság jellemző. E csoporthoz tartozó kísér
leti személyek nem szívesen szakadnak el valamely képzettől, vagy 
képzetcsoporttól : felbukkanó szóként gyakran egy előbbi hívószó, 
vagy azzal társult képzet jelentkezik, de ha mégis más képzetkörbe 
lépnek, akkor az ugrásszerűen történik.

Alapulvéve Kretschmer ismert tipológiáját, mely két, a testi
alkattal is összefüggő lelkialkat-típust különböztet meg : az elszi
getelő s elszigetelődő, inkább elméleti hajlandóságú szhizotim és a 
könnyebben társuló, inkább gyakorlati hajlamú ciklotim lelki
alkatot, azt mondhatjuk, hogy a fent bemutatott asszociatívokra 
általában a ciklotim, a perszeveratívokra általában a szhizotim 
lelkialkat a jellemző. A ciklotim tudvalevőleg alkalmazkodóképesebb, 
könnyen tér át egyik dologról a másikra, a szhizoid beállítottságú 
pedig kívülről kevésbbé befolyásolható, gyakran makacsul ugyan
abban a gondolatkörben mozog, máskor hirtelen, ugrásszerűen 
átvált.

A kísérleti cédulák tartalmi vizsgálatánál abból indulunk ki, 
hogy a tudat gyújtópontjába nem puszta véletlen, hanem bizonyos 
törvényszerűségek szerint kerülnek a felmerülő képzetek. Ransch- 
burg szerint ezek a törvényszerűségek a következők : A tudat gyújtó
pontjába törekvő képzetek közül győztesek lesznek : „1. az erősebb 
ingerekből eredő képzetek; 2. a többszörös ismétlés révén nagyobb 
gyakorlottsági nyomatékkai rendelkezők; 3. az érzelmi tulajdon
ságaik révén nagyobb elevenségűek ; 4. az ,én‘-hez való érdekkap
csolataik alapján az egyénre fontosabb diszpozíciók; 5. s egyáltalá
ban a valamely megelőző érzet vagy képzet által mintegy előkészí
te tt — egyengetés állapotában lévő, tehát a pszychofizikai össz- 
helyzet vagy valamely részleges tényező alapján kedvezőbb 
konstellációjú diszpozíciók; 6. az egyébként egyforma erősségűek, 
tehát egyforma reprodukciós jogosultságúak közül a régebbi keletű 
képzetnyomok“.

A felbukkanó szavak m utathatják e szerint az egyén lelkének 
mintegy általános ,,bebútorozottságát“ s azt, hogy e „bútorok“ 
közül melyeket, milyen fajtákat használ a leggyakrabban vagy leg
szívesebben az egyén, de m utatják még inkább az abban az időtáj
ban uralkodó vagy éppen pillanatnyi lelkiállapotot. Ez utóbbit 
elsősorban, mert hiszen a jelenlevő ingerekből eredő érzeteknek és 
szemléleteknek elsőbbségük van a már elraktározott képzetek felett. 
A tartalmi átvizsgálásnál szempontunk lehet éppen az, hogy a fel
bukkanó szavak a jelenre, a közelmúltra, vagy régebbi múltra 
vonatkozó élményekre mutatnak-e. Egyszersmind megállapíthatjuk, 
hogy a látási, hallási vagy mozgási képzetek-e az uralkodók. Meg
figyelhető, hogy kettős értelmű hívószavakat (ég, lép) az erősen 
motóriusok mindig igének fogják fel. Ha elsősorban nem képzettár
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sítás módját, hanem a társult szavak tartalm át vizsgáljuk, még 
érdekesebbek azok a kísérletek, melyeknél egyetlen hívószó után 
több (30—40) szót jegyeznek gyorsan egyfolytában a kísérleti sze
mélyek. Ez a kísérlet különösen alkalmas arra, hogy felszínre hozza 
a tudat előtérben lévő elemeit.* 2

Ha ilymódon az asszociációs kísérletek megismétlése, egyéb 
kísérletek s az állandó megfigyelés által sikerül növendékeink lelki
alkatát eléggé biztosan megrajzolnunk, nagyobb alapossággal jár
hatunk el mind az egyéni bánásmód, mind a pályaválasztásra vonat
kozó tanácsadás szempontjából. De a lélektan gyakorlatias tanítása 
is csak úgy lehetséges, ha növendékeinket ilymódon rászoktatjuk 
a „pszyhologizálásra“. Ezek a kísérletek s főként a növendékekkel 
együtt való feldolgozásuk azonban meglehetősen sok időt igényel, 
már pedig a lélektan tanítására a mostani tanterv szerint nem ju t 
több idő, mint a VIII. osztály csonka évének fele, heti 2 órában, 
pedig a tárgy, tekintve nagy nevelő hatását és a növendékek érdek
lődését, kevésbbé mostoha elbánást érdemelne.3

Kiss Ernő László.

M E G JE G Y Z É SE K .

A középiskolás iminkaláhornk jeleiitíÍM'(|c.

Első munkatáborom megszervezésében az vezetett, hogy teljes erővel 
érzem a súlyát annak a megmérhetetlen felelősségnek, amely bennünket, 
magyar tanárokat, az ifjúsággal szemben a mai időkben kötelez. Ma már nem 
elégedhetünk meg azzal, hogy becsületes, bátor, művelt, lelkileg, testileg 
egészséges egyéneket nevelünk, hanem ezeket az egyéneket bele kell állítani 
a közösség, a nemzetépítő nagy munka szolgálatába. Csak nagyon céltudatos, 
szívós, önfeláldozó munka árán remélhetjük, hogy sikerül lerakni egy új, 
ellenálló, erős, egész Magyarország alapjait.

A közösségi munkára való nevelésben véleményem szerint pótolhatatlan 
tényezők a munkatáborok. Közelebbi célkitűzések szerint különféle táborok 
vannak, a vállalt munka minősége szerint, azonban a távolabbi céljukban 
valamennyien megegyeznek, hogy olyan szolgálatkész, edzett, talpraesett, 
önzetlen, saját akaratát ha a közös érdek úgy kívánja alárendelni tudó, 
öntudatos egyéneket nevelnek, akik mindmegannyi hasznos építőkövei az 
új magyar társadalomnak.

A mi munkatáborunk azt tűzte ki feladatául, hogy a Hajdúböször
mény határában levő zeleméri csonkatoronyhoz tartozó templom alapjait 
feltárja. A debrecen—tiszalöki vasútvonal mellett van a Csonkatorony, a 
középkorban épült, de már a XVI. században lakói a körülte elterülő falut

2 Egy érettségitől különösképpen félő növendék egy hívószavas kísérleti 
cédulája : Gyermek, kicsi, iskola, játék, labda, táska, füzet, könyv, dolgozat, 
lecke, felelés, izgulás, érettségi.

3 Asszociációs kísérleteket írnak le és magyaráznak : Dr. A. Höfler 
und Dr. St. Witasek : Hundert Psychologische Schulversuche (Leipzig, 1918) ; 
Dr. E. Brunswik : Experimentelle Psychologie (Wien, 1935) ; Fr. Giese : 
Handbuch Psychotechnischer Eignungsprüfungen (Halle, 1925) ; W. J. Rutt- 
mann : Die Methoden der pädagogischen Psychologie (Halle, 1930).

3
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elhagyták, és pusztulásnak indult a templom a faluval együtt. Így lett a falu 
helyén szántóföld, a templomból meg csonkatorony. Ez a munkavállalás 
önként kínálkozott, mert Zelemér egészen közel fekszik Hajdúböszörményhez, 
és mindezideig nem sokat törődtek a festői rommal, legfeljebb, ha egy-egv 
utas rá nem tekintett unottan, amint a vonat elrobogott a rom alatt. Ásatá
saink folytán a nagyközönség is felfigyelt rá, úgyhogy a csonkatorony nem 
ócska kőhalmaz ma már, hanem műemlék, amelynek története van. A kirán
dulók nagy száma kereste fel a nyáron és keresi fel azóta is. Hajdúböszörmény 
város a magára hagyott pusztuló toronyromot felkeríttette, és lépéseket tesz, 
hogy a nyár folyamán a további pusztulástól megóvják.

De az én szempontomból sokkal jelentősebb volt, ahogy a diákjaim 
fogadták ezt a darab történelmi múltat. Milyen más volt egy ilyen szabadban 
átélt történetóra, mint bent a zárt iskolateíemben. Bezzeg, nem várta most 
senki sem a csengetést; hiába is várta volna, mert csengő ijem volt a táborban. 
Hogy röpültek az órák egyik a másik után ! A fiúk valósággal beleélték 
magukat a történelmi m últba; természetesen előzőleg megvilágítottam  
előttük Zelemér m últját, és elmeséltem, vagy meséltettem a helybeli fiúkkal 
a hozzá fűződő mondákat is. Százféle kérdéssel zaklattak, és szigorúan figyeltek 
az utasításokra. Reggelenként, a munkaidő kezdetekor, valósággal rohantak 
a munkának, és versenyezve ásták a kutató-árkokat. Megértettem ők et; fiatal 
lelkük-testük tele van feszülő tettvággyal, és mikor azt kielégíthették, köny- 
nyebben tudnak odafigyelni, mint mikor órák hosszú során csöndesen kell 
ülniök az iskolapadokban.

Az ásatások folytán feltártuk az idők folyamán rommá vált zeleméri 
templom alapjait. Megtudtuk, hogy a templom gót stílban épült, nagysága 
24 x 6'60 m. A templom körül emberi csonLokat találtunk, ezekből nyilvánvaló, 
hogy a templom környéke temetőhelyül szolgált, (de a sírokat feldúlták, 
ép sírt nem találtunk). Az alapok feltárása után a közeli szántóföldeken a 
falu után kutattunk, öt kutató-árkot (34—48 m.) ástunk. A falu nyomait 
megtaláltuk. Az emberi csontokon kívül cserépdarabok és rozsdás kések, 
valamint az építkezéshez használt vasszegek kerültek felszínre.

Az ásatást két munkatáborban végeztük 1938. év július havában, 
amelyekben,22, illetve 24 diák vett részt. Mindenik tábor 2— 2 hétig tartott. 
Az egyik táborban cserkészek voltak. Táborhelyünk a Boda-erdőn volt, közel 
a munkahelyhez. Az ellátást a résztvevők által befizetett részvételi díjakból 
(3— 5 pengő fejenként), a beszolgáltatott élelmiszerekből és a cserkészcsapat 
pénzéből fedeztük. Jószívű adakozók is segítettek bennünket. Hajdú
böszörmény város és a hajdúböszörményi gimnázium által nyújtott segélyek
ből szerszámokat szereztünk be (ásók, lapátok, talicskák stb.).

A táborok napirendje kevés eltéréssel (esős idő) a következő v o lt : 
6 órakor ébresztő, 6— 7-ig reggeli torna, mosakodás, takarítás ; 7 órakor 
zászlófelvonás, ima, szolgálat átadás-átvétel, utána reggeli. Kivonulás a 
munkahelyre ; 8— 12 óráig ásatás (közben 20 perc pihenő és tízórai). Bevonulás 
a táborba, mosakodás ; 1— 2 óráig ebéd. Délután 2— 4-ig pihenő, levél- vagy 
naplóírás ; 4—6-ig ásatás. Mosakodás (fürdés). 7 órakor vacsora, 8 órakor 
megbeszélés, tábortűz (zárt). 9 órakor parancskiadás, zászlólevonás, ima. 
9'30 órakor lefúvás. Vasárnaponként az ásatás szünetelt. Ilyenkor délelőtt 
templomba mentünk a közeli Józsára, délután nyilvános tábortüzet rendez
tünk (szavalat, zene, ének stb. számokkal). Mindennap egy-egy őrs volt szol
gálatban (6—7 fő), amelynek kötelessége volt a tábor körül adódó napi munka 
elvégzése (fagyüjtés, hordás, vágás, vízhordás, segédkezés a konyhán, nappali 
őrségadás stb.). Éjjel az őrséget 2 óránként váltottuk (2— 2 fő). A táborozok 
a cserkészcsapat sátrait használták. Azt hiszem, nem lesz érdektelen meg
emlékeznem az.étkezésről. A szakácsok a diákok közül kerültek ki és a segéd
szakácsok (kukták) is. Étrendünkön szerepeltek. Beggelire : kakaó, kávé, tej 

(3 dl. tej), kenyér. Tíz órakor : mézeskenyér, sütemény v. kalács. Ebédkor : 
leves, sült és főzelék, kenyér. Vacsora : paprikáskrumpli, krumplis tészta 
(öhöm) sült szalonna, tea, főtt tojás stb. Jó szakácsunk volt, így az étrend 
is változatos volt (töltött káposzta, túróscsusza, káposztáskocka stb.).
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A fiúk a táborozás ideje alatt kb. 000 m3 földet mozgattak meg. A tíz- 
liónapi szellemi munka után szervezetüket edzette ez a testi munka, mellette 
az elmaradhatatlan reggeli torna. Az állandó szabadban való tartózkodás, 
munka az étvágyukat is növelte. Két hét múltán a fiúk napbarnítottan, meg
izmosodva, kitűnő hangulatban és kérges tenyérrel tértek haza, hogy most 
már élvezzék a kiérdemelt vakáció örömeit.

De van a testi munkának egy másik oldala is. Azok a fiúk, akik egy
szer már feltörték kezüket az ásó-kapanyéllel, vagy a kubikolásban, akik 
övig meztelenül dolgoztak egymás mellett a perzselő napon, azok sem szé- 
gyelni, sem lekicsinyelni nem fogják a testi munkát. Az ásó, kapa isme
rős, szokott szerszám lesz nekik, és ennélfogva értékelni tudják majd azok
nak a munkáját, akik ezzel keresik meg a kenyerüket és megbecsülik a mun
kást is. Igv omlanak le majd lassanként azok a válaszfalak, amelyek a régi 
Magyarország fiait elválasztották egymástól, mert egy nemzet erős,* hatalmas 
•csak akkor lehet, ha tagjai egymás mellett küzdenek, egymást megbecsülve, 
segítve a közös cél elérésében.

A tábori élet a fiúkban egymás között is kifejleszti a bajtársi szellemet. 
A fiúk jóban-rosszban együtt vannak, személyválogatás nélkül. A sátorban 
egymás mellett alusznak, ha reájuk kerül a sor, együtt őrködnek, együtt 
ménnek a kútra, és együtt birkóznak meg a főzés nehézségeivel. Ma ez a 
csoport, holnap a másik, mindenkinek ki kell vennie a részét mindenféle 
munkából. Mert a táborban nincs édesanya, aki kiszolgálja a fiát, nincs ház
tartási alkalmazott, ott a legelkényeztetettebb fiú is maga veti az ágyát, tartja 
rendben ruházatát és mosogatja étkező-edényét. Olykor tejért kell inennifa 
közeli tanyára és felelősségteljes megbízásokat végrehajtani. Az egyiknek 
épúgy, mint a másiknak, és ez a tudat a testvéri szellem mellett az életre
valóságot is kifejleszti bennük. A tábor környékének ragyogni kell a tiszta
ságtól, különben jön a szigorú parancs a nagytakarításra. A közösség érdeké
ben mindenkinek egyformán kell dolgozni.

A táborban katonás fegyelem uralkodik, úgy a fellebbvalóval, mint 
idegenekkel, bajtársakkal szemben. A katonai fegyelem és az udvariasság 
szabják meg az érintkezés formáját.

Ügy a munkahelyen, mint a táborban a munka megkezdése és befejezése
kor tisztelegtünk a nemzeti zászló előtt. És azok a fiúk, akik ezt a tábori 
életet végigélték, ma is tisztelegve haladnak el a nemzeti zászló előtt.

A tábori élet nevelő értékének döntő fontosságú tényezője a valláserkölcsi 
nevelés. Közös imával kezdtük és fejeztük be a napot, úgyszintén étkezések 
előtt és után is közösen imádkoztunk. A zászló fel- és levonásakor vallásos és 
hazafias énekeket énekeltünk, házi bibliamagyarázatokat tartottunk, és 
vasárnaponként felekezetenként résztvettünk az istentiszteleteken.

A tábori élet jótékony nevelő hatását az ifjúság lelkére az is bizonyítja, 
hogy azok a szülők, akiknek fiuk a táborban résztvett, őszintén lelkesednek a 
munkatáborokért. Több szülővel beszéltem, akik mind azt vallották, hogy 
gyermekük a táborban lelkileg-testileg erősödött. Nemcsak megizmosodva, 
napbarnítottan került haza, és nemcsak jó étvággyal eszik most már az azelőtt 
válogatós, elkényeztetett csemete, hanem sokkal szolgálatkészebb lett azóta, 
most már észreveszi, ha valahol szükség van az ő segítségére, és kész azonnal 
elvégezni az apróbb-nagyobb szolgálatokat. Volt olyan gyermek is, aki éppen 
a tábori élet edző hatása alatt indult gyors fejlődésnek. Megtörtént, hogy az 
azelőtt félénk fiúcska megszokta a táborban az éjjeli őrséget is, és most már 
nem retten meg a maga árnyékától a sötétben sem.

Ezzel a pár szóval nem akartam és nem is adhattam volna részletes 
beszámolót táborozásunkról, csupán nagy vonásokban óhajtottam rámutatni, 
milyen felbecsülhetetlen értéke van ennek pedagógiai szempontból, és milyen 
igaz, tiszta gyönyörűséget szerez magának az ifjúság között a tanár is.

Magyarország telve van ezeréves múltúnknak sok-sok pusztuló emlékével, 
melyek beszédes hirdetői és bizonyítékai a múlt dicsőségének. És mennyi 
csodálatos kincs van még a föld alatt, amelyeket még nem tártak fel, és 
amelyek sokszor, ha valami ok miatt felszínre kerülnek, a tudatlanság áldo

3*
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zatai lesznek. Milyen nemes feladat volna középiskolás diákok számára, ha 
komolyan foglalkoznának ezekkel a kérdésekkel, és munkatáborok keretében 
megpróbálnának megfejteni valamit abból a nagy titokból, amelyet hazánk 
földje takar. Nemcsak nemzeti szempontból érne sokat ez a munka, hanem 
tudományos életnek is nagy szolgálatot tennének vele, hisz alig van falu,, 
vagy város, amelynek határában valamilyen emlék vagy ennek nyoma ne  
emlékeztetne a múltra, és ne ígérne eredményt a feltárásra. És egyéb értékek 
mellett azt is elérnénk, hogy a diákok leikébe kitörölhetetlenül belegyökerez
nék a tanterveink által oly erősen hangsúlyozott és fontos szülőföld-, környék- 
és honismeret is.

Dr. Csilla A nlal.

V /  Leány nevelés a H arm adik  llimdaloinhan.

A mai kor uralkodó gondolata a kollektivizmus. Mindent a nemzetért,, 
a közösségért: ez a jelszava valamennyi olyan államnak, mely helyét s 
fennmaradását a nemzetek társadalmában biztosítani akarja. Tulajdonképpen 
a keresztyénség egyik főparancsa nyilvánul meg a közösségért való munká
ban. A nemzet minden egyes tagjának éreznie kell, hogy munkájával s a 
nemzeti célok felé való törekvésével nemcsak saját, hanem a nemzet egyete
mének óhajtott céljait mozdítja elő.

A kollektivizmusnak egyik velejárója a megfeszített munka. Az egyes 
államok, melyek elsősorban a közösségi elv alapján állanak, óriási erőfeszíté
seket tesznek, hogy nagy számarányuknál fogva, a világháború utáni igaz
ságtalan békekötések utáni állapotok megváltoztatásával egyrészt s a nemzet 
egyetemében rejlő hatalmas energiák kihasználásával másrészt a nemzetek 
versenyében az első helyekre kerüljenek. Az erőfeszítés mind az államok,, 
mind az egyes ember életében magával hozza azt, hogy mindenféle és fajta 
erőt a nemzet szolgálatába állítsanak. Míg az elmúlt századokban a nő másod
rendű helyet foglalt el a társadalomban, ma már legtöbb államban fontos, 
sőt sokszor vezető helyeket töltenek be nőkkel. A mai kor nőtípusa már nem
csak az otthonának s családjának élő anya, hanem a kenyérért küzdő önálló 
nő is, kit a nemzet honvédelmi, politikai célokra is igénybe vehet és vesz is, 
A közösségért folyó nagy küzdelemben a nőt is igénybe veszik s fokozott 
mértékben a nemzet nagy céljainak megvalósításánál. Ügy hiszem, hogy 
ezen a téren Németország áll az első helyen a maga elsőrangú szervezettségé
vel, s ezért a következő sorokban a német leánynevelés néhány mozzanatával 
kívánok foglalkozni.

A német leányok egy központilag irányított hatalmas szervezetnek, a 
Bund Deutscher Mädel-nek a tagjai. Ennek a leányszövetségnek 2.000,000 
tagja van. A szövetség nagy súlyt helyez tagjainak testi s lelki nevelésére. 
Az előbbinek megvalósítását célozzák a céltudatos s rendszeres testedzéssel 
foglalkozó órák. A leányok összességét igyekeznek bizonyos jó átlageredmé
nyek elérésére rávenni, s aki a bizonyos előírt eredményeket eléri, egy jelvényt 
kap. Tudtommal hazai középiskoláinkban is vannak ilyen jelvényszerző 
versenyek, melyeknek nem az egyes sportágakban való kiválás a célja, hanem 
jó átlageredmények biztosítása. Természetesen e mellett megvan az egyes 
sportegyesületeknek a lehetőség arra is, hogy egyes különleges sportágakbau 
továbbképezhessék magukat az egyes növendékek.

A testi nevelésnél talán még nagyobb szerep jut a leányok egységes világ
nézeti nevelésének. Ezt is központilag intézik, s az iskolai nevelés keretén 
kívül is. A szövetség minden héten egyszer összegyűjti tagjait, hogy meg
ismertesse őket a nemzetiszocialista államban rájuk váró feladatokkal, 
Kb. 18,000 vezetőt képeznek ki évente a leányszövetség 40 iskolájában,, 
s ezeknek a leányvezetőknek kötelessége a rájuk bízott csoportok világnézeti 
kiképzése.

Nagy súlyt fektet a birodalom az ifjú nemzedék szociális együttérzésének 
kifejlesztésére. A leányok szabadidejének egy részét arra fordítják, hogy a
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.szegényebb néposztályok gyermekeit nehéz munkájukban támogassák, s 
lehetővé tegyék számukra is a pihenést s szabadságot. így a szegényebb 
gyermekek is mindig újult erővel láthatnak nehéz munkájuk elvégzéséhez.

A jövő nemzedék egészséges fejlődését biztosítja különféle intézkedések
kel az állam. Az iskolából kikerült leányokat háztartásokban helyezik el, s nem 
•engedik meg, hogy fiatal, fejlődésben levő leányok az iskolából kikerülve, a 
gyárak egészségtelen levegőjében s környezetében a testi s lelki leromlás 
útjára kerüljenek.

A falu s a város közti kapcsolatok megerősítése s ápolása ugyancsak egyik 
fontos feladata a birodalomnak. A néprétegek egymáshoz közelebb való 
hozása, a falusi s városi nép egymás munkája iráníi megbecsülését segítik 
elő az ú. n. átképző-táborok (Umschulungslager'). Ezek a táborok az egyes 
falvakban vannak s a 8—10 heti tanfolyam alatt a leányok megismerkednek 
a falu problémáival, szükségleteivel, népével, s azután legalább egy évig 
falun maradnak. Ilyen intézkedésekkel sikerül egyrészt a munkáshiányt 
pótolni, másrészt megszüntetik a nagyobb városokban fennálló munkanélküli
séget, nem is szólva ezen berendezkedés már említett hasznáról.

A leányszövetségek fontos munkájáról, célkitűzéseiről a szervezet tagjai 
a szervezet saját lapjából értesülnek, amely szintén egy összefogó-kapocs az 
egyes tagok között. Ugyancsak ezt a célt szolgálja a szövetségnek a német 
rádióban rendszeresített ének- s egyéb órái.

A közösség gondolatát kiterjeszti a szövetség nemcsak a haza határain 
belül, hanem azokon kívül élő népekre is. Figyelemmel kísérik a külföldi 
németek életét, viszonyait, s kiutazásokkal, kapcsolatok teremtésével ápolják 
s erősítik bennük a nemzeti öntudatot, a német birodalomhoz, nemzethez 
való tartozás érzését.

Mindezen intézkedések célja tehát, amint látjuk, a német népi egység, 
együvétartozás, közösségi érzés ápolása. Egy állam a mai időkben igazán 
csak úgy állhat fenn, ha minden erejét, az összes energiákat kihasználva, 
a  nemzeti érdekek szolgálatába állítja. A nemzet minden egyes tagját úgy 
nevelik, hogy az illetők saját egyéni érdekeiknek teljes mellőzésével tudásukat, 
képességeiket az állam, a közösség szolgálatába állítsák. Míg így egyrészt a 
nemzet tagjaiban rejlő nagy erők felhasználásával megindított hatalmas 
méretű fejlődés erős önbizalmat ébreszt a nemzet ifjúságában, másrészt az 
elméleti nevelés is odairányul, hogy az ifjúságban tudatossá tegye a német 
nemzetben rejlő kiváló tulajdonságokat. Szerintem az ifjak lelkében véghez
vitt céltudatos önbizalomfelkeltés — ha nem túlzott mértékben történik —  
óriási erőket jelent a nemzet jövőjének fejlődése s egészséges irányú haladása 
szempontjából. Az erőknek, az önbizalomnak ily módon való növelése terem
tette meg nagyrészt a mai hatalmas Németbirodalmat, s a nemzet nagy 
céljainak az ifjúsággal korán való megismertetése, annak leikébe való bele
nevelése fogja biztosítani az ország jövőjét is.

Budapest. Jakabfi László.

A líceumi énekoktatásról.

A tanítóképzőknek líceumokká, illetve akadémiákká való átszervezése 
folytán jelentős változást szenved az énektanítás is. Ez a változás éppen úgy 
érinti a kitűzött célt, mint az elvégzendő anyagot. A célt, az elérendő ered
ményt illetőleg annyiban történik lényegbevágó változás, amennyiben most 
már nem énektanítókat akarunk nevelni a líceumokban, tehát nemcsak 
olyanokat, akik énekbeli készségüket, tudásukat majd felhasználják, tovább
adják egykor az elemi iskolákban, hanem művelt magyar fiúkat és leányokat, 
akik a líceumoknak általános és részben mégis speciális oktatásánál fogva az 
élet minden vonatkozásában, tehát gyakorlati téren is, sokkal inkább meg
állják helyüket, mint pl. a gimnáziumoknak túlnyomóan elméletileg képzett 
növendékei. A líceumoknak tanterve felöleli nemcsak az elméleti, gyakorlati 
(pl. gazdaságtan, kézimunka stb.), de a művészeti tárgyakat is (ének, zene,
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rajz), s ez által az ifjúi lélek harmonikusabb, mindenféleképpen kiegyensúlyo
zottabb nevelését, formálását sokkal inkább szerencsésebben oldja meg, mint 
azok az iskolatípusok, ahonnan ezek a művészi tárgyak száműzve vannak.

A líceumi tantárgyaknak, s így különösen az ének és zenének az álta
lános műveltség adása mellett azonban van egy más, rejtett, de époly fontos 
céljuk, az t. i., hogy előkészít a tanítóképző-akadémiára. Ezen kettős cél
kitűzésnek következménye az, hogy míg egyfelől minden felvételi vizsga 
nélkül mindenki felvehető a líceum első osztályába, tehát azok is, akiknek 
gyenge zenei hallásuk van (szándékosan nem írom az abszolút zenei hallás- 
talanságot, mert ilyen csak a legritkább esetben van, a legtöbb gyenge zenei 
hallás igenis jól javítható és fejleszthető 1), másfelől mindent el kell követnünk 
éppen a fentebb mondottak miatt is, hogy t. i. a gyenge zenei hallás fejleszt
hető, meg azért is, mert a líceumokból kikerült növendékekből fog össze
tevődni majd az akadémiai tanfolyamok hallgatósága s egykor a nemzet 
tanítósága.

Ezen kettős cél határozza meg az elvégzendő anyagot, egyfelől a zenei 
általános műveltség megadását, másfelől az alapos előkészítő (akadémiára •) 
munkát illetőleg.

Szomorú az a zenei analfabétizmus, mellyel általában a magyar közép- 
osztály rendelkezik. Még szomorúbb, hogy illetékes fórumok nem látják, 
vagy talán nem is akarják meglátni azt a nagy nemzeti érzést nevelő erőt, mely 
éppen a legnemzetibb tárgy tanításában, a magyar énektanításban van meg
adva. Az ebben adott lehetőségeket nem hogy kihasználni próbálnák, de 
mintha szándékosan nyesegetnék vissza a meginduló szép, életerős hajtáso
kat (lásd gimnáziumi énektanítás visszafejlesztését 1). A nemzeti érzés csök
kentésének, az elnemzetietlenítés egyik kiváló eszköze a magyar dal megölése. 
A körülöttünk lévő államokban, úgy Nyugaton, mint a Balkánon (Romániá
ban, Bulgáriában) sokkal, de sokkal fejlettebb az iskolai énektanítás. Feles
leges Volna itt most az éneknek pedagógiai, társadalmi, nemzeti és vallás
erkölcsi nevelő hatásáról értekezni. Csak egyet hadd említsek meg : a mai 
idegesen kapkodó, gépesített, kalmár szellemű világban, idegessé, kalmár 
szelleművé válik az emberi lélek is, ha fel nem emelkedik, meg nem tisztul 
néha-néha az örökszép, a művészet megnyugtató, tiszta légkörében. De 
hogyan emelkedjék oda fel, mikor az iskola nem mutatta meg néki az arrafelé 
vezető utat? Megtanult az iskolában sok mindent, hasznos és kevésbbé 
hasznos ismereteket, csak azt nem, hogy gyönyörűséget találjon egy Palestrina-, 
Schütz-, Kodály- vagy Bartók-kórusban, s ezért tucatszámra fogyasztja a pesti 
kávéházak idegenfajú füttykomponistáinak érzelgős, de annál értéktelenebb, 
csúnya dalait vagy bizsergeti hallóérzékét a jazz vad ritmusaival. De a 
katonaló is felfigyel a trombita hangjaira, ehhez nem kell nyolc évig a művelt
ség emlőin táplálkozni.

Tehát annál örvendetesebb, hogy végre van egy iskolatípus, ahol az 
ének és zene mint rendes tárgy taníttatik, dacára annak, hogy ezen iskola
típus nem szakiskolai jellegű, mint volt a képző.

Mi lehet az anyaga a líceumok énektanításának? Természetesen és első
sorban a magyar dal. Ebből induljon ki az elméleti ismeret, a dal legyen az 
eredménye minden elméleti ismeretnek. De nem a tankönyvírók és egyebek 
mondvacsinált jóakaratéi próbálkozásai, hanem az igazi magyar dal, melyeket 
valóban a nép ajkáról gyűjtöttek össze lelkes és hozzáértő muzsikusaink. 
Éppen ezért elkerülhetetlenül szükséges, hogy mielőbb jó énektankönyv 
írassák és adassák ki. Jó lenne, ha a református Egyetemes Konvent élne 
tankönyvengedélyezési jogával, s megfelelő református szellemű énektan
könyvről gondoskodna a líceumok számára. Csodálatos, milyen hamar meg
érzi és megszereti, ennélfogva gyorsan meg is tanulja hozzáértő lelkes vezetés 
mellett az ifjúi lélek az igazi, művészi alkotásokat. Tanítónőképzős növen
dékeim átlagban egy hét alatt tanultak meg egy-egy háromszólamú nehe
zebb Kodály- vagy Bartók-kórust, Palestrina-, Schütz- stb. kórusokat pedig 
egy-két próba után már vidám boldogsággal és látható gyönyörűséggel 
énekelték. Ha gyengébb anyag is kerül föl a líceumba, azért remélem, hogy



Külföldi lapszemle. 87

ez a nívó nem fog sokat esni. Meg kell szerettetni és ismertetni az igazi szépet 
a fogékony ifjú lélekkel, s akkor az iskolában kapott benyomások végigkísérik 
egész életén, irányt szabva ízlésének, művészi felfogásának.

Ez tehát a líceumi énektanítás egyik célja : magyar dalt szerető, zeneileg 
is értelmes egyének nevelése.

A másik célja, mint előbb már említettem, előkészítés a tanítóképző
akadémiára s az azzal kapcsolatos kántorképesítésre. Hogy kántorképzésünk 
nívóját lényegesen emelni kell, azzal mindenki tisztában van. Márpedig az 
csak úgy lehetséges, ha a líceumokban vetjük meg azt az alapot, melyre később 
bátran építhetünk. Éppen ezért rendelte el az Egyetemes Konvent a líceumok
ban is a heti egyórás egyházi éneket. Itt is és a rendes énekórákon is állandóan 
szem előtt kell tartani "úgy az általános műveltség, mint az akadémiára való 
előkészület egyik alapvető, fontos kellékét a jó kottaolvasás, azaz hang
jegyekről való éneklés elsajátításának készségét. Ez csak a már jól bevált 
relatív módszerekkel lehetséges, azaz szolmizálva. A szolmizáló eljárásnak 
eddig egyik nagy fogyatékossága hazánkban az volt, hogy nem voltak nevei 
a felemelt és leszállított hangokra. Most már ez is kiküszöbölődött. (E. Kodály: 
Bicinia Hungarica, vagy : Yikár : Y. oszt. Énekvezérkönyvét elemi iskolák 
számára, hol ez az eljárás bőven van ismertetve s feldolgozva.)

Mindent egybevetve, a líceumok énektanításából kell kinőni annak az 
új, általános zenei műveltségnek, mely hivatva van átformálni a ma még 
zeneileg műveletlen tömegek zenei ízlését.

Nyíregyháza. Vikár Sándor, tanár.

K Ü L FÖ L D I L A PSZ E M L E

\  „Yeue Jahrbücher für Antike und deutsche l(ildun<|“ lí. füzetében 
A . Dahlmann : „Cicero und Matius“ címen értekezik. Levélváltásuk nyomán 
érdekesen rekonstruálja a barátságról vallott két felfogás különbségét. Cicero 
—  s vele a tősgyökeres római —  szemében a barátság kölcsönös officium 
( =  opi-ficium)-on : segítségnyújtáson, szolgálatokon alapszik, melyeknek
végcélja a haza : libera res publica érdeke. Matius ezzel szemben a barátság
nak — jelen esetben a Julius Caesar szeretreméltó, zseniális, humánus egyéni
sége iránt feltétlen kultuszát képviseli; az elhúnyt barát iránti humanitás 
és pietás mindenek fölött áll, ezért veszi át a Caesar emlékére rendezett 
játékok gondozását, noha Caesart sokan a haza ellenségének tartják. Ciceró
ban felemelő látnunk a régivágású rómait, ki a libera res publicához hanyat
lása idején is egész lélekkel ragaszkodik, míg Matius önzetlen humanitása, 
mely a közügyekkel szemben tanúsított közönnyel párosul, a hanyatló Róma 
jelensége.

Fr. Egermann : „Das Geschichtswerk des Herodotos. Sein Plan.“ c. 
értekezése a füzet kiemelkedő darabja. Szerinte a mű főtémája nem a görögök 
és barbárok ősi ellentéte, hiszen a műnek kb. fele nem sorozható e szempont 
alá, hanem : a perzsák világuralmi törekvése ; ez az oka a görögökkel vívott 
küzdelmüknek is. S ez igazi TéXo? : mert itt tört meg az a fennhéjázó törekvés, 
mely már Európát, az akkor ismert egész földet fenyegette.

A VII. könyv 8. és köv. fejezetei a perzsa haditanácsról szólva, nyíltan 
megmondják, hogy a perzsa jellemben van egy törekvés : sohse megnyugodni, 
mindig többre vágyni, „hozzászerezni“, népeket leigázni. Ez már vóuo? 
(törvényerejű szokás) náluk, ennek enged Xerxes is. „Perzsia határai Zeus 
égi határaival érintkezzenek. Egyetlen földi birodalom legyen : a perzsa. 
Egész Európa is alattvalónk legyen.“ (VII. 54.) — S miért? Mert ők a leg- 
különbek az emberek között. A világuralmi törekvés : a perzsák sorsa, az ő 
„istenük“. Ennek engedni kell : ezért jönnek Xerxes fenyegető álmai.
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A kebelében rejlő démonnak senkisem állhat ellen. E démonnak engedve a 
perzsák minden népet megtámadnak, ha azok okot sem adtak rá. Az ión
felkelés és az európai görögség nyújtotta segély csak ürügy, mely kiváltja a 
rég készülődő perzsa támadást. —  A mű elején adott megokolás, hogy a 
görögök a hibásak, mert Trója elleni hadjáratukkal ők kezdték meg az ellen
ségeskedést a Kelettel, kifejezetten perzsa részről felhozott puszta ürügy 
(ir:Ó9j£irj|jia).

Az igazi, benső, lényeges oknak és a külső oknak, kiváltó alkalomnak 
ez a megkülönböztetése az orvostudományból ered. Herodotost különben is 
befolyásolja a korabeli görög orvostudomány. Ezt mutatja műve utolsó feje
zete is, hol a lakóhelynek a népjellemre gyakorolt hatását fejtegeti.

Hogy Herodotos műve befejezett egész, azt az is mutatja, hogy Sestos- 
nak a görögök által való visszafoglalásával végződik : ezzel a perzsák elvesz
tették európai hídfőjüket. Perikies apja : Xanthippos foglalja el : ezzel is 
hódol a történetíró Perikies nemzetségének és Athénnek.

Perzsia kudarcának erkölcsi okát jól látja H. : a äßpic, mely az eleme
ket is meg akarja fékezni, vad pusztításra való hajlam, mely az istenek 
templomait se k ím éli; a végső, visszataszító háremtörténetek Xerxes udvará
ban is a demoralizáció jelei. Hajdan a perzsák keményen éltek, a legyőzötteket 
hagyták kényelemben élni, —  most a görögöké a szegénység és az „areté“, 
mely „elhárítja a szegénységét és a szolgaságot is“.

G. Kleiner : „Zur Rangstellung der pergamenischen Kunst“ c. — gazdag 
illusztrációkkal ellátott — tanulmányában beható stíluselemzés után arra 
az eredményre jut, hogy a hellénisztikus szobrászat igazi görög művészet, ám 
az ión elem vezet benne, mely már előbb is közvetített Kelet és Nyugat 
között. Az iónoknak megvolt ehhez a mozgékonyságuk és a világnak kitárt 
szemük. A pergamumi oltár stílusbeli elődei : az archaikus ión művészet és 
a pheidiasi klasszikus plasztika, mint ezt már Jakob Burckhardt felismerte.

Fr. Klose : Altrömische Wertbegriffe (honos u. dignitas) címen érdekesen 
fejtegeti, hogy a „honos“ nem azonos a német „Ehre“ (becsület) fogalmával. 
A honos nem állapot, birtok, hanem tevékenység. Kétoldalú fogalom, mint 
a pietas. Kell hozzá valaki, aki elismerésével megadja : a közvélemény. Az 
egyén részéről pedig virtus, merita, res gestae. A „honos“ aztán a virtus jutalma. 
Ha ismételten feléje fordul a közbizalom, a „honos“ végre állandó birtokká 
válhat a család számára is. De az utódok kötelessége megőrizni és gyarapítani. 
A római „honos“ tehát csakis a közéletben alakulhat ki, hiszen elismerés 
nélkül nem lehetséges. Az elismerés nyilvánulhat hivatalokban (ezek neve is : 
,,honores“), de diadalmenet engedélyezésében, hálaadó ünnepben, megtisztelő 
szenátusi határozatban is.

A „dignitas“ aztán a végeredmény, ami az ismétlődő ,,honores“-ből 
összetevődik ; ez már mintegy személyes birtoka az embernek, a tekintély, 
mit a nyilvánosság előtt élvez. Ám ez is alábbszállhat, ha a további elismerés 
elmarad. S mivel igazi római számára az élet dignitas nélkül m it sem ér, 
mégis van benne valami, ami a „becsület“ érzésével rokon. Érdekes, hogy 
Cicero, midőn a közügyektől élte végén, elkeseredve visszavonult, a „Som- 
nium Scipionis“-ban így szól : „haec caelestia spectato, illa humana con- 
temnito“ (6, 12), és : „neque te sermonibus vulgi dedideris nec in praemiis 
hum anis spem posueris“ (7, 17). Itt már meghasonlott Cicero a római élettel, 
s a görög filozófia egészen más irányú gondolataiban keresett vigaszt.

Végül szép idézetekkel —  Bismarck, Fichte stb. — állítja szembe a 
német benső becsületérzést a francia és latin morális érzéssel, mely a közösség 
elismerésére van alapítva. A bensőséges becsületérzés, mely csak saját lelki
ismeretét ismeri el bírónak, szerinte „északi“ („nordisch“) tulajdonság ; 
valaha a rómaiak is „északi“ jellegűek voltak, ám a „nyugati“ fajjal való 
keveredés „eltorzította“ a tetteken nyugvó természetes önérzetet dicsvágy 
és hiúsággá. De, hogy a mai német becsületérzés is más, mint Fichte és Bis- 
marck-é, azt szerzőnk köv. szavai mutatják : „Becsület alapjában véve nem 
mást jelent, mint az északi faj-törvénynek megőrzését befelé és kifelé.“
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Végül Rudolf W eynand: „Die grossen Unternehmen in der römisch
germanischen Eorschuiig“ címmel az utóbbi évek eredményeit és irodalmát 
ismerteti. Ma már a római-kori németországi emlékek kutatása a német ókor 
tudományának egy része, s vezetője sem klasszikus archaeológus többé.

Kunszentmiklós. Kiivendi Dénes.

H A Z A I  I R O D A L O M

Takaróné ilr. báli llealrix és dr. Tamás Károly: A közj|azdasáyi elméletek 
története. (A TÉBE-könyvtár 94. száma, 495. ö. Ára 15 P.)

Két magyar tanár kiváló szellemi terméke került ki a sajtó alól néhány 
nappal ezelőtt. Amint a mű előszavából megtudjuk, átgondolt munkameg
osztás alkalmazásával a szerzők egyike, dr. Tamás Károly, magyar, német, 
francia, angol, amerikai és olasz forrástanulmányokat folytatott, a másik 
szerző, Takaróné Gáli Beatrix, a bölcselet és a közgazdaságtudományok 
doktora. A Gazdaságetika c. nemrég megjelent igen értékes munka kitűnő 
szerzője pedig a saját magyar és idegen forrástanulmányai felhasználásával 
megírta a könyvet. Nem egyszerű könyvet, hanem valóban standard munkát 
alkotott.

E hatalmas munka felépítésénél a szerzőknek két vezetőgondolatuk 
volt : egyrészt a közgazdaságtan felépítésének, történeti kialakulásának 
ábrázolása, másrészt a közgazdaságtan elméleti anyagának, eszméinek, kér
déseinek tételes ismertetése. Nagy célkitűzések ezek, mert alapos, körül
tekintő tudást, az egész tudományos anyag feletti feltétlen uralmat, nem egy
oldalú, de határozottan enciklopédikus műveltséget, kitűnő kritikai képes
séget követel meg az ilyen hatalmas mű létrehozása. A szerzők e követelmé
nyeknek bámulatraméltóan meg is feleltek.

Tudományos munkákból gyakran nehéz atmoszféra érezhető. Az elvont
ság, a száraz egyoldalúság igen sok esetben nehezen járhatóvá teszi a tanul
mányozás tárgyává tett anyag területét. Sokszor ez idézi elő aztán az olvasó, 
az érdeklődő megtorpanását. A most megjelent munkában a közgazdasági 
elmélet története a korszellem és a bölcseleti nézőpontok élénk megvilágítá
sával kerül feldolgozásra. Az ókortól napjainkig kialakult felfogások, elméle
tek, kérdések nagyszerű, a figyelmet, az érdeklődést mindvégig lebilincselő 
stílussal taglaltatnak. A szavak mögül szellem, levegő, a tudománynak egyre 
gazdagabb illata áramlik e könyvbe. Amikor az egyszerűbb tények, jelensé
gek vizsgálata után az összetettebb jelenségeket, elméleteket és kérdéseket 
elemzik a szerzők, érezzük, hogy magasságba, az eszmék, a gondolatok meg
tisztult magasságába kerültünk. E magasságból már másképpen látjuk a 
tények lényegét, a tanítások leszűrődését, a logoszt. Milyen világosan m utat
nak pl. a fiziokratizmus tanításai alapján a gazdasági tevékenység tartalmára 
és ezen a területén érvényesülő törvényszerűségre. Egy pillanatra hall
gassuk csak az e tekintetben kiformált megállapítást : „Ahogy a kozmikus 
világnak megvannak az állandó törvényei, úgy a társadalmi és gazdasági 
élet is fel tudja mutatni az önmagától fennmaradó, újra és újra ismétlődő 
közfolyamatok láncolatát. A naprendszer egyedei évezredek óta végzik 
szabályos pályafutásukat, a társadalmi életben is a javak termelése forga- 
lombahozása, szétosztása, fogyasztása folyton ismétlődő folyamatok. Az 
egyik gazdasági ág beékelődik a másikba, és valamennyien támaszkodnak 
egymásra.“

Ami az emberi szükséglet fellépése és annak kielégítése között van : 
a termelés, a forgalom, a verseny, az ár, pénz, valuta, a fogyasztás és jöve
delemelosztás s mindezekre ható okok, ezekkel szorosan összefüggő körül
mények és problémák — mindezt a szerzők a legmegkapóbban világítják
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meg. De nem úgy viszik keresztül elemzésüket a szerzők, mint az eddig meg
jelent közgazdaságtani könyvek írói, hanem a kor gondolkodásának tükré
ben, a szakirodalom jelesei termékeinek prizmáján át vetítik elénk a sark- 
igazságokat. E kivetítéseknél nem esnek bele az egyoldalúságba, a tárgy iránti 
szeretet rajongásába, hanem a bölcseleti, a történelmi felfogás, a miliő fel
tárásával felvilágosítanak, tanítanak. Ez a sokoldalúság, a lényegnek számos 
nézőszögből való kisugároztatása adja e munka értékét, sőt szépségét.

A Névmutató szerint a szerzők 404 névre hivatkoznak, ennek alapján 
ezen írók, szaktudósok munkáinak megemlítésére,szellemi termékeik elemzésére 
és kritikai méltatására. Mennyi lelket, szellemet fárasztó, ideget igénybevevő 
energiára volt szükségük? Szinte érezzük, amint elmerülnek az anyag
gyűjtésbe, ennek gondos kiválogatásába, osztályozásába, majd feldolgo
zásába, hogy felszínre hozhassák megállapításaik igazgyöngyeit. A munkát 
e tekintetben jellemzi az arányosság, a helyes értékelés is abban a vonat
kozásban, hogy a kiemelkedő, fontos problémakörnek a megillető teret szán
ták, a kevésbbé jelentékeny felfogás ismertetését pedig szőkébb térre szorí
tották.

Ami a munka részletes tartalmát illeti, ennek közlésébe helyszűke m iatt 
nem bocsátkozhatunk bele. Ezért csak a mű főbb címeit iktatjuk ide. Tár
gyalásra kerül az ó- és középkor elméleti felfogása, utána az újkor köz- 
gazdasági és társadalmi kérdései közül a merkantilizmus, a fiziokratizmus, 
majd a klasszikus, etikai, romantikus, továbbá a történelmi, mennyiségtanig 
osztrák, amerikai lélektani iskolák tanításai. Jelentékeny terjedelemben 
foglalkoznak az érdemes szerzők a szocializmus különböző megnyilatkozásai
nak ismertetésével és bírálatával. Így az utópikus, a tudományos szocializ
mus, ezt követően a kommunizmus, az anarchizmus, a revizionizmus, az 
agrár-, a keresztyénszocializmus, a szociálpolitikai irány, a szolidarizmus, a 
nemzeti szocializmus, az univerzalizmus, az intézményi iskola eszméinek 
képviselőit mutatják be, és műveik nyomán eszmemenetüket tárják fel, és. 
bírálják páratlan tárgyilagossággal.

Amidőn kitűnően utalnak a szerzők a közgazdasági irodalom jeleseinek 
munkáira, ezzel elérik azt a pedagógiai hatást, hogy aki egyik vagy másik 
elmélet, felfogás, kérdés iránt érdeklődik, könnyen útbaigazítást és lehetőséget 
talál a továbbképzésre. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a köz- 
gazdaságtannal elméletileg és gyakorlatilag foglalkozó egyéneken kívül kinek 
tehet e mű olvasása, tanulmányozása megbecsülhetetlen szolgálatot? Korunk
ban, ebben a még kiforratlan, szinte szétzilált, hánykolódó társadalmi és 
gazdasági világállapotban, a középiskolákban először is a történelem tanára 
veheti hasznát e munkának. Igen sokszor vezérfonalul szolgálhat a múlt 
eseményeinek megértésére és a jövő útvonalainak megrajzolására, ha ismer
jük a gazdasági irányeszméket. Ezeket pedig a tudomány reflektorfényévei 
elsőrendűen világítják meg a szerzők. Hasznos iránytűt jelent a munka a 
tanulóifjúságnak, hiszen e mű nyomán nem a jelszavak, hanem a mélyen 
megalapozott elméletek alapján alakulhat ki egy a társadalmat, a gazdasági 
életet érintő fontos problémákról kristálytiszta felfogása. Hasznot jelenthet 
ez az ifjúságnak akkor, amidőn az életbe kerül, amikor hivatása teljesítése 
folyamán a tudás üdítő forrását e mű nyújtotta megállapításokban lelheti meg. 
De nemcsak a történelem, hanem az irodalom, a bölcselet tanára számos eset
ben e könyv feldolgozta elméletek és anyag segítségével módot találhat taní
tása alaposabb keresztülvitelére, az ifjúság látókörének tágítására. Ott van  
a matematika tanára, hány gyakorlati példát dolgoztathat ki, illetőleg tehet 
szemléltetővé a mennyiségtani iskola tanította törvényszerűségekre valő  
utalásával. Hogy mást ne említsek, mint a Pareto-féle állandó, amely egy 
nagyon fontos problémával, a jövedelemelosztás kérdésével áll kapcsolatban. 
Hány diagramma, hányféle függvény szerkeszthető meg a gazdasági életből 
vett példa segítségével, és ezen az alapon mennyire közelebb juthat a közép
iskola tanítása is az élethez.

A tudományos munkáknak ezt a díszét kell, hogy a középiskolák tanári 
könyvtáraik számára megszerezzék. Akik pedig olvassák, tanulmányozzák
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e munkát, hihető, hogy megszeretik a közgazdaságtant, és megismerve taní
tásait, igazságait, terjesztik ennek révén a közgazdasági szellemet. Ebből á 
szellemből kisugárzik az örök szép és jó, ami végül az egyetemességre, az 
egyesek és a közösség életére döntő hatást gyakorolhat. Ib dr.

Homan Káliul : Szent István és kora. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
Ára 8 P.

Szent István ünnepi esztendejének legméltóbb befejezése az első magyar 
királyról írt hatalmas biográfia, melyet középkori magyar történetírásunk 
egyik legkiválóbb kutatója és ismerője, a kitűnő történettudós, Hóman 
Bálint írt. A történetíró éleslátásával, igazságkeresésével, bölcs mérlegelésé
vel, józan tárgyilagosságával és a vallásos lélek hódolatával rajzolja meg a 
szentéletű nagy király alakját, életét, eszméit és történelmi jelentőségét. 
Megelevenedik előttünk az országépítés csodálatos munkája, hűséges és plasz
tikus képet kapunk az ország népi összetételéről, gazdasági és társadalmi 
viszonyairól. Három évtizedes tudományos munka eredményeinek reflektor- 
fényében úgy állítja elénk a magyar nemzet első királyát, hogy igaz mivoltá
ban lássuk „az apostolt és egyházszervezőt, a népművelőt és nemzetnevelőt, 
az egységteremtőt és nemzetreformátort, a törvényhozót és államrendezőt, az- 
országépítőt és honvédelmezőt, az igazi bírót és győzelmes hadvezért, a vár
megyék és városok alapítóját, új magyar életformák bevezetőjét és nagy 
nemzeti célok kijelölőjét, a magyar gondolat és haladáseszme megtestesítő
jét“, hogy kilencszáz esztendő történeti távlatában is érezzük tanítását, 
ösztönzését, útmutatását, és hitet, bizalmat és erőt meríthessünk ezekből 
mi és minden idők magyarja.

A magyar történetírásnak ezt a remekművét, mely világos és csiszolt 
stílusával az olvasók legszélesebb rétegei számára is kivételes élvezetet nyújt, 
minden magyarérzésű, kultúránkat szívén viselő embernek ismernie kell.

Á.
Hie Göttin Biuua in nördlichen Pannonien, von Kari Kerénvi. (Pannónia- 

könyvtár 49.) Az antik vallástudomány külföldön is jól ismert művelője e 
kis füzetben azt dokumentálja : mennyire eleven Diana-kultusz volt hazánk
ban. A Vértes-hegység vidékén, Győr, Tata, Sopron, Szombathely, Aquincum, 
Dunapentele s a Balaton közelében talált feliratok és reliefek tanúsítják, 
hogy itáliai •— közelebbről campániai —  és thrák katonák elhozták ide 
Artemis-Diana kultuszát. Az istennő vadász-jellege erősen kidomborodik 
itt, hiszen a császári korban — kissé a római „circenses“ szellemében —  
Silvanus-szal együtt —  mint praeses venationum-ot, az amfiteatrumi 
állatviadalok úrnőjét tisztelték : ő adja a vadat e játékokhoz. Ugyancsak 
Silvanus-szal, továbbá Bona Dea és Priapus-szal, tehát az erdei természet 
termékenység-isteneivel együtt is megjelenik, nemkülönben Liber pater —  
rel. (Dionysos) Liber, Diana, Silvanus : a dunai vidékek isteni arculatai. 
„Nutrix“ melléknévvel is előfordul, ami az Artemis Kurotrophos-nak felel 
meg. Végül a császárkultusz milieu-jére utal, hogy Augusta-nak van nevezve. 
A „numinibus Augusti et Dianae“-féle feliratok pedig a császárkultusz leve
gője mellett azt mutatják, hogy Dianát numen-nek : jelenvaló isteni hatalom
nak érezték. Hiszen „a Balaton mellett, a Vértesben igazi Artemis-vidéket“ 
láthattak. „Az istennő, aki a ,Limnatis“ (tavilakó) melléknevet is viseli, 
szívesen van otthon ilyen nagy víz mellett, templomai ilyen szelíd vonalú 
hegyeken szoktak állani és az erdő mindig az ő birodalma volt.“ (Herényi ; 
„Wilamowitz filológiája és a magyar föld antik emlékei.“ E. ph. k. 1932, 
I— II.)

Kunszentmiklós. Kövendi Dénes.
Vikár Sándor: Ének V. o. Az Aranykapu vezérkönyvsorozat 9. kötete, 

Sárospatak. Ára : 3 P 50 fillér. Vikár Sándor IV. osztályú énekvezérkönyve 
után érdeklődéssel vártuk a most megjelent V. osztályút. A IV. osztály ének
vezérkönyve a gyakorlatban jól bevált, és nemcsak a politikában, de vezér
könyvek értékelésénél is döntő tényező a siker. Arra meg igazán kár szót
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vesztegetni pedagógiai szaklap hasábjain, hogy mekkora jelentősége van a 
nemzeti érzés ápolásában a magyar dalnak. Volt-e idő, amikor a magyar dal 
nemzetnevelő jelentősége súlyosabb volt, mint éppen a most diadalmasan 
útjára induló nemzeti újjászületésünk idején?! A magyar igazság teljes 
diadala felé menetelő, daloló magyar ifjúság lebegett a művészlelkű szerző 
szemei előtt e hasznos és céltudatos könyv megírásakor.

A módszeres eljárása azonos a IV. osztályú vezérkönyvével. „Ennek a 
vezérkönyvnek alapján — mondja a szerző —■, még olyan tanítónak is ered
ményesen kell tudni tanítani az éneket, aki valamilyen körülmények folytán 
az erre való jártasságot nem szerezhette meg.“ Az anyag a teljesen osztott 
iskolák számára van összeválogatva olyan bőven, hogy még ezeknek az 
iskoláknak sem kell a felvett egész dalanyagot (61 dal) elvégezni. Inkább 
a tanító kedvéért vette fel szerző a sok dalt, „hogy legyen miből válogatni, 
s ne legyen unalmas az évről-évre való ismétlés.“ A dalanyag legnagyobb 
része a Kodály— Bartók-gyüjteményekből való. Éppen ezért arra is figyel
meztet a szerző, hogy „nemcsak elemi iskolák, de polgári iskolák és a gimná
ziumok alsó osztályai is haszonnal forgathatják jelen könyvet“.

Már a IV. osztályú vezérkönyvben ismertette szerző a szolmizáló eljárás 
nagy előnyét az abszolút rendszer mellett. Ezt a felfogását dr. Kodály Zoltán 
nemrégen megjelent művében, a „Bicinia Hungarica“-ban is hathatósan 
támogatja. Minthogy az V. osztályban már módosított hangok is fordulnak 
elő, ezeknek a szolmizálására is megfelelő eljárást ajánl.

A hangtalálás és szemléltetés céljára szolgáló szkématikus táblák mintáit 
is bemutatja a vezérkönyv, továbbá Curwen, kiváló angol énekpedagógus 
kézjeleit is.

A Tanterv céljain kívül fekvő abszolút hallás fejlesztésére azt az egyszerű 
módot ajánlja a vezérkönyv, hogy az óra elején és végén mindig az abszolút, 
egyvonásos „c“ hangot, mint „do“ hangot énekeljék a növendékek mintegy 
köszönésül és búcsúzásul és akkor évek múlva „majdnem biztosan“ tudják 
hangszer nélkül is intonálni a „do“ hangot.

A vezérkönyv természetesen szorosan alkalmazkodik a Tanterv követel
ményeihez és a tananyag felosztására áttekinthető táblázatot is közöl.

Mindent összefoglalva a mű átlapozásakor úgy éreztük, hogy Vikár 
Sándor ezzel a vezérkönyvével is hasznos és jelentős munkát végzett ének
tanításunk céltudatos fejlesztésére.

Budapest. Nagy Vilmos.
A „H elyes M agyar Beszéd, Helyes M agyar írás“ könyvei. Ndnay  Béláné, 

ki a sárospataki Aranykapu vezérkönyvsorozatban írásban és fogalmazásban 
eligazító IV. o. elemi iskolai kitűnő könyvét tavaly adta ki, most egyszerre 
egy egész könyvsorozattal gazdagította a pedagógiai irodalmat. Az érdemes 
szerzőnek is, s munkája révén a debreceni református tanítónőképzőintézetnek 
is díszére válik ez a könyvsorozat, melynek használatát a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium az összes elemi iskolák részére engedélyezte. A magyar 
törvényhozás — még Klebelsberg miniszter tervei alapján -— 1940-re irányí
totta elő a 8 osztályos elemi iskola kialakulását. Nos : ennek a társadalmat

gyökeresen átalakító reformnak logikus, jól átgondolt előkészítése Nánay 
éláné munkája, mellyel már a VI. osztályig egyengeti a helyes magyar 
beszéd és írás útját. Nánayné jól megérezte, hogy azt a nyelvtisztítási munkát, 

melyet néhány éve Négyessy tudományos folyóiratban indított el, s melyet 
azóta Pintér Jenő, Balassa József, Halász Gábor könyveikben hirdetnek, 
már az elemiben kell megkezdeni.

A magyar nyelvkészség megteremtése Nánayné munkájában logikus, 
természetes, életszerű. Az írásjelektől, a magán- és mássalhangzóktól kezdve, 
a mondatfajokon, beszédrészeken, igemódokon, határozókon, jelzőkön át 
tudatosan építi rendszerét az alá és mellérendelt mondatok elvont rend
szeréig, mind a hat kötet végén helyesírási szótárt ad, s ezzel oly kincset ad a 
gyermek kezébe, melyet az iskolán túl is tudatosan használhat. Az olvas-
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mányok megválasztása helyes érzékkel a gyermek fejlődő értelméhez van 
mérve, s így megvan a természetes átmenet a tréfás játékoktól kezelve, 
Gárdonyi kis elbeszélésein, Pósa versein át Petőfi, Arany, Csokonai, Vörös
marty, Szabolcska, Ady, Vargha Gyula egy-egy kifejező strófájának meg
értéséig, vagy Jókai, Herczeg egy-egy jellemző fejezetéig. Az olvasmányok 
mindig az életegységbe állítják a gyermeket, a nyelvtani szabályszerűségek 
élénk és világos grafikonokból tűnnek ki, s így még a legelvontabb dolgot, a 
szóképzést is jól találó grafikonokkal és illusztrációkkal sikerül könnyen 
érthetővé tenni. Nánay Béláné könyveit, melyek a középiskola tudományos 
munkájára is jól előkészítenek, Darabos István grafikusművész látta el nagyon 
találó rajzokkal. Dr. K. G.

A. VV. H a s ié i t : A liidoiuáiiy ine ||o ldallan  problém ái. Fordította : Dr. Fiilnp 
Zsigmond. Delta-kiadás. Ára kötve 5’öü P.

Amilyen borús és reménytelen a világ politikai égboltja, olyan derűs 
és sokatígérő a tudományé. Az utolsó század folyamán szinte szédületes volt 
a haladás, az emberi elme olyan csodákat termelt és olyan mélyen behatolt a 
természet titkaiba, amilyenre elődeink nem is számíthattak. Sok kitűnő, 
népszerű könyv jelent meg már, amelynek célja volt a nagyközönséget tájé
koztatni az egyes tudományágak haladásáról és sikereiről. De alig akadt 
olyan, amelyik azt tűzte volna ki céljául, hogy a mindenirányú haladás fel
tüntetése mellett rámutasson arra is, amit a tudomány még nem tudott meg
oldani. Az ilyenirányú népszerű könyvek között a legnagyobb sikert A. VV. 
Haslettnek, a nemrég felbukkant új angol ludománynépszerűsítő csillagnak 
A tudomány megoldatlan problémái című könyve aratta. Elég felsorolnunk 
néhány fejezetnek címét s máris látjuk, hogy valóban felöleli a tudományos 
kutatás minden területét: Az ember származása; a civilizáció kezdetei; 
gép-e az ember? ; a nemiség rejtélye ; az időjárás boszorkánykonyhája : a 
világ teremtése ; üzenetek a világűrből stb. A szerző szinte kísérteties biz
tonsággal, kedves és közvetlen előadással vezetgeti olvasóját a tudomány 
berkeiben, mindig a kísérleti kutatás érdekes területein maradva. Haslett 
könyve igazi nyereség a magyar irodalom számára.

Darányi Gyula professzor új közegészség tani tankönyvére az előfizetési 
határidőt meghosszabbítottuk 1939 március 15-ig, amikor is a könyv első 
kötetét nyomják és további előfizetés már nem lehetséges. A közegészségtan 
professzorának és az Egyetemi Közegészségtani Intézet igazgatójának mun
kája körülbelül 100 ív (1000 lap) terjedelmű, gazdagon illusztrált lesz. A könyv 
nemcsak orvosokat, hanem mindenkit érdekel, aki közegészségüggyel foglal
kozik, vagy ezen a téren fejt ki működést.

Az első rész (,,Társadalmi és egyéni egészségtan“) az év első felében hagyja 
el a sajtót. A második rész („Környezeti egészségtan“) rövidesen követi az 
elsőt és az 1939. év folyamán előreláthatólag a többi részek (harmadik : 
„Járványos és népbetegségek“ ; negyedik : „Egészségtani vizsgáló mód
szerek“) is megjelennek.

A munka bolti ára 85 pengő lesz, előfizetőknek azonban lényeges ked
vezménnyel : 55, 60, illetve 70 pengős áron. Előfizetni lehet 1939 március 15-ig 
háromféle módon :

1. A munka teljes árának előre fizetésekor csak 55 pengő fizetendő az 
egész munkáért.

2. Lehet előfizetni olyan módon, hogy az előfizetéskor 10 pengő fizetendő 
előre és azután minden kötet átvételekor 14 pengő. Ez esetben tehát a munka 
ára 66 pengő volna.

3. Részletfizetésre pedig az első kötet átvételekor és a következő hónap 
elsején 10— 10 pengő, további 10 hónapig havonta 5— 5 pengő fizetendő. Az 
előfizetés ezen módjáról kérünk m inél előbb levelezőlap értesítést.

A figyelmet felhívjuk, hogy könyvárusi forgalomban kevés könyv lesz, 
mert nagyjában az előfizetett példányszámban jelenik meg a munka.
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Az előfizetés bármely módja mind a négy kötet átvétele tekintetében 
kötelezettséget jelent. A csekken vagy postautalványon az összeg beküldését, 
illetőleg a havi előfizetés bejelentését, külön értesítés nélkül is, mint előfize
tést tekintjük.

Tisztelettel kérjük az előfizetni óhajtókat, hogy az Egyesület csekk
számlájára : 54,050. szám, vagy postautalványon, esetleg személyesen az 
előfizetés első, illetve második módja szerint 55, illetve 10 pengőt, vagy 
levelezőlap értesítést az előfizetés harmadik módjáról mielőbb juttassák el 
Egyesületünknek : Országos Közegészségügyi Egyesület, Budapest, VIII.,
Eszterházy-utca 9. sz. Telefon : 139-665.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I HÍREK.

J RAVASZ ÁRPÁD.

A magyar református tanügy egyik legérdemesebb munkásának várat
lanul történt eltávozása mélyen sújtotta mindazokat, akik ismerték. Nagyon 
mély sebet ütött kiváltképpen azoknak a lelkén, akiket, mint engem is, 
egy emberöltőre terjedő együttműködés alatt a szeretet és barátság szálai 
olyan erősen egybefűztek. Éppen a válás mély fájdalmától lesújtott lelki
állapotban nem is könnyű feladat emléksorokat írni. Nem könnyű az érdemek
ben oly gazdag pályáról rövid összefoglalást adni, sokoldalú munkásságáról, 
ideális jellemvonásairól rajzot adni.

Ravasz Árpád Erdély szülötte. Az egyszerű református papiház, a maros
vásárhelyi református kollégium puritán, egészséges élete ugyanazon áldásos 
hatással volt a gyermeki és ifjú lélek kialakulására. Ezért lett jelleme olyan 
erős, olyan becsületes, olyan hívő, mert mindkét környezetben Jézus volt a 
nevelőmestere. Hivatásérzésből választotta a tanári pályát. Ezt a kolozsvári 
egyetemen 1892—96-ig végezte. Utána mindjárt a székelyudvarhelyi refor
mátus kollégiumba ment helyettes tanárnak. Három év múlva itt  lett rendes 
tanár. Az 1900—-1. iskolai évet szabadságon a németországi egyetemeken töl
tötte. Pedagógiai, esztétikai és irodalmi előadásokat hallgatott. 1903 szept. 
1-től a budapesti református gimnázium tanára, hat év múlva, 1909-től pedig 
pedig igazgatója lett. Egészen fiatalon, tizenhárom évi tanárság után érte a 
kitüntető megbízatás s huszonhat éven át volt irányítója a fiatal, de igen 
szép múltra visszatekintő intézetnek.

Isten megáldotta mindazon kiváló tulajdonokkal, amelyek a jó peda
gógusban megkívántainak. Nemcsak elméleti tudása volt kiváló, de gyakor
lati készsége is. Meg tudta kedveltetni tárgyát, s az érdeklődést óráin mindig 
ébren tartani. Tanári munkájában fontosabbnak tartotta a nevelést, mint az 
ismeretközlést. Nevelői elvét fejezi ki a budapesti református gimnáziumban 
tartott székfoglaló értekezése is : „Nemes szív és erős jellem.“ Mint a szív 
embere, jóságával, nemes lelkületével s példájával gyakorolta a legerősebb 
hatást még közömbös vagy éppen fásult lelkű tanítványaira is.

Mint igazgató is az intézet munkájának irányításánál a nevelői munkára 
helyezte a fősúlyt. A materializmus mélyen süllyedt korában is az eszmények 
elsőbbségét hirdette. Amikor a legtöbb intézet munkája az ismeretközlésre 
szorítkozott, a mi intézetünkben akkor is erős nevelői munka folyt. Mindig 
meg tudta látni a körülményekben és az élet folyásában előállott új viszonyok 
közt a nevelői munkában szükséges új kívánalmakat. Midőn a háború végén 
nemzeti életünk a legmélyebbre süllyedt, a nemzeti élet betegségeit szak
tudással nemcsak megállapította, de megjelölte a betegség gyógyítására



Egyházi és iskolai hírek. 95

egyedül biztos gyógyítószert is. Meglátta, hogy a nemzeti megújhodásra csak 
az Istenhez visszatért, Krisztusban élő nemzetség képes. Tudta, hogy e munka 
végzésére olyan nevelőkre van szükség, akik magok is m ély vallásos érzülettel 
átérzik ennek a fontosságát. Ezért kezdeményezte szombat napokon 10 perces 
órák tartásával a tanítás 12 órára befejezését, hogy utána a heti munkát az 
egész tanári testület együttes bibliaórája fejezze be. Ezért karolta fel az 
ifjúság nevelésének legáldottabb intézményét : a cserkészetet, s lett első 
elnöke a Magyar Cserkészszövetségnek. Ezért segítette a Soli Deo Gloria 
áldott munkáját.

Az intézet igazgatásában sok nehézséggel kellett küzdenie. Nehéz, de 
fiatalos erővel, bölcsességgel teremtett csodás egységet abban a testületben, 
amelyben jóval idősebb kartársak mellett több kiemelkedő tudós, nehezen 
kezelhető, határozott egyéniségű tanárok is voltak. Ebben a munkában is 
a nemes lélek, a szeretet és jóság, lelkének főtulajdonai segítették. Olyan 
fegyverek ezek, amelyek mindenkit legyőztek, hívévé tettek. Hazánk leg
nagyobb pedagógusától hallottam, hogy midőn mint fiatal tanár elhelyez
kedést keresett, gondolt Székelyudvarhelyre is, mert ott Ravasz Árpáddal 
együtt dolgozhatott volna.

Ezek a kiváló lelki tulajdonok nemcsak tanártársai és tanítványai körében 
váltották ki a legmélyebb ragaszkodást és szeretetet.de a közéletben is általános 
megbecsülést szereztek. Iskolai munkája mellett sokat dolgozott szeretett egy
háza nagy munkaterén is. Presbitériumban, az Egyetemes Tanügyi Bizottság
ban, Konventen, Zsinaton, legutóbb mint tanácsbíró az egyházmegyében. 
Hosszú időn át volt tágja a Székesfőváros törvényhatósági bizottságának. 
Résztvett az Országos Református Tanáregyesület munkájában, mint az 
Egyesület alelnöke és a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőbizottságának 
tagja. Alelnöke volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek.

Ilyen sokirányú elfoglaltság mellett irodalmi munkásságra is gondolt. 
Irodalmi, pedagógiai dolgozatai folyóiratokban jelentek meg. Egyik-másik 
kisebb terjedelme mellett is szép hatású. így a Prot. Tanügyi Szemlében 
„Magunkról magunknak“ c. kis dolgozatai is.

Három és félévi nyugalmi ideje sem volt csupa pihenés. Egyháza érdeké
ben továbbra is tevékenykedett, január 4-én támadta meg az influenza. Két 
nap múlva súlyos tüdőgyulladásba ment át, s ez a beállott szívgyengeség folytán 
végzetessé váll. Január 9-én halt meg. Temetése január 12-én ezrek jelenlété
ben a Farkasréti-temetőben ment végbe. Hisszük, hogy boldogan halt meg, 
mert elvégezte a munkát, melyre Isten elhívta. Boldog, mert „az Ürban halt 
meg s cselekedetei követik őt“ (Jel. 14. 13).

Nemes lelke továbbra is működik szeretteinek, tanítványainak egész 
nemzedékre terjedő sokaságában, lelkében, szeretett intézetének életében, 
szellemében. Samu János.

Meghalt Dr. Schneller István. Lapzártakor értesülünk, hogy Schneller 
István, a kolozsvári, majd szegedi egyetem ny. tanára január 23-án 92 éves 
korában elhunyt. A magyar pedagógia Nesztorának halála evangélikus egy
házunknak is nagy veszteséget jelent. Mint a pozsonyi teológia tanára 
kezdte működését, majd 1895-től Trianonig a kolozsvári egyetem nevelés- 
tani tanszékének volt mestere, sok kiváló tanítványt bocsátott ki. Ezek 
mind hirdetik a nemes pedagógiáját, a személyiség pedagógiáját, Trianon 
után a szegedi egyetemen folytatta áldásos munkáját, s törhetetlen magyar
ságáról mindkét helyen ékes tanúbizonyságot tett. Két év előtt az Evan
gélikus Tanáregyesület melegen ünnepelte az agg tudós 90. születésnapját. 
Az ünnepségen Németh Sámuel Schneller István jelenlétében ismertette a 
nagy tudós életpályáját (előadása Évkönyvünkben nemrég jelent meg). 
A tanítványok hálás kegyelete, tisztelők sokasága kísérte utolsó útjára 
Budapesten, s tanítványa, Dr. Raffay Sándor püspök búcsúztatta. Nagy 
neve örökké élni fog. b. <1.
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\  ÍU '/.y Ferenc ünneplése. A nagykőrösi és dunamelléki református lanító- 
képzőintézet, fenntartó testületéivel az élen, bensőséges, meleg ünneplésben 
részesítette Váczy Ferenc igazgatót abból az alkalomból, hogy a Kormányzó úr 
tanügyi főtanácsossá nevezte ki, és hogy immár 25 év óta vezeti intézetét. 
A dunamelléki egyházkerület, mint társfenntartó részéről dr. Imre Sándor 
tanügyi előadó, a nagykőrösi egyház és az igazgatótanács nevében Gödé 
Lajos és Paczolay György református lelkészek, a tanári testület képviseleté
ben dr. Juhász Béla h. igazgató, a kecskeméti testvérintézet részéről Öllős 
Sarolta igazgató köszöntötték az egyetemes református egyház iskolaügyei
ben is jólismert, kiváló szakembert, a nagy felelősségérzéssel dolgozó nevelőt. 
A közvetlen hangú üdvözlő beszédek élesen megvilágították Váczy Ferenc 
egyszerű, nemes jellemét, mindig határozott célratörő akaratát, "intézetét 
magasra emelő buzgóságát. Nagykőrös városa maga előtt szemlélheti Váczy 
Ferenc egyik kiemelkedő életművét : a tanítóképzőintézet korszerűen fel
szerelt, hatalmas internátusát a város szívében, amely létesülését elsősorban 
az ő kitartó törekvésének köszönheti. Az intézet Váczy Ferencben, a hívő 
emberben, 25 év óta olyan határozott vezetőt, a viszonyokat alaposan ismerő 
olyan igazgatót lát, aki szilárdan mutatja a 100 éves intézet további emelke
désének egyenes útját. De ünnepelte a város a melegszívű, sok irányban 
érdeklődő nemes lelket is benne, aki tevékenységével a hűséges, másokat 
emelő szolgálat világos, követhető példáját mutatja. Mindez az ünnepeltnek 
mind teljesebb megértést és megbecsülést szerez, az általa vezetett intézet 
helyzetét pedig szilárddá teszi vele Nagykőrösön, ez ősi iskoláét, amely 
éppen most készül 100 éves fennállását ünnepelni. E 100 évből az utóbbi 
25 év sok-sok eredménye és a tanítványok, a működő tanítók sok-sok száza 
a legméltóbb dicséret Váczy Ferenc gazdag életének. Dr. ./. II.

Dr. Nagy Jenő debreceni tanár a IX. Nemzetköz! .Madártani Kongresszuson.
1938 májusában ült össze a IX. Nemzetközi Madártani Kongresszus Rouen- 
ban. Ugyancsak ez alkalommal tartotta meg nagygyűlését a Nemzetközi 
Madárvédelmi Bizottság is. Az éppen 400 éves jubileumát ülő debreceni 
református Kollégiumot, a Tiszántúli Madárvédelmi Egyesületet, a Tisza 
István Tudományos Társaságot és a Magyar Vadászok Országos Szövetségét 
ez alkalommal is dr. Nagy Jenő református kollégiumi tanár, a Tiszántúli 
Madárvédelmi Egyesület elnöke képviselte. A kongresszuson 32 ország volt 
képviselve kb. 300 résztvevővel. 72 előadás volt bejelentve francia, német, 
angol és olasz nyelven. Magyar részről 12 előadás volt bejelentve. Nagy Jenő 
két előadással és két előre bekért tanulmánnyal szerepelt. Magyar részről 
rajta kívül csak a budapesti Madártani Intézet két tagja vett még részt 
hivatalos minőségben. A tanulságos előadások mellett nagyszerű filmbemuta
tók voltak, majd kisebb, nagyobb kirándulások Észak-Franciaországba, a 
Rhone-völgyébe, hogy bemutassák a francia madárvilágot. Ez azonban csak 
annyiban sikerült, hogy a világ valamennyi részéből összesereglett ornitholo- 
gusok megállapíthatták, hogy mily szegényes Franciaország madárvilága. 
Érthető, hiszen ők apró madarakra vadásznak ! A párizsi természetrajzi, 
állattani múzeum, állatkert és az új vincennes-i állatkert tanulmányozása 
következett a kongresszus befejezése után. Majd a résztvevők Dél-Francia- 
országba utaztak a Rhone torkolatának mocsaras vidékére. Itt a tengerparti 
féligsós mocsarak madárvilága tényleg meglepte a szakembereket is, egyik 
érdekessége az ott nagy számban előforduló Flamingó, amely már Afrika 
madárvilágához tartozik. E terület Franciaország egyik természeti emléke, 
ahol védelem alatt vannak az ott élő ritka állatfajok, mint pl. Kiskócsag, 
Flamingó és a már másutt kipusztult Hód.

Nagy Jenő a Rhone torkolatából a Riviérán végig Olaszországba utazott, 
ahol San Remoban és Genovában találkozott az olasz madárvédelem leglel
kesebb harcosaival, hogy tőlük megismerje az olasz természet és madár- 
védelem mai állását és haladását. Felkereste itt a Garda-tó melletti Saloban, 
a hegyek közt levő egyik legrégibb madárfogó-telepet, amely jelenleg már a 
madárgyűrűzést, tehát tud<j|pányos kísérleteket is szolgál. Majd felkereste a
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Padova melletti Villa Stra-kastély madárvédelmi célokra védetté nyilvánított 
gyönyörű parkját. Végül leutazott Capri-szigetére, hogy meglátogassa Axel 
Munthe-t és az általa szervezett capri-i madarvédelmi rezervátumot. Sajnos, 
sem Munthe-t nem találta otthon, sem pedig az ottani madárvédelemről nem 
kapott kielégítő jelentéseket. {■} -

A két madárban nagyon szegény ország után átment Nagy Jenő Jugo
szláviába, ahol Európa madárban egyik leggazdagabb vidékén az Obedska 
bara Európában egyedülálló gazdag "mocsári madártelepeit látogatta meg.

Paris-Rouen-ba való kiutazása alkalmával útbaejtette még a rajnamenti 
Bonn-t, ahol a teljesen új felfogás szerint újonnan berendezett világhírű 
Koenig-féle Állattani múzeumot és Kutatóintézetet látogatta meg.

Az öt hétig tartó nyugat- és déleurópai tanulmányút hasznos és értékes 
eredményeit Nagy Jenő népies és szakelőadásokban, továbbá a szakirodalom
ban fogja ismertetni. ;
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Kormányzógyűrűs doktoravat&s. Hargitai Zoltán sárospataki református 

tanítóképzőintézeti tanárt december 15-én a debreceni Tisza István-tudomány- 
egyetem bölcsészeti karán sub auspiciis gubernatoris doktorrá avatták. A dok
tori értekezésének címe : Nagykőrös növényvilága. I. A flóra. A doktoravató
ünnepélyen a Kormányzó úr képviseletében dr. Zsindely Ferenc m. kir. 
államtitkár jelent meg. ^

Rádióelőadás Petőfiről. Osváth Gedeon A halhatatlan diák címen 3 fel
vonásból (6 képből) álló színjátékot írt, ezt lapunk hasábjain szeretettel aján
lottuk az iskoláknak előadásra. Több helyen be is mutatták részleteit, főleg 
az első részt (A majális), mely Petőfi aszódi diákéletéből nyújt képet. —- 
A rádió január 15-én este 8 órakor Budapest I. hullámhosszán adta elő az 
egész darabot, mint hangjátékot, Gyarmathy Sándor feldolgozásában, illetőleg 
inkább rendezésében. Igen örvendtünk az előadásnak, s meggyőződve a darab 
használhatóságáról, színszerűségéről, melegen ajánljuk iskoláinknak annál is 
inkább, mert minden előadás jövedelmének felét a szerző az aszódi Petőfi- 
szobor javára kéri. E szobor már leleplezését várja 1 — Nemes cél, szép alko
tás, régi derék tanártársunk munkája várja ezt a protestáns iskoláktól.

Dr. Bánkúti Dezső.

Az Országos Református Tanáregyesület központi Igazgatósága értesíti a 
nevelési segélyért folyamodó kartársakat, hogy kérvényeiket február 10-ig 
adják be, és amennyiben az egyetemen a felvidékiek pótszemesztere miatt a 
beiratkozást addig nem tudják igazolni, II. félévre való beiratkozásukat 
később igazolhatják, mert a nevelési segélyeket úgyis csak a Konvent jóvá
hagyása után, kb. április hónapban kaphatják meg. Az ösztöndíjak II. rész
letét is csak akkor adhatjuk ki, amikor a félévi bizonyítványok, kollokviumok 
mellett a II. félévre való beiratkozást is igazolni tudják.

Egyúttal értesítjük az igazgatóságokat, hogy úgy a tagsági díjakat, mint 
a Szemlére szánt összegeket is az ORTE 6169. sz. csekkszámlájára küldjék be. 
Tehát ne a Szemle csekkszámlájára küldjék, amint néhány intézet tévesen 
tette. Igazgatóság.
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A SZERK ESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
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 S I D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér,. r -  

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

K É Z IR A T O K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV ., 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 tanáreguesületi pénztárakba 
irányitandók.

A Z  E V A N G É L IK U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  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, V II., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A  P R O T E ST Á N S  T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk- 
számlájának szám a: 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

Olcsóárú utazás Olaszországba. Folyó évi május hó 14-től 21-ig terjedő 
időben a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetségének idegen- 
forgalmi irodája a „MEFHOSz TRAVEL" egy rendkívül kedvezményes árú 
utazást rendez Olaszországba 98 pengős részvételi díj mellett. Az utazás során 
Velence—Róma—Nápoly—Capri megtekintésénél magyar vezetéssel művészet- 
történeti előadásokat tartanak. Érdeklődőknek részletes ismertetőt kész
séggel és díjmentesen küld a Szövetség idegenforgalmi irodája. Címe: 
MEFHOSz TRAVEL, Budapest, IX., Ferenc körút 38. Telefon : 18-72-74.

é

.



Nagy Miklós Szabad-e beszélni a lanitásten> revíziójáról? í>7

Szabad-e beszélni a tanításterv revíziójáról?

Véleményem szerint szabad. Sőt : nemcsak szabad, hanem kell 
beszélni róla. És mert azt hiszem, hogy a magyar református közép
iskolai tanárság elég nagy része ugyanígy gondolkozik, kényszerít 
rá a lélek, hogy ellentmondjak a dr. Imre Sándor februári levelében 
foglalt következtetésnek. Annál is inkább, mert mi, református taná
rok — gondolom — szívesen ismerjük el dr. Imre Sándort szellemi 
vezérünknek, s mert éppen ezen az alapon az ő szava, az ő véleménye 
hatványozott nyomatékkai jelentkezik mindnyájunk ítéletében. 
Bizonyára ennek a jelentős súlynak a tudatában írta meg ő is februári 
levelét, s bizonyára meg is voltak nyomatékos indokai arra vonat
kozólag, hogy ezzel a súllyal próbálja meg visszatartani a tanárságot 
reformkívánságok hangoztatásától.

A levélben felhozott érvekkel egyetértek. Valóban a tanítás- 
tervi munkálatokból egyelőre nagyon elég volt. Különösen az olya
nokból, amelyeknek az eredménye nem válik hasznára sem az isko
lának, sem a gyakorlatilag tanító tanárnak. Valóban ideje volna, 
hogy nyugalom váltsa fel a sok nyugtalanságot, s hogy a tanárok 
végre foglalkozzanak a nevelés belső, lelki kérdéseivel. Valóban 
nem használhatatlan ez a tanításterv elméletileg, csak éppen olyan 
korszellem, olyan világpolitikai helyzet, olyan belpolitikai állapotok, 
olyan diákság és olyan tanár kellene hozzá, amilyennel a gyakorlat
ban ma, sajnos, nem rendelkezünk.

Nem tudnék azonban ez érvek hatása alatt arra a következte
tésre jutni, hogy most már fogadjuk el a tanítástervet, és fordítsuk 
erőinket az alkalmazkodás leghelyesebb módjainak a megkeresésére. 
Nemcsak azért, amikre dr. Imre Sándor óvatos szavakkal szintén 
célozgat a levelében. Hogy a tanításterv megnyugvást nem hozott ; 
hogy egyik-másik részben talán lehetett volna különbet alkotni, vagy 
legalább másként fogalmazni; hogy még a jelenlegi Miniszter úr sem 
helyeselte mindenben; hogy nem hozott zavartalan örömet.

Ezeken az érveken túlmenően éppen elvi szempontok alapján 
tartom nagyon is szükségesnek és kívánatosnak a tanításterv reví
ziójával való foglalkozást.

Mert miért volt nagyon elég a tantervrevíziókból? Miért jelen
tett minden újítás nyugtalanságot? Miért nem volt vele megelégedve 
még a jelenlegi Miniszter úr sem? Miért nem hozott zavartalan örö
met? Szilárdan hiszem, hogy azért történt mindez, mert ezek a refor
mok nem a gyakorlatilag tanító iskola talajából nőttek ki, nem a

í
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gyakorlatilag tanító tanárok leikéből sarjadtak, nem a pedagógiai 
gyakorlat követelményeihez és kívánságaihoz illeszkedtek, és nem 
vették figyelembe a mai diák lelkében végbemenő átalakulásokat ! 
Hogyan is várhatnánk egészséges fejlődést olyan reformoktól, ame
lyek külső, idegen szempontok hatása alatt, sajátos kompromisszu
mok eredményeként, erős zöldasztali illattal, főként adminisztrációs 
elvek szemmeltartásávad keletkeztek?

De menjünk tovább ! Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy nálunk 
nincs pedagógiai közvélemény. Azért én már nem is panaszkodnék, 
hogy a nagyközönségnek nincs pedagógiai véleménye. Hogy újság
jaink és folyóirataink majdnem kizárólag csak politikai szempontok 
alapján foglalkoznak nevelésügyi kérdésekkel. Nálunk azonban 
magának a tanárságnak sincs pedagógiai közvéleménye. Ami már 
egyenesen kétségbeejtő. És pedig azért nincs, mert az őszinte véle
ményt nem engedik megnyilatkozni. Az „okos“, alkalmazkodni tudó, 
sokszor éppen tehetsége tudatában érvényesülni akaró tanár rájött 
arra is, hogy nem is érdemes, nem is tanácsos önálló véleményt han
goztatni ; sokkal jobb elfogadni a csak hódolat illet meg, nem bírálat 
alapelvét. Így aztán tanári pedagógiai közvéleményt teremteni 
nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Egészséges pedagógiai közvélemény 
nyomása nélkül pedig életrevaló reformot alkotni képtelenség.

Nem térek tehát nagy mértékben el dr. Imre Sándor követ
keztetésétől. Csak oda módosítanám, hogy a legerélyesebben tilta
koznék minden elhamarkodott, új iskolareform ellen. Új iskola
típusokból, új tantervekből, új utasításokból a tanárság már nem kér, 
ha azok egyéni ízlést, egyéni elgondolást fejeznek ki. Legyenek ezek 
az egyéni elgondolások még oly zseniálisak is ! De igenis kívánja, 
hogy minél többet, minél alaposabban és minél részletesebben be
széljünk és írjunk az eljövendő átfogó, nagy, magyar iskolareform
ról. Mert csak tanulmányok, cikkek, ankétek, kongresszusok, s mind
ezeken az őszinte hang érvényesülése nyomán várható annak az 
egészséges pedagógiai közvéleménynek a kialakulása, amelynek 
talajából kivirágozhatik a megnyugvást hozó revízió. Nem szükséges 
ezeket a kérdéseket a dologhoz nem értő nagyközönség elé vinni, bár 
szerintem a gyermeke sorsa fölött gondolkozó szülő véleménye iskola
ügyi kérdésekben is méltó a meghallgatásra. De hogy pedagógiai 
szakfolyóiratainkban se tárgyalhassunk ezekről a kérdésekről, azt 
már egyenesen veszedelmesnek tartanám. Hát akkor hol lehetne 
ezekről a kérdésekről beszélni? Szerintem még a legjobbnak vélt 
iskolarendszer tökéletesítéséről is szabad volna beszélni iskolaügyi 
szaklapokban. A tanárságot csak nem féltjük attól, hogy nem fogja 
kellő kritikával olvasni az egyén i véleményeket !

Még egy másik elvi szempontom is van, amely indokolja, hogy 
beszéljünk a tanításterv revíziójáról. Tudom jól, hogy egyéni érde
keim ellen cselekszem, amikor ezt a szempontot megemlítem. De min
dig többre becsültem a közérdeket, az iskola érdekét a magam egyéni 
érdekénél. így most is bátran meg merem mondani, hogy a mostani
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tanitástervek, különösen a gimnáziumoké, nagyon, nagyon rosszak. 
Éppen a legjobb, legnagyobb igyekezettel dolgozó tanárok érzik ezt 
leginkább. (Hiszen a rossz tanár minden tanítástervvel meg van 
elégedve !) Éppen ők vannak a legjobban elkeseredve, amikor ember- 
fölötti erőfeszítéseik nem hozhatják meg a kívánt eredményt. Nem 
hozhatják meg, mint ahogy egy hibás rendszerrel működő gyárból 
nem kerülhetnek ki jó autók még akkor sem, ha egy-egy munkás 
tökéletes karburátort, vagy tökéletes kormánykereket tud is készí
teni. Az idő azonban soha nem látott iramban rohan felettünk. Ki 
meri remélni, hogy az idő sodró árja nem dönti romba azt a rend
szert, amelyről — úgy látszik — mindenki tudja, hogy nem jó? És 
vájjon jobb lesz majd, ha a kényszer nyomása alatt kell átalakíta
nunk iskolarendszerünket? Vagy jobb lesz, ha késedelmeskedésünk 
miatt köznevelési rendszerünkkel együtt a nemzeti élet egyik legfon
tosabb tartópillére omlik rommá? Emlékezzünk a régi latin közmon
dás igazságára : ducunt fata volentem, nolentem trahunt. Ne várjuk 
meg, amíg iskolarendszerünket is vonszolja majd a sors, hanem igye
kezzünk komoly tárgyalásokkal előkészíteni, az őszinte, nvilt és sza
bad kritika füzében edzeni a tagadhatatlanul szükséges reformokat.

Hiába, nem tudok szabadulni attól a gondolattól, amit már a 
múlt számban is felvetettem : nagyon jó lenne megrendezni egy tan
ügyi kongresszust. Elégedetlenség, szerteágazó szélsőséges törekvések, 
forrongásban levő eszmeáramlatok, bizonytalanságban tapogatódzó 
kísérletek jellemzik ezt a vajúdó kort. Ki meri hinni, hogy ha száj
kosarat teszünk a feltörő gondolatok elé, akkor már le is csillapítottuk 
a lelkeket? Én nem hiszem. Inkább attól félek, hogy a ledugaszolt 
palack egyszer majd szétreped. Sokkal helyesebb lenne egy kon
gresszus keretében bátran szembenézni a tényekkel és a gondolatok
kal, hogy a zavaros és rendszertelen törekvések habzó árját legalább 
rendszerbe foglalhassuk, és hajózható mwtobp terelhessük.

j T \  '  O *

Szeghalom. ^  Nagy Miklós.

A részben már életbelépett új tanterv a természetrajz tananyagát 
lényegesen megváltoztatta.

A vegytan mint önálló tantárgy heti 3 órát kapott a VI. osz
tályban. Ennek következménye az, hogy a természetrajz óraszáma 
a Klebelsberg-féle tanterv 14 órájáról 12-re esett. Nagyjelentőségű 
az a változás, hogy a magasabbfokú biológia, amit eddig az V. és
VI. osztályban, sőt reáliskolákban a VII. osztályban heti 3—3, 
összesen 6 órában tanítottunk, az új tantervben összevonva az V. 
osztályban kapott heti 5 órát.

Lássuk most osztályonként a tananyagot.

\ü> 0 /
Megjegyzések a természetrájiviiáfranyagához.

1 *
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Az I. és II, osztályban a régi értelemben vett természetrajzot 
tanítunk. Vagyis az anyag felöleli a természet mindhárom országát. 
Az Utasítások két követelményt állítanak fel. Először azt, hogy a 
tanítás antropocentrikus és másodszor azt, hogy szinoptikus legyen.

A régi tantervek is antropocentrikus tanítást tételeztek fel. Ez 
tehát nem új követelmény. Újítás mindössze a közönségesebb ásvá
nyoknak és talajfajtáknak a tananyagba való felvétele. Ezt csak 
helyeselni lehet, mert így teljesebb lesz a természetről a gyermeknek 
nyújtott kép.

A másik követelmény azt írja elő, hogy az ismertetendő anyag 
tájképszerű együttesben vonuljon fel a tanuló előtt. Ez nagyjelen
tőségű újítás. Éddig rendszertani alapon tanítottunk. Először a gyer
mekhez közelebb álló háziállatokat, tehát gerinceseket ismertettük, 
majd a madarakat, kétéltűeket, hüllőket, halakat és alsóbbrendű 
állatokat tekintettük át. A növényvilágban külön az őszi és a tavaszi 
flóra képezte a tananyagot. Az új Utasítás szakít ezzel az ősinek 
mondható beosztással. Ezután életegységeket tárgyalunk. Az 
ökológiai alap válik uralkodóvá. Mintegy végigvezetjük a tanulót 
az élet különböző színterein : a kerten, szántóföldön, iigeten, erdőn, 
bemutatjuk a folyó- és állóvíz, a tenger és az idegen világrészek élő
világát és pedig úgy, amint a természetben van : együtt a növényt 
és állatot. így a tananyag jóval gyakorlatibb lett, a természetrajz 
közelebb jut a természethez, s hiszem, hogy tárgyunk egyik nevelő 
célja : a természet megkedveltetése jobban fog sikerülni, mint az 
élettől távolabb álló, elméleti, rendszerező korábbi eljárásunk mellett. 
Annál is inkább remélhetjük ezt, mert a tanítás új követelménye a 
természettel való állandó kapcsolatot tételezi fel.

A szinoptikus tanítás azonban nemcsak a tananyag hazai részénél 
nagyjelentőségű. Még fontosabb idegen világrészek élőlényeinek 
bemutatásánál. Mert módot ad arra, hogy filmszerűen leperget
hessük a tanuló előtt a különböző kontinensek tájegységeinek élő
világát. így meg fog szűnni az az anomália, hogy a tanuló az idegen 
földrészek élővilágáról töredékes képet kapjon, s hogy még a fontos 
haszonnövényeknek is, mint amilyen a kávé, cukornád, tea, kakaó stb. 
jóformán csak a nevét ismerje minden komolyabb természettudo
mányi és' gyakorlati ismeret nélkül.

A vázolt követelményeket még kiegészíti az Utasításoknak az a 
kívánsága, hogy a tanításiján a morfológiai ismeretek eddigi követelé
sét váltsa fel a biológiai vonások kiemelése. Vagyis tanításunkban 
ne az legyen a fontos, hogy valamely emlősnek hány foga, vagy egy 
virágnak hány porzója van. Hanem az élőlények életmódját és élet- 
feltételeit ismertessük. Ez közelebb visz a helyes megismeréshez és 
természetszeretethez.

Bizonyára sokan akadnak kartársaink között, akik a tanítás régi 
vágányáról való eltérést aggályosnak látják, mert a tudományos alap 
nagyrészt veszendőbe megy, ha eltérünk a szisztematizáló és morfoló
giai oktatástól. Pár évvel ezelőtt nagytekintélyű szakemberek hangot
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adtak ilyen meggyőződésüknek. Pedig akkor még csak tapogatódzó 
lépések történtek az újításra. Nem szállók velük vitába, de vallom azt, 
hogy az alsófokú természetrajztanításban a pedagógiai szempont 
fontosabb a szakszempontnál, s ebből a szemszögből nézve határozott 
nyereség az új tanterv és Utasítás ezen része.

Egy aggodalmam azonban van. És pedig az, hogy a kijelölt 
anyag nincs arányban az elvégzésére szánt idővel. Az I. osztályban 
még hagyján. De a II. osztályban határozottan baj van. Heti 2 órá
hoz mérten nagy a tananyag. Komolyan fenyeget az a veszély, hogy 
a szinoptikus tanítási követelmény idő hiányában a különböző élet
terek élővilágának egyszerű felsorolására fog vezetni. Ez pedig éppen 
nem kívánatos. Egyfelől azért, mert a jól bevált típustanítás 
veszendőbe mehet, másfelől éppen az a cél kerül veszélybe, hogy az 
élővilágot közelebb hozzuk a gyermekhez. Hogy ezek a hibák ki- 
küszöböltessenek részint tankönyvíróink avatott tollától és anyag- 
kiszemlélésétől, részint a természetrajz tanár pedagógiai érzékétől 
függ. Mindenesetre jó lesz szem előtt tartani a Klebelsberg-féle 
Utasítás tanácsát : „Ne adjunk többet, mint amennyit ismétléssel 
együtt 60 óra alatt el lehet végezni. Gondoljunk arra, hogy a tanuló
ban a természet ismeretét és szeretetét sokkal hatásosabban fejleszt
hetjük azzal, ha igazán alapos és részletes ismertetést adunk neki 
egy módszeresen letárgyalt szőkébb ismeretkörben, mintha sokat és 
sokfélét ölelünk fel, s ezekre vonatkozó ismeretei hiányosak és fel
színesek.“

A IV. osztály tananyaga ásványtan, kőzettan és földtan kémiai 
alapismeretekkel.

Tulajdonkép ugyanez volt a tananyag a Klebelsberg-féle tan
terv szerint is, azzal a különbséggel, hogy ott a hangsúly a kémiai 
alapismereteken volt, s e mellett az ásványtani, kőzettani és földtani 
anyag alárendelt szerepet vitt. Most ez a viszony megfordult. Az 
óraszám 4 volt, most 3-ra csökkent.

Az óraszám esése nem kifogásolható. A régi tananyag tanításá
hoz is elég lett volna 3 óra, ha abból egy egészen feleslegesen felvett 
részt elhagytak volna. Ez az anyagrész : a földfelszín változásai, 
exogén és endogén erők működése, beleértve a vulkánizmus tüne
ményeit, amit előttem máig is érthetetlen okból ugyanazon osztály
ban két tantárgy : a kémia és az általános földrajz keretében taní
tottunk.

Az óraszámba tehát könnyen belenyugodhatnánk, de annál 
kevésbbé magába a tananyagba. A kémia háttérbeszorításával az 
ásvány-, kőzet- és földtani anyag vált uralkodóvá. Csak annyi 
kémiai ismeretet közlünk, amennyi ezek megértéséhez szükséges. Az 
Utasítás kiemeli ugyan, hogy „nagy hiba volna, ha az ásványtan 
tanára rövidlátó szaki önzésből megszűkítené a szükséges kémiai 
ismeretek körét“ , de ennek meggátlására semmit sem tesz ; sőt azáltal, 
hogy a tanítás gerincévé az ásványrendszertant teszi, maga az 
Utasítás szűkíti minimálisra a tanítandó kémiai anyagot. Hiszen
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világos, hogy csak annyi kémiai ismeretet kíván taníttatni, amennyi 
az ásványtan tanításánál magyarázatul, vagy még inkább : a rendszer 
alátámasztásául szükséges. Minthogy pedig még ezt a vegytani 
anyagot sem bevezetésképpen az ásványtan megalapozásaként 
tanítjuk, hanem a rendszer felépítésével párhuzamosan: előre lát
ható, hogy a gyakorlat a kémiai ismeretek szétszóródását, töredékes 
és hézagos voltát, másfelől annak teljes háttérbeszorítását fogja ered
ményezni. Ezt pedig „rövidlátó szaki önzésen felülemelkedve“ 
helyeselni semmikép sem lehet.

Szinte csodálatos, hogy míg a növény- és állattanban a rend
szertan egyre hátrább szorul, addig az ásványtanban a tanítás 
gerincévé válik. Az Utasítás szerint : „az ásványország rendszere 
nem hasonlítható össze a növények és állatok rendszereivel“ . Ez igaz. 
De a következmény, amit ebből a megállapításból levonhatunk a 
rendszerek értékére és tanítására vonatkozólag, pontosan az ellen
kezője annak, mint amit az Utasítás levon. A növény- és állatrendszer 
fejlődéstörténeti rendszer, összes ismereteink foglalatja s a tudomány 
mai állásának kifejezője. Ezzel szemben az ásványrendszer kémiai 
alapon történő egyszerű csoportosítás, aminek a középiskola szem
pontjából sem tárgyi, sem gyakorlati jelentősége nincsen. Annyira 
nincs, hogy rendszertani vezérfonal mellett szinte lehetetlen eleget 
tenni az Utasítás azon kívánságának, hogy a tanítás gyakorlati 
legyen. Ezt az állítást egyetlen példával megvilágítom. A régi tan
terv szerint pl. a réz jelentőségét, sajátságait, érceit, ezek feldolgo
zását, valamint a rézöntvényeket együtt tárgyaltuk. így a tanuló 
teljes képet kapott erről a témáról. Az új tanterv követelményei 
szerint : a termésrézről az elemek tárgyalásával kapcsolatban van 
szó. A rézércekről viszont a szulfidok (pl. bornit, kalkopirit, kal- 
kocit stb.), oxidok (kuprit), karbonátok (azurit, malachit) és a szul
fátok (kalkantit) során emlékezünk meg. Vájjon így a hangsúly nem 
teljesen az ércek összetételére esett-e, aminek pediglegfennebb elméleti, 
de semmikép sem gyakorlati a jelentősége? Vájjon lesz-e így a tanuló
nak helyes átfogó képe a rézről és érceiről, vagy pedig a tudása tel
jesen szétforgácsolódik? És ha egyáltalában ismétlésekkel és össze
foglalásokkal kialakítható a helyes kép, azt vájjon nem sokkal 
nehezebb munkával érhetjük el, mint az eddigi tárgyalási mód 
mellett? Nem hiszem, hogy tárgyilagos szakember ezekre a kérdésekre 
tagadólag válaszolhatna. De megerősítik ezt az aggodalmat maguk
nak a tanulóknak a dolgozatai.

Tanítványaimmal pontdolgozatokat írattam a kérdés tisztázá
sára. Egyik kérdés volt a tanult oxidok és hidroxidok felsorolása. 
Ezt 41 tanuló közül hibátlanul felsorolta 19, vagyis 46%.

A másik kérdésre viszont, a tanult rézércek felsorolására, már 
csak 4 tanuló, azaz 9% tudott hibátlanul felelni. Vagyis egy-egy 
rendszertani csoporton belül az emlékezetük s tudásuk kifogástalan. 
De ha különböző csoportok gyakorlatilag összetartozó ásványait kell 
összeszedniük, ez a munka nehéznek bizonyul, s csak kevésnek sikerül
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a feladatot megoldani. Ez csak egy példa a sok közül, de bizonyítja 
azt, hogy a rendszertani alapon való ásványtanítás nem köny- 
nyebbség a növendék számára, s nem válik hasznára a tanításnak, 
sem. A tanár dolga, ha átfogó, tartós és nem látszateredményt akar 
elérni, jóval nehezebb, a tanuló tudása pedig korántsem olyan biztos, 
mint eddig volt. A rendszertani alapon való ásványtanítás a közép
iskolában még az ásványtan szempontjából sem előnyös. Mert amint 
a kémiai ismeretek szétszóródnak a rendszertannal párhuzamosan 
történő tanítás során, ugyanaz lesz a sorsuk a kristálytani és ásvány
fizikai ismereteknek is. Itt is nehéz, vagy egyáltalában nem is lehet 
kialakítani az átfogó képet : az anyag felett való uralkodás biztos 
érzését.

Vizsgáljuk most röviden — szakszempontok figyelmen kívül 
hagyásával —• tisztán pedagógiai szempontból a kérdést. A kémia 
kísérleti tárgy lévén, a gyermek legkedveltebb tárgyai közé tar
tozott. A Klebelsberg-lele Utasítás szerint ,,a kémiának az ásvány
tannal kapcsolatos tanítása az utóbbinak túlságosan elvont tá r
gyalását kívánta megszüntetni“ . Ezt sikerült is elérni. Alkalmas volt 
a régi anyag az érdeklődés felkeltésére, a természet és a természeti 
tünemények kutatásának megszerettetésére. Minthogy a kémia 
szigorú törvényszerűségekkel dolgozik, a logikus gondolkozásra neve
lésnek is egyik alkalmas eszköze volt.

Az ásványtanról mindezt merész dolog volna állítani. Az ásvány
rendszer nevelő értéke nem több, sőt kevesebb, mint más rendszer
tané : inkább az emlékezetet terheli, mint a gondolkozást élesíti. 
Fegyelmezi ugyan az agyvelőt, de természeténél fogva nagyon távol 
áll egy 14—15 éves tanuló leikétől és érdeklődési körétől. Senki sem 
vonhatja kétségbe, hogy az ásványtan sok hasznos ismeretet tarta l
maz, de ezeket a hasznos részeket eddig is ki tudtuk választani, és 
bele tudtuk olvasztani a kémiai anyagba. A rendszertani alapon való 
-tanítás viszont a jövőben nagyonis próbára teszi majd a tanár ítélő
képességét, hogy a szaki elfogultságon felülemelkedve meg tudja 
rostálni az ásványrendszertan aprólékos és az élet szempontjából 
kevésbbé fontos anyagát.

Végül nem helyeselhetjük a negyedik osztály tananyagának 
megváltoztatását a miatt sem, mert az osztály elvégzése után számos 
tanuló más pályára megy. Ezeknek útravalóul inkább kémiai, mint 
ásványtani ismeretet kellene magukkal vinniük, mert ennek ipari 
és gazdasági pályákon több hasznát vennék.

Az Utasítás kimondja, hogy „az ásványtannak nem szabad 
csupán leíró, adatközlő tárggyá lennie“ . „Törvényszerű összefüggé
sek kutatása —- mondja -más helyen —- az ásványok keletkezésének 
és átalakulásának módjai és feltételei, egyes ásványtársaságok 
együttes előfordulásának okai : ezek fürkészése és felismerése teszi 
az ásványtant törvénykutató természettudománnyá s ezek visznek 
életet tárgyunkba.“ Ezek helyes megállapítások és célkitűzések. 
Minthogy azonban megvalósításuk kémiai alapismerteken nyugszik,
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egyúttal hathatós érvek is arra, hogy eredményes ásványtanítás 
a középiskolában korántsem rendszertani alapon, hanem jó kémiai 
megalapozással, az élet követelményének megfelelő gyakorlati alapon 
történhetik.

Ennek meggondolásával örömmel látnok a visszatérést az előző 
tantervhez.

Az V. osztály tananyagában az új tanterv összevonja a régi 
tanterv V. és VI. osztályos anyagát s ezt még ki is egészíti általános 
biológiai ismeretekkel. Együtt fogjuk tehát tanítani a jövő évtől 
kezdve a növénytant az állattannal, heti 5 órában.

Az Utasítás megjegyzi, hogy a tanítás lényegében két részre 
tagolódik. Az első rész az anyaggyűjtés, a második az anyag külön
böző szempontok szerinti feldolgozása. Az anyaggyűjtésnél a típus
tanítást írja elő. A megismert típusok alapján kell felépíteni a rend
szert, s ennek kategóriái között a rendekig, sőt családokig kell el
jutni. De kívánatos a fontosabb fajok megemlítése is. Az általános 
fejezeteknél szükségesnek jelzi a morfológiai és bonctani ismeretek 
háttérbeszorításával az élettani és életmódtani kérdések előtérbe 
helyezését. Részletesen kell tárgyalni az emberi szervezetet, hogy 
a felsőfokú egészségtan számára alapul szolgáljon. Be kell vonni a 
tanításba a biológiatörténet főbb fejezeteit, az állatföldrajz, a kihalt 
állat- és növényvilág ismertetését. S végül ki kell térni az élőlények 
közös életjelenségeinek összefoglaló áttekintésére, az öröklékenység 
kérdésére s az élőlények kölcsönös vonatkozásainak tárgyalására.

Az Utasítás megállapítja, hogy a biológia voltaképpen egységes 
tárgy, amelyet csak szaktudományi szempontok választottak szét 
növénytanra és állattanra. Ezt bizonyítja az, hogy számos olyan 
biológiai kérdés van, amely a növényi és állati szervezetre egyaránt 
vonatkozik s ezek törvényszerűségeinek megállapításánál (pl. örök
lékenység, születés, halál, fejlődés, érzés, mozgás, hormonhatás stb.) 
az élőlények mindkét országát tekintetbe kell venni.

Ennek a megállapításnak a második része vitán felülállóan igaz. 
Az általános biológia törvényszerűségei csakis a növény- és állat
ország együttes vizsgálata útján vonhatók le. De azt már kétségbe
vonjuk, hogy csupán szaktudományi szempontok választották el a 
biológia két ágát egymástól. Erre rácáfol maga a természet. Az 
igazság az, hogy a növény- és állatország bizonyos pontokon érint
kezik egymással, de más pontokon élesen elkülönül, s így a velük 
foglalkozó tudomány is különböző eszközökkel dolgozó s különböző 
célú vizsgálati területekre oszlik. Érintkező pontok vannak az 
alsóbbrendű lényeknél, a protisták világában, tehát az alapon, úgy
szintén a csúcson is : a közös életjelenségek vizsgálatánál. A köz
bülső rész azonban annyira különbözik, hogy igen erőltetett állítás 
a növénytan és állattan egységes voltát hirdetni s megfosztani őket 
az önálló tudomány rangjától. Egy tágabb keretbe, mint élőlények
kel foglalkozó tudományok összefoglalhatók ugyan, de ennek a
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jelentősége nem több, mint a kémia és fizika összefoglalása a kísérleti 
természettudományok csoportjába.

Annak leszögezése, hogy a biológia egységes tárgy, megítélésem 
szerint azért vált szükségessé, hogy ez a megállapítás fedezze és 
igazolja azt a tényt, hogy az állattan a reáliskolák VII. és a reál- 
gimnáziumok VI. osztályából kiszorult. A jövő meg fogja mutatni, 
hogy helyes-e a tantervnek ez az intézkedése, vagy nem. Én hiszem, 
hogy helytelen.

Első aggodalmam az, hogy az anyag heti 5 órához mérten óriási. 
Az V. és VI. osztályban eddig a természetrajz óraszáma 6 volt. 
Ebből 1 órát vesztettünk. Anyagunk ellenben az általános biológia 
fejezeteivel gyarapodott. Körülbelül az a helyzet, mintha az V. és 
VI. osztály mennyiségtani anyagához hozzáadnák a VII. osztály első 
félévi anyagát s azt kívánnák, hogy ezt az anyagot csökkentett 
óraszámban az V. osztályban tanítsuk. Magát a tananyagot csök
kenteni nem lehet, hiszen az amúgyis dióhéjszerű összefoglalást ad 
az élők világáról. Az anyaghoz csapott új fejezetekre is szükség van, 
hiszen ezek biztosítják legalább némileg azt, hogy a természetrajz 
lépést tartson valamennyire a tudomány haladásával, s ne állapod
jon meg a XVIII—XIX. század ismeretanyagánál. Az általános 
biológia a kémia és fizika mellett a leggyorsabb ütemben fejlődő 
tudomány. Szemünk és a középiskola kapujának bezárása volna a 
haladó élet követelményével szemben, ha az új idők élettudományi 
problémáit, mint amilyen a hormonkérdés, vitaminkérdés, biokémiai 
vizsgálatok, szervátültetés, szövettenyésztés, átöröklés kérdései stb. 
tanításunkban nem is érintenék. Isten őrizze attól középiskoláinkat, 
hogy akár a természetrajz, akár más tárgy anyagában ne tartson 
lépést a tudomány haladásával. Ez nem nemes konzervativizmus 
volna, hanem megmerevedés. A megmeverevedett tananyag pedig 
aligha tud a kor színvonalán álló műveltségű ifjúságot nevelni.

Anyagunk kibővítése tehát nemcsak indokolt, de igen örven
detes. Sajnos, az örömhöz csatlakozik a másik aggodalom : az, hogy 
ezt a nagy és szép anyagot az V. osztályban, tehát 15 éves gyermek- 
seregnek kell tanítanunk. Nem kell bővebben fejtegetnem, hogy a 
középiskola középosztályaiban mit jelent egy év a tanuló értelmi 
fejlődésében. Elég lesz rámutatnom arra a tényre, hogy az állattan 
egyes fejezeteit, az evolúció problémáit, a darwinizmust, lamarckiz- 
must, vagy akár a szaporodás és egyedfejlődés kérdéseit eddig is 
nagy nehézségek között és csakis az iskolai év vége felé tudtuk tár
gyalni a VI. osztályban, azért, mert tanítványaink értelmi fejlettsége 
nem tarto tt ott, hogy a problémák lényegét felfoghatta volna. Most 
az V. osztályban, egy évvel fiatalabb s még nyakig a kamaszkorban 
ülő gyermekcsapatnak hasonló, de részben még súlyosabb kérdéseket 
eredményesen tanítani szinte kilátástalan kísérletezés.

S itt jön a harmadik aggodalmam. Az, hogy a biológia tanításának 
szép célkitűzése nemcsak meg nem valósulhat, hanem tárgyunk 
alacsony osztályba szorulva elveszti tudományos alapját is, s az I. és
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II. osztályban tanultak részletesebb ismétlésévé válik. Ennek a 
következményét viszont meg fogja érezni nemcsak a VIII. osztályba 
helyezett egészségtan, hanem minden életpálya, amely biológiai 
alapképzést kíván.

Az Utasítás hangsúlyozza, hogy az emberi szervezet részletes 
tárgyalása azért is fontos, mert ez szolgáltatja az alapot a VIII. 
osztályban heti 1 órában tanítandó egészségtannak. Kétlem, hogy 
az V. osztályban olyan alap vethető, mely kétévi ápolás nélkül a  
harmadik évben elég szilárd volna a továbbépítésre. Ha pedig ez így 
van, akkor hogyan lesz jó ez a biológiai alap az egyetemen? Az élet
pályák közül biológiai alapképzést kívánnak pl. az orvosi, állat
orvosi, gyógyszerészi, erdőmérnöki és mezőgazdasági pályák. Ezek 
szakirányban tovább építenek, tehát épúgy feltételezik a biológiai 
alapot, mint pl. a gépész és építészmérnöki képzés feltételezi a meg
felelő matematikai és fizikai előképzést.

Az orvosi pályán 15—20 évvel ezelőtt még a hallgatók növény
tant és állattant is hallgattak, sőt kötelező kollokviumok is elő 
voltak írva ezekből a tárgyakból. így gondoskodtak a megfelelő 
biológiai előképzésről. A halmozott tananyag, a gyakorlati tudomány
ágak szükségszerű előtérbe nyomulása azt eredményezte, hogy az 
orvosképzés az alap megvetését teljesen átengedte a középiskolá
nak. Az előadottakból elképzelhető, hogy milyen lesz ez az alap, s 
mivé válik az alatt az idő alatt, míg az egyetem a „továbbképzést“ 
megkezdheti. *

Összegezzük most az elmondottakat, hogy a természetrajz 
helyzete világosan álljon előttünk.

A mérleg egyik serpenyőjében áll az a nyereség, ami az alsófokú 
természetrajz korszerű átalakításának következménye. Közelebb 
ju tott tárgyunk az élethez, a természethez és a gyermek leikéhez. 
A másik serpenyőben áll a veszteség, amit a felsőbb osztályokból 
való száműzetés, a IV. osztályban az ásványrendszertan előtérbe 
nyomulása, az V. osztályban pedig a tanuló értelmi szintjének meg 
nem felelő, zsúfolt anyag idézett elő. A veszteség — sajnos —- jelen
tősebb a nyereségnél.

Önkéntelenül felmerül az a kérdés, hogy mi idézhette elő tár
gyunkkal szemben a mostoha elbánást.

Talán nevelő érték szempontjából nem állja a versenyt a ter
mészetrajz a középiskola többi tárgyaival?

Erre a kérdésre tagadó választ ad maga az Utasítás, amely 
gyönyörű szavakat talál a nevelő érték kiemelésére. íme, néhány 
idézet: „A természetrajz az értelmi képzés egyik leggyümölcsözőbb 
területének bizonyul.“ „A gyermek gondolkozását oknyomozó és 
célkutató irányban fejleszti.“ „A valláserkölcsi nevelés a természet
rajz tanításától elválaszthatatlan, s belőle, szükségképpen folyik.“ 
„A nemzeti érzés ápolását a honismertetéssel, a honi föld termékei
nek megbecsülésével és nemzetgazdasági jelentőségük értékelésével
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szolgálja.“ „A szociális nevelés is egyik fontos feladata.“ Mindezek 
mellett „a természetrajz a hasznos ismeretek kimeríthetetlen tár
háza“ . Ezekhez a megállapodásokhoz hozzátenni valónk nincs.

Talán a természetrajz ma is olyan gyermekcipőben jár, amely 
csupán az alsó osztályok értelmi szintjének megfelelő?

Erre a feltevésre, rácáfol a természetrajz összetevő tudományai
nak hatalmas fejlettsége és állandó fejlődése, hazai természettudo
mányi intézeteinknek külföldön is elismert munkája, de rácáfol 
természetkutatóinknak világviszonylatban is nagyszerű névsora. 
Tudományunk reprezentánsai nemcsak Akadémiánk díszei, hanem 
hazánk szűk határain túl is elismert szaktekintélyek.

Vagy talán gyakorlati szempontból nem fontos a jövő nemzedék 
természet rajzi műveltségének elmélyítése?

Erre a kérdésre is határozottan ellenkező feleletet kapunk, ha 
egyfelől a természettudományi alapképzést igénylő életpályákra 
gondolunk, másfelől azt a tényt vesszük szemügyre, hogy egyes 
országokban a természetrajz tárgyai az érettségi tárgyak között fog
lalnak helyet. Ennek kívánatos volta nálunk is elég gyakran fel
merül. Legutóbb Papp Ferenc cikkében is, aki a Protestáns Tanügyi 
Szemle ezévi 1. számában „A magyar gimnázium új hármas könyve“ 
című pompás tanulmányában azt írja : „Nem tartom  lehetetlennek, 
hogy az érettségi vizsgálaton a fizika helyét a természettudományi 
csoport fogja majd elfoglalni.“

De ne találgassuk tovább tárgyunk háttérbe szorításának okait. 
Nem hiszem, hogy tévednénk, ha azt állítjuk, hogy ez az ok kizáró
lag az, hogy a vegytannak külön tárgyként való önállósítása áldo
zatot kívánt, s ezt az áldozatot a természetrajz hozta meg azért, 
hogy a VI. osztály 3 órája felszabaduljon a kémia számára.

Nem lehet azonban szerencsés dolog az, ha a vegytan egy nem- 
kevésbbé fontos természettudományi tárgy rovására szorít magának 
helyet a középiskola tantervében. Nem szerencsés, mert úgysem 
gyökeres megoldás. A vegytan fontosságánál és bő tárgykörénél fogva 
amúgvsem elégedhetik meg egyik középosztály 3 órájával. Az ott 
tanitható kémia csupán vázlatos áttekintés lehet a vegytan területén, 
a IV. osztályos régi kis kémia talán némileg bővített kiadása, mint
egy ízelítő, de korántsem elégséges. A kémia akkor lép teljes jogaiba 
középiskoláinkban, ha a fizikával egyenlő óraszámban a felső osztá
lyokban is szóhoz jut. Az idő ezt meg fogja hozni, mert fontossága 
minden szempontból van olyan, mint a természettané, s a fizika 
egyeduralmát a természettudományok között maga az élet fogja 
megdönteni.

Mi volna ezek után a helyes megoldás?
Erre a kérdésre Stibrányi Gyula kartársunk ad helyes feleletet 

Szemlénk 1939 januári számában megjelent „Az új középiskolai 
tanterv revíziója“ című dolgozatában. Szószerinl a következőket 
írja : „A természetrajz élettani alapon — a jövő tantárgya. Éppen 
ezért elhamarkodott dolog a növénytannak és állattannak egy ősz-
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tályba való összeolvasztása a teljes kémiának beerőszakolása miatt. 
Pedagógusok véleménye szerint a Klebelsberg-féle tanterv anyag
beosztása sokkal jobb a mostaninál, mert a szükséges vegytani alap
ismeretek elsajátítása után az alkalmazott vegytani ismereteket 
igen jól be lehetett illeszteni a növénytanba és állattanba. A ter
mészetrajzi oktatás nem a rövidítést, hanem a kiegészítést kívánta 
volna a VII. osztályban élettani, örökléstani és egészségtani isme
retekkel a legtágabb értelemben vett embertan keretében. Ezt zárta 
volna le. a nyolcadikos filozófia. A vegytan tanítását pedig meg 
lehetett volna oldani a törvény 23. §-ának szellemében oly módom, 
hogy az V. osztálytól kezdve az erre jelentkező tanulók nem a latin, 
hanem a második élőnyelv helyett ábrázoló mértani és vegytant 
tanulhattak volna.“

Ezt a felfogást fejtegetéseink alapján mindenben elfogadhatjuk. 
S bár a középiskola nyugalma szempontjából korántsem helyeseljük 
a minduntalan való tantervváltoztatást, mégis még mielőtt a tan
terv teljes egészében életbelépett volna, hangot kellett adni a ki
fejtett felfogásnak, amely minden bizonnyal nemcsak egyesek állás
pontja, hanem középiskolában működő természetrajz szakos kar
társaink nagyrészének kívánsága is.

Karcag. Dr. Csinády Gerő.

Ha a tanárság szerepét vizsgáljuk a magyar társadalomban, 
jogosan tör ki belőlünk a panasz : a tanári rendnek nincs becsülete ! 
(A „becsületen“ , persze, a népi használat szerinti „megbecsültetést“ 
értjük.) Bárhová nézünk, irodalom, közvélemény ugyanazt a képet 
tükrözi felénk : a félszeg, kopott gúnyájában csetlő-botló figurát. 
Egyoldalú, a szaktárgya keretein kívül élő világról mit sem tudó vak 
és igazságtalan ember-karikatúrát.

Erről legalább lerí a szerző rosszindulata, sötét iskolai emlékei. 
De Isten ments a jóindulatú jellemzéstől is. Az meg a mélabús élet
filozófust állítja elénk. Rendesen egy megtört öregember képében, ki 
sorsa ellen már nem lázong, sőt, jó szíve és bölcsesége kincseiből 
örömest ju tta t másoknak is.

Ezt a két alakot találjuk lépten-nyomon, de hiába keresünk egy 
harmadikat : Aki a ma ifjúra azt a szuggesztív hatást tudná ki
fejteni, mely őt a holnap férfiúvá teszi. Hiába keressük az energikus, 
nem hangoskodó, de határozott, talpig férfi típusát, akinek akarata 
irányít, szava súlyos, gondolatai tettekkel érnek fel.

A megbecsültetésnek, társadalmi elismerésnek az a sovány mér
téke, ami nekünk ma kijut, amaz első két imaginárius alakot illeti.

Társadalmi kérdéseinkről.1

1 Felolvasás a Debreceni Tanári Kör 1989 február l.'5-i gyűlésén.
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Ez a harmadik, mely egyedül tudna elismerést, becsületet, rangot 
kikiizdeni a társadalomban, a közfelfogás szerint hiányzik a mi 
sorainkból.

Kétségtelen, hogy ez a felfogás felületes és túlzott. Maguk az 
itélök két csoportba oszthatók : volt diákok és jelenlegi diákok. 
Mi sem volna könnyebb, mint kimutatni tévedéseiket, azok okait, 
s véleményüket kitűnő érvekkel helyesbíteni.

Ezzel azonban sem tekintélyünk nem emelkednék, sem bajainkon 
nem segítenénk.

Sokkal bölcseb b dolog, ha belátjuk: nem zörög a harasz t... és 
őszintén, sőt kíméletlenül feltárjuk a való helyzetet, kimutatjuk a 
baj gyökerét, de ezzel az orvoslás módját is. Eljárásunk tehát az 
orvosé : először : helyes diagnózis, azután : javaslat a gyógyító 
eljárásra.

Első vizsgálatunk a pályánkra lépő ifjúságot illesse. Céljainknak 
megfelelő statisztika híján néhány véletlenül rendelkezésre álló adat
ból összeállított gyorspróba (Stichprobe) a következőket mondja :2

a) a szülők anyagi ereje szerint a magasabb életpályákra törekvők rang
sorában :

1. helyen (5 pont) a mérnökjelöltek, 2. helyen (4 pont) a közgazdasági 
egyetemiek, 3. helyen (3 pont) a jogászok, 4. helyen (2 pont) az orvosok, 
5. helyen (1 pont) a bölcsészek állanak ;

b) a s.ülök társadalmi állása szerint :
1. helyen (5 pont) jogászok, 2. helyen (4 pont) orvosok, 3. helyen (3 pont) 

mérnökök, 4. helyen (2 pont) közg. egyetemiek, 5. helyen (1 pont) bölcsészek ;
c) végül a tanulók tanulm ányi előmenetele szerint :
1. helyen (5 pont) mérnökjelöltek, 2. helyen (4 pont) bölcsészjelöltek, 

3. helyen (3 pont) orvosjelöltek, 4 helyen (2 pont) jogászjelöltek, 5. helyen 
(l pont) közgazd. jelöltek.

A két első csoport pontszámainak összegezésével a következő rangsort 
nyerjük :

1. és 2. helyen a mérnök- és jogászjelöltek 8—-8 ponttal, 3. és 4. helyen 
az orvos- és közgazd. jelöltek 6—-6 ponttal és 5. helyen a bölcsészjelöltek 
állnak 2 ponttal.

A gyorspróba eredménye szerint tehát a társadalmi érvényesülés 
felhajtó ereje : vagyon és rang szempontjából, az ifjú tanárnemzedék 
a többi életpályákkal szemben inferioris helyzetben van. Ezen nem 
változtat az a vigasztaló kép sem, amit a 3. csoport: a tanulási ered
mény rangsora mutat. Ha ugyanis a „társadalmi felhajtóerő“ har
madik, egyenrangú tényezőjének elfogadjuk az itt nyert helyezési 
számot, még mindig ez a rangsor alakul :

1. helyen (13 pont) mérnökjelöltek, 2. helyen (10 pont) jogászjelöltek, 
3. helyen (9 pont) orvosjelöltek, 4. helyen (7 pont) közg. jelöltek, 5. helyen 
(ö pont) bölcsészjelöltek.

2 Egy fővárosi és két helyi gimn. VII—'VIII. oszt. tanulóinak kérdőívei 
alapján. A vagyoni helyzetet a szülők bevallott évi jövedelme, a társadalmi 
állást a hivatás (rangosztály) alapján becsültem meg. — A helyezési sor
rendnek megfelelően állapítottam meg az értékpontokat 5—-4—3—-2—-1 pont.
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De az alaposabb meggondolás arra késztet, hogy ez utóbbi rang
sort ne vegyük tekintetbe jelen vizsgálataink során. Ha ugyanis elfo
gadjuk, hogy az egyéni intellektus ereje minden más tényezőnél 
sokszorosan fontosabb a társadalmi érvényesülésben is, — ugyan
akkor meg kell állapítanunk azt is, hogy ez quantitative nem mér
hető, de még csak nem is jellemezhető az iskolai osztályozás vagy 
az érettségi bizonyítvány alapján. (Legalább annyi szorgalmas, de 
nem különösebb intelligenciájú jeles tanuló van, mint ahány nagyon 
intelligens, de hanyagul tanuló elégséges.) Megelégszünk tehát azzal, 
hogy a másik két tényező mellett — melyek viszont konkrét adatok
kal pontosan kifejezhetők —  az utóbbit legalább korrekcióképpen 
fogjuk említeni.

Ezek után érdekesnek ígérkezett a gyorspróbánknak szűkkörű 
és épp ezért nem nagy hitelre számottartó tanulságait bővebb adatok
kal ellenőrizni. Ezt tettem, midőn a főiskolák statisztikáját3 ugyan
ezen kérdések szempontjából vizsgáltam át. A vagyoni helyzet meg
állapítására a lakás, étkezés (8. sz. tábla) és ruházkodás (16. sz. 
tábla) viszonyait, az eltartási viszonyokat és a szülők vagyoni 
helyzetét (23. sz. tábla) kimutató táblázatoknak mintegy 14 tételét 
vettem tek in te tbe; a társadalmi hovatartozóság kérdését pedig a 
szülők foglalkozása és társadalmi állása (20. sz. tábla) alapján mint
egy 22 tétel összehasonlításával igyekeztem megvizsgálni. Az ered
mény nem lepett meg : a felületes próba eredményét, jelentéktelen 
sorrendbeli különbségtől eltekintve teljesen igazolta.

Tehát : Vagyon szerint: 1. helyen (5 pont) közgazdászok, 2. helyen 
{4 pont) jogászok, 3. helyen (3 porit) műegyetemiek, 4. helyen (2 pont) 
orvosok, 5. helyen (1 pont) bölcsészek.

Társadalmi állás szerin t: 1. helyen (5 pont) a mérnöki, 2. helyen (4 pont) 
orvosi, 3. helyen (3 pont) jogi, 4. helyen (2 pont) közgazdasági, 5. helyen 
<1 pont) bölcsészeti fakultás.

Az I. éves hallgatók érettségi bizonyítványa szerint :
1. helyen (5 pont) bölcsészeti, 2. helyen (4 pont) mérnöki, 3. helyen 

(3 pont) orvosi, 4. helyen (2 pont) jogi, 5. helyen (1 pont) közgazdasági kar.
Az első két tábla összesítése alapján : 1. helyen (8 pont) a mérnökök, 

2. és 3 helyen (7— 7 pont) a jogászok és közgazdászok, 4. helyen (6 pont) 
az orvosok, 5. helyen (2 pont) a bölcsészek állnak.

A harmadik tábla szerint a bölcsészetre iratkozók legalább szellemiek
ben az első helyen állanak, mely megállapítást örömmel, de az előbb hangoz
tatott fenntartással regisztráljuk.

Az eredmény tehát mindkét próba szerint ugyanaz : a tá r
sadalmi érvényesülés versenyébe a tanárság már a rajtnál lényeges 
hátránnyal indul.

Mit jelent ez?
Jelenti a rosszabb táplálkozást, lassúbb fejlődést, a testápolás, 

testedzés hiányosabb voltát, a kenyérkeresés korai munkáját (volt 
egy tanárjelöltünk, aki mint mozigépész kereste kenyerét !), a

3 A magyar főiskolák statisztikája, 1933— 34. (Magyar Statisztikai Közle
mények.)



Xát/iini Barra (íi/iirgi/: Társadalmi kérdéseinkről. 111

fűtetlen szo b á t... Egyszóval: az organikus és életenergiák elpazar- 
lását abban a korban, midőn ezekből az egész életre szolgáló nagy tar
talékot kellene meggyiijteni !

Mindezekhez járul még a társadalmi hovatartozás hátránya. 
Ne feledjük, hogy honunkban még élnek egy feudális-rendi korszak 
maradványai és hagyományai. A magyar társadalom többféle réte- 
geződésének egyike ma is a származási előkelőség szerinti, mely 
sokszor majdnem kasztszerü elkülönüléssé fajul. De ezen felül meg
található a hivatási rétegeződés, melynek lépcsőit a rangosztályok 
egymásfelettisége még külön is tagolja. Mindezek mellett még a 
felekezeti rétegeződést is fel lehetne említeni. Ne is folytassuk. 
Töméntelen elválasztó, elkülönítő tényező, melynek láthatatlan 
falain belül csupa gőgös lenézés, előítélet lefelé, nosztalgikus vágyako
zás és ki nem elégült törekvések felfelé.

Ez a mai magyar társadalom egyik — hál’ Istennek csak egyik — 
arca. A középiskolai tanárság tehát itt is az alsó- és középső osztá
lyokból kerül ki főként. A cím- és rangnélküli dolgozó középosztály, 
az ú. n. kispolgári társadalom adja legnagyobbrészt pályánk újoncait.4 * * * 
S ha tekintetbe vesszük az előbb mondottakat, be kell látnunk, hogy 
midőn a családi és kasztbeli nexusok, a protekcionizmus nagymérték
ben befolyásolják az egyéni élet alakulását, a szegény tanárra ebből 
szörnyű társadalmi hátrány származik. Ez aztán végig is kíséri 
hűségesen egész pályafutásán.

Nem csodálatos-e, hogy midőn az új tanárnemzedék ezzel a 
többszörös hátránnyal indul versenyre a többi pályák ifjúságával, 
a szellemiek terén mégis derekasan állja a sarat : küzd, dolgozik, 
halad és lépést tud tartani a nagyvilágnak hasonlíthatatlanul jobb 
helyzetű kultúrmunkásaival?

És nem megdöbbentő-e, hogy ugyanakkor a társadalmi érvénye
sülés terén minden tekintetben, mondjuk meg bátran : mind a köz
vélemény, mind pedig a hivatalos értékelés tekintetében végzetesen 
elmaradt, lesüllyedt, visszaszorult?

Hogy ez így van, annak bizonyítására hadd idézzük egy tanár
társunk fejtegetését.8

Az értesítők bizonysága szerint a tanárság tevékeny részt vesz 
az egyház, a város, a megye, stb. életében. A presbitérium, a képviselő
testület, törvényhatóság, különböző egyletek (Nőegylet, Stefánia, 
Tűzoltó-Egylet, Vöröskereszt, stb.), iskolaszékek, dalosszövetség, 
színpártoló-egylet.MOVE, frontharcos-, lövész- és a többi egyesületek, 
amelyekben ,,a tanárság nemcsak közlegényi, hanem vezetői szerepet 
tölt b e . . . “ Bekapcsolódik a közgazdasági életbe is (pl. Hangya,

4 Pl. a budapesti tanárok (számuk kb. 2000) közül 225-nek önálló iparos,
42-nek hivatali a ltisz t; ezzel szemben csak 158-nak tanító és 90-nek volt
tanár az apja (Boldizsár : a tanárok szoc. helyzete. Magyar Szemle, 1938.
2. száma).

" Protestáns Tanügyi Szemle. 1938. 7. szám. Gulyás J. : A tanár tár
sadalmi tevékenységéről.
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Fogy. Szöv., bankok, takarékok felügyelőbizottsága, igazgatósága 
stb.). . . „Ha ezekből kimaradnának a tanárok, azt nemcsak az illető 
intézmények éreznék meg, de maga az iskola is, mely az érdek ezer 
szálával van környezetéhez fűzve.“

Először is állapítsuk meg, hogy az idézett cikk amaz állítása, 
miszerint a felsorolt téreken a tanárság „nemcsak közlegényi, de 
vezetői szerepet tölt be“ — helyesbítésre szorul :

Á tanárság a jelentéktelenebb és főként az anyagi előnyökkel 
nem járó altruisztikus vagy hazafias egyesületekben irányító és 
vezető szerepet visz, a nagyobb súlyt és tekintélyt követelő helyeken 
inkább munkás-közlegényi működést fejt ki, — végül az anyagi 
javadalmazással járó közüzemi, szövetkezeti stb. életben fehér holló
nál is ritkábban található. Hiszen törvény mondja ki,6 hogy az igaz
gatók és tanárok rendszeres fizetéssel járó állandó mellékfoglalkozást 
nem vállalhatnak, ilyenre miniszteri engedélyt nem is kérhetnek.

Ha nem csalódunk, ez és sok más jel arra a nemes törekvésre 
vall, hogy a tanár szentelhesse minden erejét nevelő munkájának, 
s még a látszata se fordulhasson elő annak, hogy hivatásának gyakor
lásában őt bármely külső tényező befolyásolhatná. Ez tehát a tanári 
függetlenség elvét jelentené. Igen ám, de úgy tűnik fel : valahogy mintha 
egy kicsit pl. a bírói függetlenség fogalmától elütőleg. Csak negatívu
mokkal körülbástyázottan.

Nos, a valóság ennek a „függetlenségnek“ teljes negatív képét 
m utatja.7 És ebben nem az a szomorú, hogy mindenféle mellékfoglal
kozástól is elzártak bennünket — üsse kő ! —, hanem az a tény, 
hogy a már megszerzett s előbb felsorolt társadalmi és közéleti vár
tákról is lassan visszaszorulunk, visszahúzódunk. Önként feladjuk 
még azt a kis helyet is, amit elődeink kiküzdöttek.

Makay Gusztáv : A tanári rend emelkedése c. (Magyar Szemle. 1939. 
180— 183. 1.) cikkében kérdezi : Helyeselhető-e a tanári rend lassú, de biztos 
társadalmi hanyatlása? Erre ítéli anyagi helyzete. Igaz, a hanyatlás tulajdon 
bőrén és gyomrán át közelebb viszi a szociális megértéshez. De a jövő Magyar- 
ország szociális nivellálódásában szerepe nem lehet az, hogy maga is lefelé 
lépjen, hanem az, hogy egyrészt a szociális megértésre neveljen, másrészt az 
alsóbb rétegeket emelje. Ehhez pedig a mainál biztosabban kell állnia 
magasabb szin tjén .. .

Hiszen menjünk feljebb és feljebb a közszereplés lépcsőin
ö 1934 : XI. te. 17. §.
7 Néhány jellemző adat : A budapesti — viszonylag legjobb sorban lévő —- 

tanárságnak 52%-a lakik önálló lakásban, a többi albérlő, illetve rokonnál 
lakik. A többség kétszobás lakásban, négyszobásban már csak 16%. Villanj' 
nincs 44 tanár lakásában, gáz nincs 370-ben, még vízvezeték sincs 44-ben. 
55%-nak nincs cselédje, 37%-a vakációban kénjúelen munkát vállalni, 
30%-nak nincsen könyvtára (Boldizsár I. i. m.). Ha ehhez még hozzátesszük, 
hogy Budapesten és vidéken a tanárok sok száza étkezik „kifőzésben“, hog>r 
napilapra, szépirodalmi és szakirodalmi folyóiratra csak 15% fizet elő, szín
házba, tárlatra, hangversenyre még ennél is kevesebb jár, —  megértjük egyik 
kartársunk paradoxonját : A tanár az a csodálatos lény, aki a kultúrától 
elzárva dolgozik —- a kultúráért.
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egyre ritkábban és ritkábban találkozunk kartársainkkal. Mire a par
lamenti körökhöz érünk, jó, ha egy-két utolsó mohikánt még felfede
zünk. Ezek biztosan valami tilos úton ju thattak  ide. Talán ezért 
húzódnak meg oly szerényen, nehogy észrevegye valaki — tanár 
mivoltukat, baj lehet abból. . .

Igaz, felesleges is volna parlamenti képviseletünk, ha teljes 
bizalommal lehetnénk a felsőbb fórumok iránt. A múlt keserves küz
delmei s az elért eredmények azonban másra tanítanak. A helyett 
azonban, hogy azon elmélkednénk : mennyiben vagyunk ezért felelő
sek magunk — a bátortalanságunk, széthúzásunk, cselekvőképtelen
ségünk miatt — és mennyiben a mindenkori kultuszkormányok, 
sokkal többet használunk ügyünknek, ha szomorú helyzetünknek 
legkirívóbb vonásait felvázoljuk. Ezzel mindjárt rámutatunk társa
dalmi inferioritásunk főbb okaira is.

Mint az első ilyen ok, a tanári munka agyon-bürokratizálása ju t 
eszünkbe. Nem óhajtjuk részletezni azt a töméntelen nyilvántartást, 
statisztikát, naplót, törzslapot, jelentést, leltárt és egyéb adminisztrá
ciós teendőt, aminek „sürgős“ és „halaszthatatlan“ elkészítésével 
állandóan gyötrik a szegény tanárt, de két tapasztalati tényre itt 
reámutatunk. Az egyik : ha naponta átlag három-négy tanítási óránk 
van, legalább ugyanennyi órát fordítunk bürokratikus teendőink el
látására. Tehát 50%-ban vagyunk pedagógusok, 50%-ban bürok
raták.8

A másik : ugyanegy tanulónak ugyanazon személyi adatait öt 
különböző nyilvántartásba kell bekörmölni, melyek lényegileg csak 
a tételek sorrendjében különböznek. Talán azért van ez a sorrendi 
különbség, hogy a munka egyhangúságára ne legyen panasz. . .  
(Osztálykönyv, főnévkönyv, törzslap-személyi lap, index s részben 
az osztályzatgyüjtö-napló.)

Az adminisztrációs tömeg először az igazgatót árasztja el : 
egyszerűen adminisztrációs géppé süllyeszti, akinek a pedagógiai 
irányításra jóformán nincs is ideje. De energiája sem sok marad.

Azután a tanárt lepi el ez az áradat, úgyhogy ha óráira még ezen
felül naponta lelkiismeretesen készül az éjtszakából kell időt lop
nia még szakirodalma futó áttanulmányozására is, nemhogy társa
dalmi vagy közéleti szereplésre vágyna.

A második okot a bizalom és megbecsülés hiányában találjuk. 
Ez legkirívóbban a hivatalos ellenőrzés és a fegyelmi felelősségre- 
vonás gyakorlatában nyilvánul meg.

8 A szertárőri, könyvtárosi, osztályfőnöki stb. teendők, szálláslátogatás 
stb. is ideszámítanak. Ebből is kitetszik, hogy korántsem kívánunk mindén 
ilyen elfoglaltságtól szabadulni ; másrészt, hogy ezek a teendők a tanév folya
mán hat ízben : ellenőrző és osztályozó értekezletek idején, valamint meg
induláskor és évzáráskor egészen fantasztikus méreteket öltenek.

8 Itt külön fejezetet kellene írni arról, mit jelent az órák előkészítésénél 
a használható tankönyvek majdnem teljes hiánya (leginkább a matematikusok 
panaszkodnak erre) és az átmeneti időszak jellemző egyensúlytalansága.

2
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Az elsőre nézve csak an n y it: vájjon elengedhetetlenül szükséges 
minden tanárt minden évben másodfokon is ellenőrizni? Azt hiszem, 
a kötelességtudásban és pedagógiai képességekben bevált tanárt nyu
godtan lehetne hosszabb időközökben, s akkor is szakfelügyelettel 
ellenőrizni. A másodikra nézve meg kell állapítanunk, hogy az eljárás 
mai módja lealacsonyító és igazságtalan. Nem egy esetben sodort 
makulátlan pedagógiai múltú öreg tanárokat olyan lelki konfliktusba, 
mely az ő életükben érdemetleniil sötét napokat, sőt sokszor tragikus 
fordulatot idézett elő.10

És végre, — utoljára, de nem utolsó renden — térjünk rá a har
madik okra : a tanári javadalmazás kérdésére.

Nem hiszem, hogy tévednék abban a megállapításban, hogy ma 
egész Európában utolsó helyen áll a magyar tanár a javadalmazások 
statisztikájában, még akkor is, ha a többi állami-státusbeliekhez 
viszonyított helyzetét tekintjük, tehát hazánk elszegényedett mi
voltával számot vetünk.

Egy pillantás a katonatiszti és bírói státusokra, meggyőz min
denkit a helyzet tarthatatlan voltáról.11

A mi munkánknak ez a megdöbbentő aláérték elése talán még 
a másik kettőnél is súlyosabb oka annak, hogy a tanárság egyrésze 
— a nagyobbik rész — elkeseredett, hogy sokaknak munkája ki
fogásolható, s hogy oly nehezen tud hivatása magaslatára emelkedni. 
El lehet képzelni azt a lángoló ideálizmust, azt a nemes hivatásszerete- 
tet, melyet ki ne oltana, meg ne ölne az évek során át való vegetálás,12 
a kultúrigényekről való lemondás, a családalapítás lehetőségének 
eltolódása a nagyapai korra?13

Nyilvánvalóvá válik ezek után, hogy minden olyan orvoslási 
mód, mely a bajok gyökeréig nem hatol, csak felületes tüneti kezelés, 
és a célt : a tanárság minőségi emelését s ezzel a kitűzött iskolai 
reformok valósággá tételét, nem fogja elérni. így — hogy a várható 
próbálkozások közül kettőt kiragadjunk — önmagában semmit sem 
ér a tanárképzés bármily tökéletes reformja sem, mintahogy az álta
lános köztisztviselői fizetésrendezés sem orvosság, mert nem tünteti 
el az aránytalanságot.

10 Mindkét kérdésben megnyugtató, hogy kész, de a gyakorlatba még be 
nem vezetett reformok várnak végrehajtásra.

11 L. Protestáns Tanügyi Szemle, 1939. 1. sz. Zsolnai V. : A tanári illet
ménykérdés. Néhány beszédes adat : . .Ä  IX. 3.-ba kinevezett rendes tanár
egyenrangú a postai főgépésszel. . . a legalsó osztályú gépgyári nem okleveles 
tisztviselővel. . .  a magasabb osztályú vasúti segédtiszttel, annak kedvez
ményei n é lk ü l..“ , , . . . A  legalacsonyabb rangú bí ró. . .  egyenlő rangú a 
VI. 3.-ba kinevezett igazgatóval“. , , . . . a  VII. fiz. osztályban, tehát 16 évi 
szolgálat után sem jutott el a tanár a százados rangjára.“ (Ezt a valóságban 
20 évi szolgálat után sem éri el !)

12 L. Heppner A. : A fizetési osztályokba nem sorolt tanárok helyzete 
(Ö. K. T. E. Közlöny, 1938. 1. szám).

13 Nehogy valaki költői túlzásnak minősítse : 24 éves korig a tanárok 
89%-a, 29 évesig 74%-a nőtlen. Igaz, hogy ez a szám 35—39 év között 24%-ra 
csökken, de ez már késői és kismértékű javulás ! (Boldizsár i. m., Magyar 
Szemle, 1938. 2. 145. 1.)
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Az igazi gyógyítás csak a baj sokágú eredetének felismerése 
alapján képzelhető, s ennek megfelelően többirányú gyökeres intéz
kedésben körvonalazható. Ezek közül a legfontosabbak volnának :

1. A tanárság mentesítése az adminisztrációs teendők alól. Egyrészt 
a nélkölözhetők elhagyása és a nélkülözhetetlenek összevonása által 
(példa a racionalizálásra : az ú. n. Főnévkönyv és a Törzslap össze
olvasztható a Személyi lapban, melyről csak szükség esetén kellene 
másolatot kiállítani).

Másrészt az igazgatói iroda teljesítőképességének emelésével, 
hogy az végezhessen el minden olyan bürokratikus munkát, mely nem 
a tanár személyéhez kötött ügy. Ennek célja : az igazgató legyen 
pedagógiai irányító (nem mint m ost: főkönyvelő), a tanár legyen 
pedagógus (nem mint most : Írnok).

2. Szolgálati pragmatika a megbízhatóság és a kötelességtudás 
elismerésének szellemében. A közéletben, a politikai és gazdasági 
életben való szereplésnek olyan szabályozása, mely ne csak negatí
vumokat tartalmazzon, hanem ellenkezőleg : biztatást, indítást a 
köz érdekében kifejtendő iskolánkívüli tevékenységre. Nem áll, hogy 
a jó tanár csak a maga dolgával törődik ! Ellenkezőleg : a jó tanár

s ebben nem különbözik a jó bírótól, jegyzőtől, vasúti vagy más 
tisztviselőtől — egyben értelmes és gerinces magyar is, aki gondolko
zik, vezet és ítél, nemcsak vezettetik és megítéltetik — aki a való
ságos életben él, és nem elefántcsonttoronyban, aki tehát ismeri 
kötelességeit, de jogait is !

Témám kereteiből nem akarok kiszaladni, bár erősen csábít a gondolat, 
hogy megvizsgáljam : vájjon a magyar élet nagy rönesszanszának kormány- 
programmá válásában mennyi része volt a sokszor lecsepült magyar közép- 
osztálynak? Vájjon nem éppen a hivatalnok-osztály —  s közlük a tanárság —  
a hordozója annak a nemzeti közvéleménynek, amelyből a reformpolitika sarjadt, 
de amely egyben biztos védfal is egy esetleges retrográd iránnyal szemben ? ! 3 4

3. A fegyelmi eljárás teljes átépítése. A mai ,, vésztörvény szék- 
szerű“ vonásoknak el kell tűnniök. Helyette : szigorú szelekcióval 
gondoskodni kell arról, hogy a rendes tanári státusba csak odavalók 
juthassanak. Ezáltal a büntető-expedíciók feleslegessé válnak.

4. Különleges tanári illetményrendezés a Zsolnai Vilmos idézett 
cikkében lefektetett alapokon, tehát 30-tól 11%-ig terjedő, fokoza
tonként csökkenő mértékű fizetésemeléssel és a javasolt pótlékok 
megadásával.

Nem először hangzik el a panasz, nem először mutatunk rá az 
orvoslásra sem. Most azonban több és bátrabb hang emelkedik 
sorainkból. Csak az elmúlt év folyóirataiban egész sor komoly érte
kezés jelent meg erről a kérdésről. Nem hihető, hogy valamennyi 
süket fülekre talált. Mintha megannyi riadót fúvó trombita volna. 
Újabban úgyis divattá vált — a sajtóban, a parlamentben, miniszteri 
nyilatkozatban — minket a nevelés katonáinak nevezni. Köszönjük 
az elismerést, és népiskolai, polgári iskolai bajtársainkkal együtt -— 
várjuk a tetteket. Büszkén valljuk, igen, mi a magyar élet örök front-

2*
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harcosai vagyunk. Békében, háborúban : mi állandó harcot vívunk 
egy derekabb nemzedék, egy igazabb társadalom, egy magyarabb 
magyarság eszményéért. De, hogy ebben a küzdelemben eddig szép 
szavakon kívül alig kaptunk más támogatást, jogos-e az elkeseredé
sünk? Hogy a kurucok, rongyosok sorsából elég, s a többi hadbéliek
kel egy sorunk legyen — jogos-e a követelésünk?

Megpróbáltam rideg számokkal érvelni, s lám a kép, mely elém 
tárult, majdnem elragadott. Nem szeretném a hivatásrendi önzés 
ízével zárni fejtegetéseimet. Ne higyje senki, hogy jobb sorsra vágyó
dásunknak ilyen motívumai vannak. Lássa be mindenki, hogy nem az 
egyéni kényelem, de a jobb munka, nem a jobb fizetés, de az ön
művelés lehetősége, és nem a felelősség alól való kibúvás, hanem épp 
az óriási felelősség tudata diktálja követeléseinket. Álltunk a vártán 
eddig, s állunk tovább is, bármily mostoha a sorsunk. De nem nyug
szunk bele, hogy ,,ez már a tanár sorsa“ . Mert itt sokkal többről van 
szó : a magyar kultúrának s vele a magyar élet jövőjének alapjairól. 
Új és szilárdabb alapokról, melyeket mi most rakunk ifjúi lelkekben, 
hogy vágyaink épületét ők emeljék rá. S mert a megvalósulás, a be
tetőzés erre a nemzedékre vár, érezzük, tudjuk, hogy a mi nevelő
munkánk : döntő harc a szebb magyar jövőért. Étihez a harchoz 
pedig több erőt akarunk s bizakodóbb nekigyürkőzést.

Debrecen. Zágoni Barra György.

T örténelem-tankönyveink.
Az utóbbi évek nagy didaktikai hullámverése alatt a módszer

tani problémák szinte egyeduralkodóvá váltak a tanításnál. A fő- 
igazgatóságok átszervezése, a szakfelügyelet létesítése és az igaz
gatóknak. is kötelességükké te tt sűrű látogatások viszont a tanári 
munka fokozott ellenőrzését eredményezték. Az ellenőrzés az imént 
jelzett áramlatnak megfelelően elsősorban a módszertani elvekre 
terjed ki. A sűrű látogatásokat sűrű megjegyzések követik, aminek 
az eredménye, hogy a tanár a megjegyzések és utasítások záporozásá
ban saját érdekében minden figyelmét oda irányítja, hogy tanításá
val az uralkodó módszertani követelményeknek minden részletében 
eleget tegyen. A szigorú és meghatározott módszertani elvek, vala
mint a gyakori ellenőrzések első következménye, hogy a tanár egyéni
sége ma jobban meg van kötve, mint az egységes állami irányítás 
alá vett magyar középiskola 55 éve óta bármikor. Legutóbbi kultusz- 
miniszterünk két évvel ezelőtt, mint az Orsz. Közokt. Tanács elnöke, 
élénken kikelt a tanár túlságos megkötöttsége ellen, és a következő
ket mondotta : „Az egyazon célba állított, az iskola általános munka
menetét meghatározó szabályok és útjelző előírások között rugal
massági területet kell engedni a tanár nevelő, tanító, fegyelmező 
készségének, egyéni kibontakozásának, lelki ténykedésének és meg
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nyilatkozásának. A minden ponton megkötött tanár csak közlőgép 
lesz.“ . . .  „Az aprólékosan utasított tanár elveszti munkakedvét, 
biztos és nyugodt tájékozódását. Az ő lelke is, a tanítványoké is 
kilúgozott, szikes talajjá válik.“ Kétségtelen, hogy az új módszer
tani elveknek s a tanítás gyakori ellenőrzésének a tanítás nívójának 
emelkedése lett egyrészről eredménye, kétségtelen azonban másrész
ről az is, hogy a modern elvek megtartásának állandó, aprólékos 
ellenőrzése magában rejti a tanítási munka elgépiesítésének és a 
kirakatmunkák rendezésének veszélyét is. A tanár, hogy felettesei 
előtt jó tanárnak mutatkozzék, lassan, sokszor észrevétlenül saját 
egyéniségét áldozza mindjobban fel munkájának kedvezőbb meg
ítélése végett.

Az új módszertani elvek s a fokozatos ellenőrzések másik követ
kezménye, hogy a hogyan tanítsunk mellett a mit tanítsunk teljesen 
háttérbe szorul. Általában újabban a módszertani elvek szemmel- 
tartása mellett kevesebb gondot fordítunk arra, hogy mi legyen az 
az anyag, amit tanulóinkkal el akarunk sajátíttatni. Mit hagyjunk 
el, mit rövidítsünk, mit kell bővebben kifejtenünk, milyen szem
pontokat emeljünk ki, vagyis mik legyenek tanításunk vezérfonalai? 
Ez a kérdés most, amikor az új tanterv nyomán új tankönyvek 
kerülnek forgalomba, különösen időszerű, ezért ez alkalommal arról 
kívánunk írni, hogy milyennek szeretnénk látni új történelem- 
könyveinket.

Már az 1927. évben kiadott, de a legújabb tantervi utasítások 
is előírják a történelmünk nagyjainak kiemelését különösen az alsó 
fokon. Felvetjük a kérdést, nem volna-e helyes a III. osztályban a 
magyar történelem egész anyagát a nagy emberek köré csoporto
sítani? Nemcsak a legnagyobbakra gondolok itt, mint Árpád, Szt. 
István, Szt. László, Nagy Lajos, Hunyadi János és Mátyás, Bethlen, 
Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, hanem olyanokra is, akiket általában 
a másodosztályú nagyságok közé szoktak sorolni, de akik méltán 
megérdemlik, hogy az eddiginél jobban kiaknázzuk a velük való 
foglalkozás pedagógiai előnyeit, mint p. o. az Árpád-kori királyaink 
közül I. Béla, Kálmán, III. és IV. Béla. Sőt olyanoknál, mint II. Endre, 
IV. László vagy Zsigmond is hasznos a velük való bővebb foglalko
zás, mert a kiváló tulajdonságok mellett a hibákra s azok követ
kezményeire való rámutatás szintén nagyon hasznos lehet. Tudjuk, 
hogy eddig is a királyok s a nagy emberek képezték a vezérfonalat, 
de mi úgy gondoljuk, hogy ezek a nagyságok a jövőben nemcsak 
fejezetcímet jelentenének, hanem elsősorban őket mutatnók be jel
lemző tulajdonságuk, esetleg külsejük leírásával, életük ismertetésé
vel, egy-két jellemző epizód elmondásával. Ezáltal élő alakká ten
nék őket, a gyermek érdeklődéséhez közelebb hoznók, s az így elő
adott élettörténetük köré csoportosítanók a fontosabb eseményeket. 
Tekintve, hogy a III. osztályban az alkotmánytörténeti rész mini
mumra redukálható, s a meseszerű elbeszélésen van a hangsúly, ez 
minden nehézség nélkül megtehető. Annál is inkább, mert ezen a
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kezdő fokon fontosabb a történelmi érdeklődés felkeltése, mint a 
teljességre vagy rendszerezésre való törekvés.

A felső fokon már rendszeres és teljes magyar történelmet kell 
nyújtani. Azonban itt is lehetne többet tenni, hogy nagyjaink magá
val ragadják az ifjúságot, mint azt újabb tankönyveink teszik. 
Például egy régebbi tankönyvből ideiktatom Szent László jellem
zését : „Szent László vitézsége s lovagias jelleme m iatt ifjú korától 
fogva bálványa volt nemzetének, s az maradt mindvégig. Szívében 
az erős nemzeti érzés a legbuzgóbb vallásossággal egyesült, s e mel
lett jeles kormányzó, bölcs törvény szerző és széles látókörű politikus 
volt. Árpád-házi királyaink közül az ő rokonszenves és felséges alakja 
ragadta meg legerősebben a magyarság lelkét, s Mátyásig ő volt a 
legnépszerűbb fejedelmünk. Pénzeinken századokon keresztül az ő 
képe volt. Legendák keletkeztek róla, amelyek napjainkig híven 
őrzik emlékét.“ Ugyanilyen jellemrajzokat olvashatunk e könyvben 
Kálmánról, IY. Béláról, Nagy Lajosról, Zsigmondról, Hunyadi 
Jánosról stb. Ezek a legváltozatosabbak, mindenütt a legjellemzőbb 
vonásokat kapjuk. Sok helyen pedig terveit, intézkedéseit sorolja 
fel, működését, hatását méltatja, s ezzel varázsolja elénk az illető 
történelmi hős alakját.

Az egyetemes történelem garmadával ontja mindenféle típusú 
alakokra a példákat. Ezeknek kellő bemutatása a legnagyobb hatással 
lehet a fejlődő ifjú lélekre. Ezek már valamivel távolabb állnak a 
magyar eszményekért természetesen jobban lelkesedő ifjúságunktól. 
Itt bizonyos egyetemes humánus vonások, nemes akarati, magas 
szellemi, vagy mélybenyúló érzelmi jellemvonások, műveiknek 
egyetemes értéke iránt kell az érdeklődést felkelteni. Erre a célra 
olyan tárgyalási módot kell találni, amely alkalmas az érdeklődés 
felkeltésére. Meg kell eleveníteni s a múltból a jelenbe varázsolni 
őket. Természetes, hogy a tankönyv mellett itt a tanár lép előtérbe, 
de tapasztalat szerint az olyan megelevenítések, amelyeknek a 
tankönyv szövegével semmi kapcsolatuk nincs, az osztály legnagyobb- 
részénél hamarosan, az évvégi ismétlésekre végleg feledésbe mennek. 
Ezért volna szükséges olyan jellemző vonások, esetleg jellemző 
epizódok felemlítése, amelyek a gyermek fantáziájának és érdek
lődésének megragadására alkalmasak. Én nem zárkóznám el az 
elől sem, hogy a nagy pedagógiai hatású személyek és események 
tárgyalásánál bizonyos mértékig a regényírók eszközeit is kölcsön 
kérjük. Nem költött elbeszélésekre, hanem az érdekes és hatásos 
történéseknek a valóságnak megfelelő, de színes, regényes előadására 
gondolok. Ezeket különösen az újság ingerével szívnák magukba 
növendékeink, mert míg a magyar történelem alakjai s eseményei 
már részben ismertek a III. osztályban is, ezekről még idáig nemigen 
hallott semmit. Az ókor nagy alakjaival valamivel többet foglal
koztunk idáig is, bár egy Periklés-szel, Sókratés-szel, Nagy Sándor
ral, mint emberekkel, hasznos volna bővebben foglalkozni. De külö
nösen kiaknázatlanok maradtak a középkor és újkor nagy alakjai
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ebből a szempontból. Nagy Károly uralkodását 8—-10 oldalon tá r
gyalják tankönyveink, de magát á nagy embert nem tudják élővé 
tenni. A közép- és újkor találkozásánál a nagy történelmi alakok 
zsúfolt tömegébe talán több életet lehetne vinni, ha műveik ismer
tetése mellett az egyéneket is bemutatnók. Ha pár jellemző szóval 
bemutatjuk p. o. Michel Angelo, Leonardo da Vinci és Rafael alakjait, 
megjelenésüket, egyéni érvényesülésük különféle fokait, s ebből folyó 
más és más természetű művészetüket, szívesebben megtanulják és 
jobban megjegyzik a tanulók művészetük jellemző vonásait is. 
Kolumbus, Magellan, Luther, Loyola élete tele van regényes részle
tekkel, amelyek a történelmi érdeklődés felkeltésére kiválóan alkal
masak. Regényes életrajzi részletek, jellemző epizódok megelevenítik 
a személyt, s vele együtt megelevenítik az egész akkori életet. A tanulót 
pedig kíváncsivá teszik, s felkeltett tudásszomja révén mélyebb 
bepillantásra serkenthetjük az egész történelmi kor politikai, gazda
sági és kulturális világába. Kétségtelen, hogy ez a módszer némi
leg bővítené az anyagot, de ennek fejében még mindig elhagyható 
volna sok részletadat. Vagy ha így is túlhosszúnak látszanék az 
anyag, a kérdés úgy is megoldható volna, hogy a tankönyv főanyaga 
legyen rövid és tömör, de vagy a szöveg közben, vagy a paragrafusok 
végén apróbetűvel nyújtsunk a tanulóknak többet érdeklődésük 
kielégítésére. így azok, akik több érdeklődést mutatnak, mélyebben 
foglalkozhatnának ez anyaggal, s a tankönyv a maga tömör össze
foglalásával megmaradna minimumnak a gyengébbek vagy csekélyebb 
érdeklődésűek számára.

Idetartozik a régmúlt eseményeknek, régi eszmeáramlatoknak, 
intézményeknek, állami és társadalmi berendezkedéseknek a jelen
kor eseményeivel, intézményeivel való állandó kapcsolata részint 
a jelenkori történelmi adottságaink gyökereinek feltárása, részint a 
régmúlt dolgoknak jelenkori analógiák útján való megértetése miatt. 
Néhány példa megvilágosítja a mondottakat : Az ókori alkotmányo
kat és társadalmi berendezéseket rendkívül nehéz 13—14 éves gyerme
keknek magyarázni, de ha azt mondom, hogy az athéni alkotmány
nál p. o. az egykori archon megfelel a mai miniszternek, a búié a 
mai országgyűlésnek, az areopagos a mai közigazgatási bíróságnak, 
akkor már könnyebben megérthető lesz, s egyúttal eddig nem eléggé 
tisztán látott mai alkotmányiam fogalmak is világosabbá lesznek. 
Spárta és Athén testvérharcához önként kínálkozik az összehasonlítás 
a világháborúhoz. Ugyanaz a tűrhetetlenül feszült légkör előzi meg, 
ugyanaz a nagy lelki szakadás a két nagy testvérállam között, mint 
a világháború előtt egyes testvér (árja) európai népek között. —- 
A Korkyra—Korinthus-háború éppenúgy csak kirobbantotta a 
feszült légkörben keletkezett elektromos szikrát, akárcsak a sarajevói 
merénylet a világháború régen meglevő gyúanyagát stb. stb.

A történelmi eseményekből általában az érdekel igazán bennün
ket, ami a jelennel kapcsolatba hozható. Természetesen minél köze
lebb áll időben hozzánk a történelmi eseménv, annál inkább van jelen
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korunkkal kapcsolata. Ezért nagyon helyes a tantervnek az az 
intézkedése, hogy a régmúlt eseményeket az utolsó másfél század 
történelmének javára mind a magyar, mind az egyetemes történelem
nél megrövidítette. Viszont ebből az következik, hogy minél régibb 
a kor, annál inkább össze kell vonni anyagot, amelyet új tanköny
veink már az ókornál sem alkalmaznak egyformán mindenütt. A telje
sen magában álló s egyedül magáért előadott esemény vagy korrajz 
csak nagyon kevéssé érdekli a mai embert, de m indjárt érdekessé 
tudom tenni még Egyiptom történetét is, ha a képírást úgy tanítom, 
mint mai írásunk alapját, ha művészeti alkotásaiknál kiemelem a 
ma is látható szobrokat, gúlákat, ha a Nílus áradásait a mai áradá
sokkal, s ha Egyiptom akkori jelentőségét mai jelentőségével vetem 
össze. Róma háborúinál, amelyek egyébként regényes részleteikkel 
magukban is sokszor érdeklődést keltenek, megmagyarázom, hogy 
ezekkel vetették meg alapjait annak a római birodalomnak, mely 
a maga latin nyelvével és műveltségi elemeivel az egész középkoron 
át döntő történelmi tényező volt, és még a mai népek kulturális 
életében is nagy szerepet játszik. Magánál a római terjeszkedésnél 
pedig önként adódó analógia a legújabbkori sőt jelenkori imperialista 
törekvések.

Kényes kérdés, de egy ilyen fejtegetésnél semmikép el nem hall
gatható szempont a tankönyv állásfoglalása. Kell-e a tankönyvíró
nak egyáltalán állást foglalni? S egy ilyen állásfoglalás nem esik-e a 
történelmi tárgyilagosság rovására? Feleletünk a következő : Törté
nelmet nem csupán azért tanítunk, hogy a múltra vonatkozó isme
reteket nyújtsunk. A történelem, mint a középiskola minden más 
tárgya, elsősorban az alaki képzést szolgálja. Nem a minél több adat 
megrögzítése a cél — ezek az adatok aránylag hamar a feledés homá
lyába merülnek —, hanem az, hogy a történelemben rejlő nevelő 
erővel tiszta erkölcsű, nemes jellemű, egyéni érdekeiket háttérbe 
szorító, a közért áldozatra kész, legszentebb eszményeinkért lelkesedő, 
emberien érző, az igazságért minden körülmények közt helytálló, 
bátor, gerinces embereket neveljünk, akik a történelmi események 
logikus láncsorozatán egyrészt európai látókörre, másrészt öntudatos 
magyar életszemléletre tesznek szert, akik a mai idők kavargó 
eszmeáramlatában tudják, hogy hova kell állniok. Ha pedig ez 
így van, akkor a történelemtanításnak egyúttal irányításnak kell 
lenni, és olyan szempontoknak kell vezetni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ez a cél minél jobban megközelíttessék. A történelemtanárnak 
tehát állást kell foglalni, s ugyanez a kötelessége a tankönyvírónak is. 
Ez az állásfoglalás nem jelentheti a történelmi tények elhallgatását, 
elferdítését, vagy éppen meghamisítását. Sőt inkább kötelez arra, 
hogy' a tényeket a maguk valóságában rögzítsük, semmit el nem 
hallgatva, semmit ki nem kerülve. Ez az állásfoglalás nem egyéb, 
mint határozott kiállás minden nyilvánvalóan igazságos ügy mellé, 
elítélése minden lelkiismereti kényszernek, minden kegyetlenségnek, 
minden nyilvánvalóan igazságtalan sérelemnek, mely a gyengét az
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erősebb részéről oly gyakran éri a történelemben. Meg kell ragadni a 
nagy eszményekre való nevelés minden alkalmát. Nem titkolhatjuk 
el, hogy ebben a tekintetben kívánnivalóink vannak éppen legújabb 
tankönyveinkkel szemben, amelyek az újabbkori eseményeknél 
sokszor túlóvatosok. Ha a görög-perzsa szabadságharcban a görögök 
mellé állunk, akkor ugyanezt kell tennünk a németalföldieknél is 
II. Fülöp ellen vívott hősies küzdelmükben, vagy a svájciaknál 
abban a nagyszerű küzdelemben, melyet előbb a Habsburgok, 
később Merész Károly ellen vívtak. Akkor már a címben is kifeje
zésre ju ttatjuk ezt, hogy : Németalföld vagy Svájc szabadságharca 
a jelenlegi semmitmondó címek helyett. Hogy kívánhatjuk mi magya
rok, hogy a világ közvéleménye mellénk álljon azokban az évszázados 
harcokban, amelyeket földünkért a törökkel, függetlenségünkért és 
nemzeti mivoltunkért pedig a Habsburgokkal vívtunk meg, ha mi 
nem állunk határozottan az igaz ügyért harcolók mellé még akkor is 
— sőt talán annál inkább —, ha ez a gyengébbik fél. De itt mindegyik 
esetben, mind a görögöknél, mind a németalföldieknél, mind a 
svájciaknál végül győzött az igazság a túlerő ellen is. És milyen 
pedagógiai hatást is hagyunk kiaknázatlanul, ha ezeket az eseménye
ket szürke, semmitmondó szavakkal intézzük el ! Ma már nem lehet 
elhallgatni azt sem, hogy a Dózsa-féle lázadásnál, vagy a francia 
Fackerie-nél, ha elítélendő is a pusztulás, amely nyomukban járt, 
érthető felháborodásuk; s az a törekvésük, hogy keserves sorsukon 
javítani akartak, teljesen érthető emberileg. Általában a nagy 
tömegek jogairól való hallgatás könnyen azt a látszatot keltheti, 
mintha már állami és társadalmi berendezettségünk hasonló hibákat 
rejtegetne.

Külön elbírálást érdemelnek azok az esetek, amelyek a mi 
speciális magyar életünkre vonatkoznak. Arra a kettősségre gondo
lok, amely 40Ö év óta két félre osztja a magyart : kurucra és labancra, 
katolikusra és protestánsra, nyugati és keleti magyarra. Amennyire 
szükséges az előbbi esetben a határozott állásfoglalás, épolyan 
jóvátehetetlen hiba volna itt az egyik pártra állás és a másik el
ítélése. Úgy lehet ezt felfogni, mint nemzetünk kettős arculatát, 
amely más és más értékeket és erényeket domborít ki, más és más 
erőforrást jelent a nemzet egyeteme számára. Ezért a történelem
tankönyv írók kiszemelésére különös gondot kellene fordítani, és csak 
olyanokat bízni meg tankönyvírással, akik az egyoldalú szempontokon 
felülemelkedve, a nemzet egészét nézik és egyforma méltánylással 
tárgyalják mind az egyik, mind a másik fél részéről kitermelt érté
keket, s gondosan ügyelnek arra, hogy tárgyalásuk módjával s az 
anyag összeállításával egyik fél érzékenységét se sértsék. Akkor 
nem fog előfordulni, hogy Pázmány mellett Bethlennek, vagy Szé
chenyi mellett Kossuthnak a magyar géniuszok csarnokában másod- 
osztályú hely jelöltessék ki. Akkor Zrínyi Miklós és Széchenyi István 
szelleme fog tankönyveinkből kiáradni, akik hűségesek voltak 
katolikus hitükhöz, melybe születtek, és amelyben felnőttek, de
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felekezeti különbség nélkül minden magyar értéket egyaránt meg
becsültek (kát. Széchenyi és református Wesselényi), és elítéltek 
minden olyan törekvést, mely a protestánsok kárára a paritás meg
bontását jelentette.

A legújabb tantervnek igen üdvös intézkedése az, hogy a magyar 
történelem felső fokon való tanítására eddigi három helyett heti öt 
órát ad és elrendeli, hogy a magyar történelem az egyetemes törté
nelembe ágyaztassék be. Ezt fordítva is keresztül kellene vinni, 
vagyis az egyetemes történelem tárgyalásánál a magyar történelmet 
nem úgy kellene beiktatni, mint az a mai napig szokásban van, hogy 
a magyar történelmi részek úgy csüngenek a nagyobb korszakok 
végén, mintha külön volna egyetemes és külön magyar történelem. 
Természetesen vannak részek, amelyek speciálisan magyar törté
nelmi részek és külön tárgyalandók, de sok helyen szoros össze
függésben vannak más népek vagy egyetemes európai mozgalmak 
történetével. Ilyenkor, szerény nézetem szerint, hiba külön tárgyalni, 
amikor a koncentráció és az európai mozgalomba való bekapcsoló
dás dokumentuma keresztülvihető. Tankönyveink a német biro
dalom történeténél rendszerint nem említik I. Ottónál és III. Henrik
nél a magyarokkal való fontos kapcsolatokat, és érthetetlenül ki
hagyják a 30 éves háború tárgyalásánál Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György ugyancsak fontos és európai hatású szerepét.

A tankönyv beosztására nézve legelőnyösebbnek látszik, ha a 
módszeres egységek fejezetenként jól elkülönülnek, megfelelő címet 
kapnak, vastagbetűs, a bekezdések elejére írott alcímek fél oldalnál 
nem kisebb részekre tagolják a fejezetet, s ezeken kívül a lapszélen 
oldaljegyzetek jelzik az anyag vezérszavait.

Végül ajánlatos volna, hogy az engedélyezett két tankönyv 
helyett legalább három vagy négy lenne forgalomban. A tankönyve
ket az egyes iskolák választanák ki, s természetes szelekció révén a 
kevésbbé sikerült tankönyvek háttérbe szorulnának. Ez igazságos 
lenne a tankönyvírók részére is, mert a tankönyv után járó honorárium 
több tankönyvíró között oszlana meg.

Az 1938 május havában megjelent új tantervi utasítások nagyon 
magas követelményeket állítanak fel a történelemtanítással kapcso
latban, s a történelmet, mint nemzeti tárgyat, a magyar irodalommal 
együtt oktatásunk középpontjába helyezik. Különösen kiemelik a 
történelem nevelő értékét, lélekformáló erejét. Ezek szerint „a tanár 
minden igyekezetével törekedjék a tanulók jellemének, főképpen 
felelősségérzetének, akaraterejének és elhatározó képességének fejlesz
tésére, mert a porba sújtott magyar hazának erős akaratú, tiszta 
erkölcsű, széles látókörű, a körülményeket okosan mérlegelni tudó, 
megalkuvást nem ismerő, határozott nemzedékre van szüksége“. 
Ezeknek a magas követelményeknek a történelemtanár annál hiány- 
talanabbul tud eleget tenni, minél jobban meg tudja kedveltetni az 
ifjúval a történelmet, s minél jobban ki tudja aknázni a történelem
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szolgáltatta pedagógiai lehetőségeket. Ehhez a munkához legfonto
sabb segédeszköz a kellő terjedelmű, jól szerkesztett és megfelelő 
szellemű, szóval a minden igényt kielégítő történelem-tankönyv. 

Nagykálló. Vitéz Szabó Lajos.

Katonai szellem kialakítása a középiskolában.
Ilyen irányú kérdés felvetője számolhat azzal a bíráló előítélettel, 

hogy tanulmánya mondvacsinált, s össze nem tartozó fogalmakat 
erőltet egybe. Divat-tanulmány : fanyarodik el a bíráló. Nem, a kérdés 
elsőrendűen időszerű. Tekintély-államok sugalmazott programm-, 
igazságrendszerében elég lenne az államhatalom általános irányára 
és megnyilatkozására hivatkozni az időszerűség igazolását illetőleg. 
Mi azonban kíséreljük meg a valóságok jelszavaktól független tükré
ben megragadni a kérdés lényegét.

Európa történelmi légköre egyre sűrűsödik — minden szépítés 
ellenére. Az élet lényegét a fajban látja a jelenkor embere, s e termé
szetrajzi fogalmon át fajok életterületének küzdelmévé véresedik a 
történelem. E háttérből domborodik elő a koreszmény : a harcos 
ember. Ma csak villamos feszültség : a fegyverek köszörülésének 
ideje, holnap talán fellobban a láng. És a holnaputánt csak tűzálló, 
kemény fajok harcosai remélhetik. Nemzetek történelmi létének 
alapgondolatává lett az, hogy fegyvereik fejezik ki erejüket, nemes
ségüket, s így a megtámadhatatlanság negatívumával a világbékére 
törekednek. Éz a béke azonban harcos béke : csak addig és akkor él, 
ameddig és amikor a faj kitöltötte rugalmasan természetes fejlődé
sének megfelelő határait.

A mi népünk nem bízhat a faj mennyisége erejében, s így a nagy 
szám kedvezőbb kiválasztódási hányadosában sem — itt egyedül 
minőségi erőktől, az egyéni lét legöntudatosabb lelki, testi, harci 
vértéitől várhatjuk fajtánk továbbélését. Ha valahol, úgy nálunk 
igaz az, hogy a harcos elsősorban nem fizikai kiképzettség, az anyagi
mennyiségi fogalom jelzője, hanem a lelki készség, a katonai szellem 
megnyilvánulása. Az anyagi tényezők csak kifejezői a szellemi tar
talomnak. A megvalósulás természetes útja kis népek életében száz
szor erősebben visszhangzik : katonai lélek — katonás életstílus, harc
készség, harcképesség, szellemi — alapvető formai — határozmá- 
nyok, testi-tartalmi kísérő jelenségek, megnyilvánulás, katonás 
magatartás. Nagyra nőtt fajok bízhatnak a vezetettek számában, a 
tömegesülés lelki erősokszorozó hatásában, kis népek csak a vezetésre 
termeltek, a minőség, az egyén rendkívüli értékű erősokszorozásában ! 
Így világosodik ki, hogy a katonai nevelés, a lelki készség legalap
vetőbb minőségi nevelése — nálunk létkérdés. A középiskola a művelt 
középosztály sorait gazdagítja, arra kell tehát felelnünk, mi a szerepe 
a középosztálynak, általában a nemzet legkiforrottabb öntudatú,
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művelt rétegének — katonai szempontból. A hivatásos katonaság 
kerete csak a nemzet harci erőinek,— tartalm át — a keret kitöltő 
sejtjeit a nemhivatásos (tartalékos, kiképzett és tartósan szabadsá
golt) katonaság, a nemzet egésze jelenti. A művelt nemzeti közép
rétegnek itt különleges szerepe van : a hivatásos keretben őkörülötte 
kell idjegecesedni az egész nemzet katonai szellemének s így harci erejé
nek. Röviden igazoltuk az időszerűség és az illetékesség kérdését is.

Röviden — a vázlatszerkesztés módszerével — arra szeretnénk 
rámutatni, melyek az általános és a mi magyar katonai szellemünk 
alapjellemvonásai, s a jó nevelő ezek nyomán megtalálja a hozzájuk 
vezető utat, mintahogy — sokszor öntudatlanul — megtalálta eddig 
is. Nem is sajátítjuk ki jogtalanul és méltatlanul az úttörő szerepét, 
csupán néhány vonás tudatosítása lehet célunk.

Melyek a harcos fogalmának általános alaphatározmányai? 
A harcos fogalom egy lényegi, s egy eszközi vonásból áll. A lényeges 
jegyek összessége az, amit katonai lelkületnek : harckészségnek neve
zünk. A harckészség voltaképpen az élet készsége, s ez a harci lélek 
legalapvetőbb tulajdonsága. Készség arra, hogy egyéni élet-egésze
met fel tudjam áldozni a közösség eszményeiért, amelyben életem 
értelmet, teljességet nyer. Ez az áldozat pedig nem kényszer, de 
nem is oktalan póz, hanem észszerű beleilleszkedés nemzetem céljai
nak megoldásába. A cél a győzelem. A győzelemhez erő visz, de nem 
brutális, állati erő, hanem a szellem ereje. Az igazi harcos méltó győ
zelme a történelmi értékű — örökértékű győzelem. A harcos és a harc 
nem a ma immanens értékeiben gazdagítja a történelmet, hanem az 
örökkévalóság transcendens értékeiben. Így pedig lelkének a leg- 
magasabbrangú léleknek kell lennie, az általános emberi szellem leg
tisztább humánumának kell kifejeződnie benne. Megütközést kelt 
első pillantásra, hogy a humánum és a harci lélek kapcsolatáról be
szélünk. Pedig igen rövid úton összekapcsolható fogalmak ezek. 
Hiszen mi tarthatta  volna fenn az embert életútján, ha nem az a mély 
és rugalmas humanizmus, amellyel fajának méltóságát magasabbra 
értékelte élete kicsiny közvetlen érdekeinél, s ragaszkodott szelle
mének legtisztább eszményeihez, s nem fulladt bele a test közvetlen 
érdekeinek szolgálatába. Ä harcos tehát az emberi szellem kortól és 
helyzettől független örök emberi törvényszerűségeinek tetterős inkar
nációja : humánumának kifejezője. Örök távlatokba függesztette szemét, 
s megszűnt önmagáért élő percembernek lenni. Itt kezdődik a hősi áldo
zat lendülete. Nincs az az egyszerű szemlélet, amely a harc erkölcs
tanában fel ne fedezhetné a mély, igazi lelki, nemes tartalm at, amely 
több, mint a pusztítás démóniájának egyoldalú arca. Sőt: a harc 
erkölcstanát nem is a pusztítás-pusztulás oldaláról kell nézni, hanem 
a nemes eszmékből élő, győznivágyó harci lélek oldaláról. Ily szem
léletben a fegyver s a nyomán fakadó pusztítás-pusztulás csak esz
köze, egyik velejáró kísérőjelensége a harcnak. S valóban a harcos 
lélek különbözik eszközeitől : a katona nem oktalan fegyver, hanem 
éppen e fegyver okos ura. Nem ő van a fegyverért, hanem az az esz
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köze feladatai megoldására. Innen van, hogy az igazi harcos soha
sem kegyetlen, célja nem a mindenáron való vérontás, hanem a ne
mes győzelem. Félre kell tehát tolni az álhumanizmus mesterkélt 
ötletét : a harc nem gyilkolás, s ha harcost nevelünk, nem eshetünk 
a gyilkos nevelőjének vádjába. Az első alaphatározmány tehát, hogy 
a harcost nem valami felületesen és félremagyarázott állati vonás, 
gyilkolási kedv indítja tettre, hanem fajának méltóságához, fejlődési 
lehetőségeihez való ragaszkodás. Ez azt jelenti, hogy életének köz
vetlen törvényeit, történelmi és földrajzi egészét — nemzeti hivatá
sát — öntudatosítja. Ha most a harcos fogalmának lényeges jegyeit 
összefoglalva továbbhaladunk, s azt kérdezzük : e katonai lélekből 
milyen magatartás, milyen eszközi jellegű határozmányok következ
nek, s ezzel kapcsolatban milyen a harcképessége, a következőkben 
tehetjük.

Humanitása a legkeményebb önfegyelmet jelenti : azért nem 
percember, mert testi valójának adatait tudatosan és keményen 
akarja kormányozni, s lelki életét nem dobálja láncavesztetten a 
kevesebb, a test. Tetteiben két erő eredője ju t kifejezésre : az emberi 
méltóság és nemesség átélése magában és ellenségeiben, de nem lágyul 
el a végig nem gondolt humanizmus csődjében érzelgős békevággyá, 
hanem a nemzet, a közvetlen élettér törvényeit ju tta tja  kifejezésre 
acélos erejében. Elkötelezettje nemzete örökéletének, jövőjének, 
tehát történelem előtt is megálló győzelemre törekszik nem céltalan, 
egyszerű vérontásra. A lényeges vonások közül vissza kell térnünk 
egyhez : a harcos szellemének örök távlatokba függesztett szemeihez. 
Innen magyarázható harcértékének, harcképességének alapvető eleme. 
A lényegre, örök távlatokra beállított élet rugalmas : nem vész el a 
mindennapok értelmetlen sillabizálásában. Ezért van mély és hősies 
perszeverációs tulajdonsága, mely megtartja az eszme szolgálatában. 
De innen érthető páratlan felsősége is, amellyel az élet anyagi, min
dennapi oldalát nézi. Érzi alantiságát, másodrendűségét. Minden 
katonaéletben felvillan ez a magasabbrangúság, de nem érezzük-e 
meg a magyar katona Keletről hozott nyugalmával még túlszínezve 
ezt a magatartást, sokszor inkább csak a rugalmasság oldaláról : 
minden úgy jó, ahogy van. Ez segíti azonban arra, hogy a sajátosan 
rátartozó dolgokat lényeglátó felelősségérzettel szemlélje, s mellékes 
szempontokat (önző, egyéni) ne zavarjon bele. A rugalmas élet ki
fejezésénél hivatkoznunk kell középosztályunk örökkéhangzó pana
szára : intelligens (értsd : érettségizett) ember számára mily nehezen 
viselhető a katonai fegyelemmel együttjáró testi és szellemi kényel
metlenség. Különösen azt a szellemi kényelmetlenséget kell itt érteni, 
ami a parancsteljesítéssel jár, legfőképpen akkor, amikor művelet
lenebb (?) altiszttől kell felvenni. Indokolás — a parancs alacsonyabb 
értelmi készség szülötte. Ez valóban nem egyéb, mint az igazi s nem 
öncélú intelligencia — nem is tanultság —, hanem mély humánus 
belátás hiánya. Mintahogy az alsóbb társadalmi helyzetű altiszt 
— ha lelke mélyén intelligens katona — nem él vissza a pillanatnyi-
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lag fordított társadalmi helyzettel, és esetleg lefojtott társadalmi ke
serűségét, tehát önös beállítottságát nem éli ki, úgy az igazi szellem 
gyökereiből táplálkozó művelt fő is rugalmasan alkalmazkodik a 
pillanatnyi helyzethez. Vállalja a sajátosan rátartozó dolgokat, és 
könnyen, örömmel viseli a testi-lelki feladatokat. Nem érzi őket 
kényelmetlenségnek. De e lényeges vonásból, a nagy távlathoz szo
kott szem mértékéhez tartozik egyéb is. Szellemi beállítottságának 
nemessége : nem a külalak, a társadalmi megbecsülés alaptalan ki
erőszakolása, az egyenruha eo ipso minőségi különbségérzete, tehát 
nem járulékos és alant értelmezett jegyek azok, amelyek életét az 
átlag fölé emelik, hanem a mély és komoly lelkitartalom. És egyedül az ! 
Nemzeti hivatásának tudatosított céljai töltik meg lelkét erővel. 
Testi ereje, állóképessége, katonai kiállása, magatartása csak kifejező 
eszközök. A gyöngébb test erősebb hajtóereje nagyobb harcérték, 
mint a lelki háttér homályával letompított nagy erő.

Ha a harcos általános lényegi és járulékos jellemvonásait össze
sítjük, így rajzolhatnánk fel :

emberi szellemének legtisztább méltóságérzete, világosan lényeg
látó gondolkodó volta, tiszta érzelmekkel biztosan szabályozott 
iránytű lelke, mely nemzete legnemesebb örök érdekeinek irányába 
lendül ki, edzett akarata a tettre, önfegyelemre, a test, az anyag 
messzi távlatokból való nézésére, lelkiségének vonásai.

íme, a minőségi maximum. Korántsem oktalan fellegekbe téve
dés azt kívánni, hogy művelt középosztályunk elsősorban, s rajta 
keresztül egész társadalmunknak ezt a maximumot kell elérnie, akkor, 
ha nemzetünk a katonailag érett társadalom nevére jogot formál.

Melyek a különleges nemzeti határozmánvok? Sokat megpendí
te tt szó : a magyar harcos faj. Le kell a kérdés mélyére hatolnunk, 
•ezzel a kérdéssel : mi a jelentése a magyar harcosságnak? Miért ta r
tozik harcértéke a legmagasabbak közé s honnan rendkívüli álló- 
képessége? A kérdés lényegét éppen ott ragadhatjuk meg, hogy a 
harcos lelki készenléte, alaptulajdonsága, amellyel a testi, anyagi 
világot másodrendű, a szellem eszközének tekinti, s felülről, távolról 
nézi az örökkévalóság jegyében : éppen a magyar faj keleti lelkűidé
nek is alaphatározmánya. Minden magyar baka életnyilvánulásban 
megvillan az anyagi lét rugalmas értékelése — s annak bár megszűné
sével is, nyugodt, gondtalan értékelése.

Innen van, hogy eszközi jelentőségűvé válik szemében minden, 
ami kényelem, ami testi. Egyéni erejét, győzelemre hivatott bizton
ságát is ezért csillogtatja mással szemben : ez a virtusa. A távolság 
bölcseleté méllyé és magassá teszi életszemléletét. Érdekes paradoxon, 
de innen van az, hogy játékos, gondtalan, szinte életművészi bizton
sággal párosul leleményessége, amivel bele tud illeszkedni a megvál
tozott életkörülmények közé is. A könnyed feltaláló biztonságával 
indul el a soha nem látott terepen át a soha át nem élt életviszonyok 
közé. Míg egyrészről örök felülről, távolból néző szeme a bölcseség 
elvhű hősévé teszi, másrészről a mindenütt otthonosan forgolódó
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élet benyomását kelti. Nem fizikai erejű és eredetű különleges álló- 
képessége sem, „virtusát“ az akaraterő nemesíti, s testileg erősebb 
fajok mellett a lélek elszánt keménysége teszi harcossá. Öntudatos 
magyar harcos nincs, ha nem él benne nemzete hivatástudata. A ma
gyar harcos lelkében összeforrott ez a nemzeti hivatástudat (a magyar 
faj minőségi különbség érzete !) földjének aggódó szeretetével.

így bontakozott ki a harcos hősi eszménye lelki-testi valójának 
mozaik elemeiből, s ennek a kialakítása a nevelés feladata. Mint a 
magyar harcos alakjának jellemvonásaiban a lényegileg általános 
harcoseszményt fedezhettük fel, itt is jogosan mondhatjuk, hogy a 
nevelés feladata lényegileg a harcos eszmény kialakítása.

Minden emberben él a miles natus. Igazolásul elég rámutatni a 
gyermek fakardjára. A magyar mindent legyőzni akaró, a győzele
mért a dolgokon könnyen átugró virtusában rendkívüli fokon él a 
miles natus. A nevelés feladata az, hogy ezt a miles natust ragadja meg 
tanítványaiban és a miles doctus öntudatával mélyítse ki. Hiszen ha 
a miles natust idejében nem mélyítjük ki a miles doctus, az öntudatos 
és képzett katona eszményévé, viszont a miles doctusban nem őriz
zük meg hamvasságában a miles natus átütőerejét, a katonai nevelés 
egészében céltalan és erőtlen. A miles natus irányítatlan fejlődése 
oktalan vérszomjas gyilkolás! vággyá, s ennek fejlődésben! követ
kezéseképpen gyávasággá aljasul, a miles doctus pedig habozó, elmé
leti hőssé halványul. Itt a katonai tanultság csak elsápasztja a vele
született vitézséget. A középiskola feladata nem lehet az, hogy a 
miles doctust — a katonai disciplinával gazdagított — kitanult kato
nát teljes egészében előállítsa, hanem elsősorban és legfőképpen az, 
hogy a miles doctus képzésének egyedüli és természetes alapját a 
miles natust megragadja, és oly erőssé tegye, hogy a hivatásos katonai 
keret arra építhessen. Másképpen : a szellemi beállítottságot, a kato
nai lelkületet úgy alakítsa, oly harckészséget teremtsen, hogy arra 
katonai életstilust, magatartást építhessen az egyén, harcképességet, 
harci értéket pedig a katonai disciplina. Ha pedig van miles natus, 
miles doctus nevelés, ez nem más, mint a harcos alapbeállítottság 
kinemesítése, öntudatosítása. A magyar harcos alakot meg kell 
tölteni világos öntudattal. Középiskolai nyelven : át kell fordítani a 
nevelés fegyvertárába az egyetemes és nemzeti harcoseszmény alap
tulajdonságait, határozmányait.

A kialakítás tényezői külsők és belsők. A belső tényezőkről szól
junk : Elsőrenden a szellem tiszta rétegeinek kifejtése, állandó tör
vényszerűségeinek, örök pályájának Iudatosítása. A nemzet, a faj 
fogalmának világos felismertetése. Az önáldozás, az élet nemességi 
értékelésének beidegzése, a szem tovaterelése a kis rohanó önzés- 
patakocskákról valami távolabbi, valami több felé. A bölcselő gon
dolkodás megszerettetése s a belülről, a lélek mélyéből felpáncélo
zódó fegyelem kialakítása, ami az önérték felismerését és megbecsü
lését vonja maga után. E kristályok tengelyei körül kell megindulni 
a jegecesedésnek.
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Bele kell égnie a tanítvány leikébe annak az érzésnek, hogy a 
dunai hivatás különleges. Láthatatlan kéz rendezése nagy fajok, 
nagy küzdelmek életterének mesgyéjére vezetett, s csak különleges 
nemzeti erő tudott itt időálló sátrat verni. A fajok versenyében e 
helyen a minőség fároszával kell magasan a többiek felett világítania 
nemzetünknek. E hivatás ma harcost, teljes embert, állandó lelki 
készenlétet követel. Ez a magyar szellem legmagasabb eszménye, tuda
tos és történetileg kiművelt alakja a már miles doctus — legfontosabb: 
szellemi — alkotója. A mi művelt harcoseszményünk szellemi ember, 
fajának kiváló minőségi alakja, aki vezetett korában is a vezető lelki
készségével rendelkezik. Fizikai kiképzettsége csak kifejezője erős 
lelkének, s így katonai kiállása nem kívülről rápáncélozott lárva, ha
nem a magatartás természetes forrásából, a katonai lélek belső ere
dőiből származik. Érzelmi nevelésünk katonai célja is itt van : á t
izzított lélek. Nem lágyul el álhumanista érzelgősséggé. Tiszta érzelem- 
világ, mely a harcban nem a gyilkolási alkalom dévaj örömét, hanem 
az erő komoly akarását éli át. Érzelmei nem ragadják féktelen gyá
vaságba, de komoly szent célra átforrósítják lelkét. Az igazi harcost 
érzelmei nemessége fémjelzi. Külső tényezői e nevelésnek az akarati 
világ elemei. A növendék testi tényezőit a sorskényszer ereje min
tázza. De az akarat fenséges küzdelmének jeleit győzedelmesen visel
heti a gyenge testalkat. Az e téren előrehaladt nemzetek ifjúsága az 
erő imponáló érzel ével tölt el. A testi élet szükségszerű parancsait 
(hideg, meleg, éhség, szomjúság) nyugodtan viselő ifjú a férfias nyu
galom és biztonság érzetét sugározza környezetére. Máshol nem is 
szerezheti meg ez útravalókat a jövő harcosa, mint a katonai szellem
mel megtöltött középiskolában. I tt kaphatja meg a lélek készenlétét. 
A katonai fegyelem erőforrásai máshonnan származnak a tömeg 
számára, s művelt, vezetésre term ett katonai réteg számára. Ez belső 
eredőkből származó rendszereteten és felelősségtudaton alapuló auto
nóm fegyelem, amaz a parancsteljesítés, gondolkodás nélkül külső 
tényezőkkel á tv i t t : heteronóm fegyelem. A középiskoláé — kétség
telen — az első. A lélek önáldozó, kemény önfegyelme ez. Csakis ez 
lehet a művelt katonai réteg (nevezzük összefoglalóan és kissé álta
lánosítva : tartalékos tisztikarnak) kikristályosító ereje, amely azután 
továbbhat a nemzet széles rétegeire. Ez általános tényezők után tér
jünk a tárgyi lehetőségekre. Itt is a vázlat kényszere : csak kiraga
dott elemekre szorítkozhat.

A munka módszere az első, amelyet vizsgálni kell. A szellemi 
munka értékét növeli, ha az akarat kemény hozzáadásával jön létre. 
Itt általános elv, hogy az iskola falai között csak módszeres indítta
tást szabad adnunk, de minden tanítvány adja hozzá otthon, a maga 
mindenkitől független kemény munkáját. Ilyen szempontból edzi a 
lélek önfegyelmét a kemény otthoni feladat. Katonaibb a nevelés 
tehát, ha nem lélektani művészettel belelopta a lélekbe a tudás tárgyi 
tényezőit, hanem öntudatos elhatározás erejére és a munka fogalmá
nak természetes nehézségeire, akadályt leküzdő voltára is támaszko
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dik. Tegye a feladat próbára a szellemet, de ne kívánjon lehetetlent. 
A munka eredmény vállalásának kemény módszere jobb, mint a túl
ságos kímélő. (Intő-közlés !) Egyéni felelősségérzetét növeltük ezzel. 
Ez pedig katonai felelősségérzetté fordítható át. A mai nevelés a lé
nyegre törekszik, katonai szempontból rendkívüli jelentősége van a 
sajátosan rátartozó dolgok vállalására nézve, de a gyors, biztos logi
kai készség, az appercepció gyakorlottsága is nélkülözhetetlen. A leg
különbözőbb életalakulatok között is, sokszor döntő fontossággal, 
gyors és biztos figyelem, emlékezet, feléledés működése nélkül nincs 
jó katona. A munkaiitem gyorsasága fegyelmezett, célravezető te tt
erőt nevel. A munkakészség belső forrásokból táplálkozó kifejlesztése 
viszont később az életegész készségévé válhat !

Lássuk a kézzelfoghatót :
különleges harcképesség-fokozó a matematika formális képző

ereje. Tárgyi szerepe is van : a nem túlzott, természetes helyén alkal
mazott katonai adatokban. Az élővilág törvényszerűségeiben meg
csillan a létért való küzdelem ezer ösztönös, beállítottságon alapuló 
fegyvere. A természetrajz könnyű szerrel tudatosíthatja. A történe
lem egész levegője, de a nyelvek — irodalmunkban — a nép szelle
mébe, jellemvonásaiba való behatolás is számtalan alkalmat adnak 
a hősi lelkűlet nemességének átélésére. Nyomukban fölragyog a 
tanítvány lelkében a harcos lényege. Hiszen a harcos lélek nem más, 
mint az önmagában alacsonyrendüt leküzdö ember győzelme. A vallás
tanítás elválasztja az álhumanizmus nemtelen gyávaságát a humá
num nemes lényegétől tanítványaiban, s az érzelmek tisztításával a 
katonai szellem mélységét biztosítja. A testnevelés célja itt általános 
és sajátos teendőin kívül, hogy az akaraterőt, az önfegyelem kemény
ségét a gyengébb testen is kifejezésre juttassa. Megszoktassa az ész
szerű erőtartalékolást. Okos erőgazdálkodás különös jelentőséggel 
bír a katona testi készsége szempontjából. Valósítsa meg a fegyel
mezést úgy, hogy az intézet tekintélyének cselekvő szerepe a növe
kedő tanítvány életében fokozatosan háttérbe szoruljon, s helyét 
foglalja el az Önfegyelem. Ilyen nemesítő, nevelő hatást a felsőbb 
osztályok tanulói gyakorlatilag is kifejthetnének. Szerepük kidombo
rodhat e célt szolgáló ügyes szervezet keretében. Kétségtelen ugyanis, 
hogy míg az iskola megadja az állandó lelki készenlét alapját, a katonai 
szellemet, alapjaiban kialakíthatja e szellem külső megnyilvánu
lását, a katonás életstílust, a magatartást. Mai szervezetében azon
ban nem adja meg a gyakorlást, a katonai disciplina nélkülözhetet
len elemét. Valószínűleg éppen ezért fel fog bukkanni nálunk is va
lami szervezet fogalma, amely hivatva lenne a katonai élet edző gya
korlására. Ügyes szervezés meg is oldhatja, de két tényezővel tisztá
ban kell lennie. Egyik az, hogy természetes és egyedüli megoldás az 
lesz, amelyik az összes intézetet felöleli, s megmarad a katonai szel
lemmel megtöltött iskola kereteiben. A másik pedig az, hogy meddő 
marad minden kísérlet, amely külsőségeiben és lényegében idegen 
eszme másolata. Természetes, könnyed és alaposan átgondolt, de
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minden idegenből kölcsönzött vonástól tartózkodó (legfeljebb annyi
ban idegen, hogy ott e célra régen tömörítették, s általában ugyanazt 
a harcos elemet nevelik az ifjúságba). Tehát valóban nemzeti szerve
zet oldhatja meg a katonai életre való előkészülés komoly és az egész 
magyar ifjúságra kiterjedő gyakorlatát. Ne raboljuk el az ifjúság lelki 
ajándékát, gondatlanságát és üdítő pihenését hosszú időre és gyakran, 
de a jövő, még a mainál is jobb magyar harcosa érdekében, ne húzó
dozzunk a rövidebb, de általános téli és nyári táborozások gondo
latától.

Meggyőződésünk, hogy a mi harcos eszményünk az egyetemes 
-emberi szellemnek sohasem válik szégyenére, hanem inkább dicső
ségére, hiszen az igazi harcos nemessége a legfontosabb építőköve a 
békének. Ez a legmélyebb értelme : si vis pacem, para bellum örökké
valósággá vált szavainak.

Harckészség Harcképesség

szellemi beállítottság 
értelmi motívum (hivatástudat)

benső fegyelem harci ösztön
akarati mot. érzelmi mot.

lelkinyugalom támadókedv
katonai tanultság 

(kiképzés)

Karcag.
Harci érték.

Dr. Vályi Armand.

A  térkép, táblázatok és film szerepe 
az irodalomtörténet tanításában.

Minden eszközt megragadni, amivel a tanítást eredményesebbé, 
a tanuló és tanár munkáját könnyebbé s mégis gyümölcsözőbbé 
tehetjük, kötelessége minden tanárnak a magyar jövő, a nemzeti 
művelődés, az iskola, a tanuló s a saját érdekében.

A rajz, a tábla kihasználása s különböző bemutatások mellett 
jó, célravezető eszköznek bizonyul itt az irodalomtörténeti térkép, 
a különböző táblázatok s a film alkalmazása. így nem lesz talán 
érdektelen, ha az alkalmazás módjáról néhány szót szólunk.

A történelem tanításánál nélkülözhetetlen segédkönyvnek 
tekintjük a történelmi térképatlaszt, de az irodalomtörténeti tér
képek alkalmazása nálunk még csak szórványos jelenség. Igaz, hogy
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elsősorban irodalmat kell tanulnia, irodalmi munkákat s az azokban 
nyilatkozó szellemet kell ismernie a tanulónak, de tudása nem függ
het a levegőben, hely és időadatokat kell tudnia, ezeket meg kell 
rögzíteni, hogy hozzájuk tapadjanak az irodalomtörténeti ismeretek.

Ha most ezek mellett tekintetbe vesszük, hogy a tanulóknak 
mily nagy száma tartozik a vizuális típushoz, be kell látnunk, hogy 
az anyag hely- és időadatok által történő megrögzítése s a tanulók
nak szeme elé tárása térkép, időrendi táblázat s film által igazán 
nem lebecsülhető fontosságú dolog.

1. Először a térképről szólva, jegyezzük meg, hogy a helysé
geknek az ország politikai térképén történő megmutatása helyett 
jobb, ha magunk állítjuk össze az egész térképet a következő módon.

Egy ügyesen rajzoló diák lemásolja egy nagy papírlapra Nagy- 
magyarország térképét a régi országhatárral, a hegy- és vízrajz 
kiemelkedő részeinek s a trianoni határnak, valamint a megye
határoknak megfelelő feltüntetésével. Aztán betűrendben megszá
mozzuk a megyéket 1-—63-ig. A megyék sorszámát és nevét a térkép 
margójára is felírjuk, kellő közöket hagyván. Ezt kifüggesztjük a 
tanteremben s a magyarázatok, megbeszélések közben, az irodalom- 
történet tanulásának folyamán előforduló egyes irodalmi fontosságú 
helységeket egy-egy karikával mindjárt bejelöljük a térképre (az 
elsőt A, a másodikat ugyanezen megyében R  betűvel jelezve s így 
tovább.) Ugyanakkor a térkép szélére is odajegyezzük röviden ; 
pl. 37. Nógrád megye : A) Alsósztregova : Madách szülőhelye.

Minthogy egy órán legfeljebb két, három helység fordul elő, 
tehát egy vagy két percet vesz el tőlünk a bejegyzés, s az eredmény 
nagyon megéri a kis időt s fáradságot. Természetes, hogy a jegyzést 
a tanár vezeti, mert ő tud előre számotvetni a jövőben még szük
séges hellyel s egyéb körülményekkel. Figyelemkeltés szempontjából 
jó a színesceruzával való berajzolás is. Pl. jegyezhetjük az írók, 
költők születési helyét piros, haláluk helyét fekete körrel s más 
nevezetességet zölddel stb. így aztán lesznek (p) több körrel jelölt 
városok, ami több szempontból való irodalmi nevezetességüket jól 
feltünteti.

így elérjük, hogy a tanuló megjegyzi a helyeket, s mintegy 
átismétli a honi földrajzot; alig akad tehát majd diákunk, aki 
tudja, hogy Bajza Szűcsiben született, de Szűcsit a Bácskában 
keresi, vagy a „kies Kemenesalját“ Erdélyben. Elérjük, hogy a 
pirossal megvont országhatáron belül, de a feketével meghúzott 
trianoni határon kívül eső helységek számából látja a tanuló, hogy 
még mindig milyen sok irodalomtörténetileg fontos hely van idegen 
birtokban. Ébrentart tehát a térkép egy gondolatot s érzést, aminek 
sohasem szabad kialudnia !

Ugyanígy elkészíthetjük a latin irodalomtörténet tanításával 
kapcsolatban Itália térképét a tartományokkal, vagy a német 
irodalomtörténeti térképet is.

2. Míg a térkép a helyi adatokat rögzíti s bevésésüket meg
3»
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könnyíti és elmélyíti, addig az időrendi táblázatok az időadatokat 
kötik meg ugyanígy.

Duplaívnagyságú, keményebb papírra készíthetjük ezeket a 
kronológiai táblákat a következő beosztással:

K o r 
szak

L í ra
É v 

szá m
E p ik a

É v 
szá m

D r á m a
É v 

szám
T  u d o m á -  

n y o s  íro d .
É v 

s z á m
K ü lfö ld i
iro d a lo m L

il
i

.......... - - - - - - ........................ . . . . .

...........

........................

-

...........

Hasonló táblázatokat tartalm aznak nagyobb irodalomtörténeti 
könyvek, de ezeknek előnye az volna, hogy a tanterem falán függ
vén, mivel egyrészt a tanuló az először hallott évszámadatokat mind
já rt maga jegyzi be, s mivel állandóan a szeme előtt van — centies 
repetita manent — megjegyzi magának jól. De egymás mellett látja 
az ugyanazon időbe eső adatok valamennyiét, s ebből több következ
tetésre is jut. Pl. egyetlen rátekintésre feltűnik néki, hogy miért 
nevezik nemzetietlen kornak, vagy tespedés korának a XVIII. század 
második és harmadik harmadát. Mindezekről csak vázlatosan szó- 
lottunk, minthogy szakemberek számára felesleges bővebb fejtege
tés. Szóljunk ugyanilyen röviden a filmről is.

3. A filmnek, mint az oktatás segédeszközének, haszna régebben 
is vitán felül á llo tt; ma, amikor szakoktató-filmről beszélhetünk, 
még inkább felül áll. A szemléltetés fontossága, szerepe az emléke
zetbe vésésben és megőrzésben, a mozgás, mint a figyelemkeltés és 
fenntartás eszköze, olyan dolgok, amiknek becsességéről nincs mit 
mondani pedagógusok előtt. De mivel minden kezdet nehéz, meg 
kell vallanunk, itt még most is sok a hiány.

Az egyik kívánalom a filmezés szélesebb mezőre kiterjesztése. 
Az eddig elkészült s engedélyezett filmek legnagyobb része a ter
mészettudományok köréből s földrajzból veszi tárgyát, már keve
sebb a történelemmel kapcsolatos és azt mondhatjuk, igen kevés az, 
amely az irodalomtörténettel kapcsolatos.

Vannak ugyan filmek, amelyek a magyar, vagy a latin taní
tásnál jól felhasználhatók, de az előbbiek inkább csak az alsóbb 
osztályos olvasmányanyaggal, az utóbbiak inkább a művészettör
ténettel vannak összefüggésben.

Szükséges és rendkívül hasznos lenne ú. n. irodalomtörténeti 
filmek készítése. A legfontosabb az volna, hogy ezek a filmek vonzók, 
érdekesek legyenek. Nagyon sok olyan (különösen régebbi) irodalom- 
történeti tény, esemény van, ami a mai diákot egyáltalán nem, vagy 
alig érdekli. Nem egy igen értékes kötelező olvasmány akad, amelyik 
tanulóink nagy részének érdeklődését egyáltalán nem köti le. De a
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gépek korában élő, technika iránt általában érdeklődő ifjúságunk 
számára mindezeket igen érdekessé tehetnék a film útján. Egyes 
irodalomtörténeti szempontból fontos jeleneteket korhű jelmezben 
fellépő színészek játsszanák el a vásznon, például írók életéből vett 
részleteket, — ez nagy érdeklődésre tarthatna számot.

Regényátdolgozásokat lehetne filmre v in n i; talán drágább 
volna a film elkészítése, de viszont a nagyközönségnek is előadhatók 
lennének ezek már, s így megtérülhetne a költség.

Avagy például a Catilina-féle zavarok idejéből micsoda érdek- 
feszítő filmet lehetne készíteni : a togás Cicero a szószéken, a Forum 
élete, a lázadó Catilina cinkosai k ö z t; minő érdekes képsorozat 
lenne ez !

Ugyanígy a német, vagy a görög irodalomtörténetből gondosan 
megválasztott, ügyesen, nagy körültekintéssel feldolgozott témák 
igen nagy szolgálatot tehetnének.

' Ha a filmet az irodalomtörténeti oktatásban is hasznosítani 
akarjuk, már pedig hasznosítanunk kell, akkor ezeket a szemponto
kat figyelembe kell vennünk.

Csurgó. Dr. Écsy Ö. István.

M E G JE G Y Z É S E K

A nevelő határozoltsáyii.

Kérdés : Érdemes-e a nyugalomba vonult pedagógusnak nevelési kérdé
sekkel foglalkozni? Azt hiszem, aki évtizedekig foglalkozott az ifjúság neve
lésével, annak nemcsak érdemes, hanem kötelessége is, hogy a nevelés terén 
fölmerülő gondolatait a nyilvánossággal közölje, főkép, ha azok a gyakorlatból 
sarjadzottak, s nem elvont szabályok rideg foglalata.

Nem bízom a szépen felépített elméleti rendszerek mindenhatóságában, 
mert jól tudom, hogy a neveléstudomány nem minden fölmerülő esetben 
nyújthat biztos útbaigazítást.1

A nevelés nem csupán nevelő eljárásunk tudatos, minden lépést meg
fontoló mozzanatainak egymásutánja, hanem ezeknél részben több, részben 
kevesebb.

Több, mert nemcsak a pedagógia szabályaihoz igazodik ; kevesebb, mert 
nem tartja feltétlenül szükségesnek, hogy minden lépését a neveléstan szabá
lyaival ellenőrizze.

A lelkiélet egyéni sokfélesége és gyors változása sokszor a nevelő finom 
megérzésére bízza a döntő lépést, és ilyenkor tudatos, megfontolt cselekvés 
helyett pillanatnyi megérzésre (intuícióra) és gyors elhatározásra van szükség.

Ezekben a pillanatnyi, gyors cselekvésekben nyilvánul a pedagógus ráter
mettsége, és az, amit neveiden teremtő hatásnak minősítünk.

Ilyenkor adjuk igazán önmagunkat, és ilyenkor nyilvánul az a belső 
nevelői erőforrás, amit semmiféle pedagógiai könyvből sem meríthetünk.

V, ö. N ép tan ító k  Lapja 1925 XV— XVI. sz. 3. és köv. 1.
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Viszont a nevelői eljárás kevesebb is, mint a rendszerbe szedett sza
bályok tudatos alkalmazása. Mert mikor a pillanat fölpezsdítő hatására meg
mozdul a lelkem, akkor gyors elhatározásomnak a belső erők tudattalan heve 
ad lendületet, nem pedig a'tudatos munkának a pedagógia szabályaira támasz
kodó, vajúdó erőkifejtése.

Az elvont elméleti rendszerek nem engedik az életjelenségeket finoman 
szemlélni és melegen átérezni, s nem adják meg az életnek azt a tarka, válto
zatos színét, amelytől az értelem is üde, eleven erőre kap.

Azért én most is a tapasztalat és a való élet, a történelem egyszerű nyelvén 
szólalok meg, és tartózkodom minden rideg, elvont elmélettől.

Ezúttal a nevelő egyik legbecsesebb tulajdonságát : a határozottságot 
szeretném jellemezni.

A határozott egyéniségű nevelőt kiváltságos vonások emelik ki az átlag
emberek sorából.

Céltudatosság, alapos emberismeret és szilárd akaraterő jellemzi.
Minden vonatkozásában ismeri hivatásának célját. Emberismerete a cse

lekvések egyes mozzanataiból engedi következtetni a jellemekre, s ítéletei 
mindig ezekhez igazodnak. Nem a szavak, hanem a tettek irányítják el
határozásában.

Rendesen értékes szellemi kincsekkel ajándékozta meg a Gondviselés. 
Ezek sorában a legbecsesebb : a szilárd akarat, amely általában a nevelésnek 
is alapelve és főtényezője. Az ember igaz értéke ugyanis nem tudásában, hanem 
akaratában rejlik.

A határozott nevelő szellemi és erkölcsi fölénye előtt önként meghajlunk. 
Erélyes vezetésének helyes irányát készséggel elismerjük, és iránta bizalommal 
vagyunk, őt vezetésre mindenképpen méltónak tartjuk.

E mellett meg vagyunk győződve, hogy a jellemzett nevelőt őszinte, 
megértő jóakarat, nem pedig erőszak és hatalmaskodás vezeti.

Világtörténelmi viszonylatban is lépten-nyomon kitűnik, hogy nem a 
világrengető lángelmék, hanem az akadályt nem ismerő, határozott jellemek 
hatnak igazán környezetükre, és határozottság és kitartás nélkül a legnagyobb 
lángész sem hagy maga után maradandó nyomot.

Napóleont egyénileg éppen nem tarthatjuk a nevelés eszményképének, 
és mégis határozottsága és rendületlen akaratereje mindig példaképe marad 
a nevelőnek.

Ő hirdette, hogy az életben nincs lehetetlenség, mert az erős akarat 
mindent legyőz. A „lehetetlenség“ szerinte a hülyék szótárába való.

A meggyőződéséért helytálló Rousseau, mikor figyelmeztették, hogy 
Vallomásaiért nagy baj érheti, azért meneküljön, nyugodtan ezt felelte : „Taní
tásaimért és meggyőződésemért kész vagyok bármikor meghalni, de futni 
nem fogok.“

Cromwell határozott akaratával és erélyes fellépésével győzött az elége
detlenkedő parlament fölött. Mikor ez a protektorátust akarta tőle meg
tagadni, akkor a képviselők asztalára azzal dobta hivatalos p á lcájá t: „Itt a 
hivatal, majd meglátom, kinek van bátorsága érte nyúlni 1“ —- s az erélyes 
felszólításra senki sem mert moccanni. Mikor pedig a parlament a hűségesküt 
vonakodott neki letenni, kirántotta zsebóráját, és oly erővel vágta a földhöz, 
hogy darabokra tört. „ így töröm össze —  úgymond —  a parlamentet, ha 
akaratom előtt meghajolni nem akar“ —  s a képviselők az erélyes szóra ijedten 
rohantak letenni az esküt.

Becsüljük meg azért hivatásunk körében is a vezetésre term ett, határozott 
nevelő egyéniséget, és tőlünk telhetőén támogassuk őt a maga méltó helyén.

Győr. Barcsai Károly.
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BELFÖ LDI ÉS K Ü L FÖ L D I L A PSZ E M L E
Orsz&ßos Középiskolai Tanárefiyesiileti Közlöny 1938, 3. sz. Kardeván 

Károly : „Az iskola kötelessége a felvidéki nemzetiségi kérdésben.“ A törté
nelmi és politikai élet mai zajlásában a magyarság jövőjére nézve életbevágóan 
fontos, hogy a nemzetiségi kérdésben egységes és egészséges közvélemény 
alakuljon ki. Szükséges, hogy e téren a tanárság és az iskola is kifejtse nevelő 
hatását. Történelmi visszapillantás a magyarság és a nemzetiségek szám
arányának alakulására világosan megmutatja, hogy a nemzetiségek beolvadása 
nálunk természetes folyamat volt, és még a bécsi kormány ellenkező irányú 
törekvései sem tudták ezt a beolvadást meggátolni Ez a természetes magya- 
rosodási folyamat nem tolta ki a magyar települési határokat — éppen a 
felvidéken el sem érte a török hódoltság előtti vonalat —, hanem megtartva 
a magyarság központi helyzetét, belső megerősödésre vezetett. „A Szepesség- 
nek például eredetileg német lakossága mint lelkes magyarság szóródott szét 
Nagy-Magyarország egész területére és ősi települési területén a szlovákoknak 
nyitott u tat.“ A magyarság beolvasztó ereje mellett azonban alig esik szó a 
nemzetiségeknek a múltban érvényesülő beolvadó készségéről. „A Felvidék 
nemzetiségeinek ezrei a beolvadás hívei voltak, és nem az állam beolvasztó  
törekvéseinek áldozatai.“ Nemcsak érzelmi hatóerők, hanem racionális tényezők  
is előmozdították ezt a folyamatot. A külső ellenséggel szemben egyesített 
erőkre volt szükség. A háború előtt a magyar nyelv volt a legbiztosabb kapocs 
a különböző nyelvű honfitársak között. A Felvidék különböző eredetű ivadékai 
szétszóródtak az egész országba és erősítik a magyarságot. „A nem magyar 
eredetűekkel a Felvidék mintegy véreiben vissza akarta adni a magyarságnak 
azt a vért, amelyet őérte ontott. Ezért a háláért hálás a magyar nemzet a 
Felvidéknek, és erősen érzi vele nemcsak a sorsközösséget, hanem a vérrokon
ságot is. Nem magyar nevű felvidéki családokban gyakran több magyar vér 
folyik, mint a magyar nevűekben.“

A cseh uralom bevitte a Felvidékre a mi néprajzi viszonyaink és egységes 
történeti fejlődésünk mellett értelmetlen osztrák nyelvi harcot. A fajelmélet 
azonban koreszme, a nemzetiségek faji és nyelvi törekvése történelmi tény, 
ezekkel számolnunk kell. „Koreszmék ellen nem lehet sikeresen politikát 
folytatni, hanem hasznukat kell venni. Szerencsére a fajelmélet nincs ellentét
ben történeti hagyományainkkal, a földrajzi adottsággal, gazdasági szük
ségességgel, de még nyelvünk érvényesülésével sem.“ Az új Magyarországon 
minden nemzet csak belső gyarapodással növekedhetik, mert rossz vért szül, 
ha a nemzetek egy államban egymásból akarnak gyarapodni. „De viszont 
névelemzés vagy bármely más alapon valami eredetinek képzelt állapotot 
visszaállítani, képtelen igyekezet, amely épp a keveredés bonyolultsága m iatt 
nem szolgálja sem a történeti igazságot, sem a jelen békéjét. A jövőben köte
lességünk, hogy gyökeresen megismerjük egymás kultúráját, megtanuljuk 
egymás nyelvét. így  jutunk el egymás megértéséhez és megbecsüléséhez. 
Tősgyökeres magyar kultúránk legyen erőssége Magyarország minden népének, 
nyelvünk pedig összekötő kapocs közöttünk, közöttük is. „Tanulunk a 
múlt hibáiból, de nincs mit szégyelnünk bennük.“ A múltban egyetlen nyugati 
állam se tudta megoldani a nemzetiségi kérdést, ki várhatta volna tehát 
tőlünk, hogy történeti tragédiánk sorozata után, a legnehezebb viszonyok 
közt mi legyünk minden tekintetben példaadók? A magyar tanárra most az 
a hivatás vár, hogy az ifjúságot a magyarsághoz való törhetetlen ragaszko
dásra, az ellenséggel szemben való kemény magatartásra, de egyúttal az ország 
határai között bármely nyelvű honfitársainkkal való békés együttélésre 
nevelje.

1. szám. Bíró B éla: „Hősök tisztelete az iskolában.“ A világháború 
magyar hőseinek kultusza, ahogy az nálunk kialakult, az ifjúság nevelésének 
szempontjából nem kielégítő és nem is helyes. „A mai kisdiák a világháborút,
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amely nekünk véresen személyes élményünk volt, valami igen távoli, való
színűtlen, szinte mesebeli történetnek látja.“ A hősi emléktábla hosszú névsora 
nem sokat mond számára. Pedig a hősök kultuszára sohasem volt oly nagy 
szükség, mint m ost.“ A magyar hősök emlékének ápolását intézményesen 
kell az ifjúság leikébe itatni. „Mély élménnyé kell tenni a magyar hősök hős
tetteit, példájukat buzdításul ifjúságunk elé kell tárni, hogy a haza fogalma 
a hazaszeretettel együtt ne csupán egy színtelen, közömbös frázis legyen 
a szemükben.“ A világháború magyar hősei közül névleg egyet sem ismer 
az ifjúság legnagyobb része. Nem szabad tűrnünk, hogy ifjúságunk előtt 
közömbös maradjon apai hősiességének emléke ! Más országokban a hősi 
halál ténye már maga elegendő ahhoz, hogy nemzeti hősként tiszteljék a 
hazáért elesett bajtársat“ (Roberto Sarfatti, Horst Wessel). Nem kell vissza
riadnunk attól, hogy a magyar hősök sorából névleg is kiemeljünk egynéhányat 
buzdító például. Központilag kellene szervezni és irányítani, hogy a tanév 
egy napját minden iskola a világháború magyar hőseinek szentelje. Gyűjtse 
össze minden intézet hősi halottainak és hadi tetteinek történetét. Egy-egy 
vitézségi érmes tanár tartson ilyenkor előadást saját háborús élményeiről.

Magyar Tanítóképző 1938, 10. sz. Padúnyi-Frank A n ta l: „A tanítóképző
akadémia tartalma.“ Előadói javaslat. Vezérgondolatokban terjeszti elő azt a 
művelődési tartalmat, amellyel a törvény szellemének megfelelő hivatásos 
tanítókat lehet nevelni. Hogy e tartalomhoz közelebb jusson, előbb a tanítói 
hivatást elemzi, és kutatja a tanítói személyiség főbb jellemvonásait. E jellem
vonások, a törvényben megjelölt feladat, a múlt tapasztalatai és a líceum  
óraterve alapján a tanítóképző-akadémia tartalmát a következőkben látja.

A törvény vallásos alapon kívánja a jelöltet tanítóvá nevelni. Ezért a 
vallás gondolatával át kell itatni az egész tanítóképzést és a vallástant önálló 
tantárgyként is fel kell venni. A vallás és a nemzeti gondolat szerves egységben 
képviseli a tanító világnézetének lényegét. A magyar nemzeti gondolat mind 
a tananyagban, mind a módszerben a legelső követelmény. „E zt a szempontot 
úgy kell gondoznunk, hogy a jövőben a magyar öntudatnak lényegesen 
magasabb fokáról beszélhessünk.“ Hogy a tanító világnézete valóban tudatos 
legyen, szükséges, hogy a bölcselet alapkérdéseivel is foglalkozzék az akadé
mián. A tanítóképző vezérgondolatát a törvény a népnevelésre való képe
sítésben látja. A tanítónak tehát ismernie kell a nép testi és lelki világát, 
anyagi és szellemi szükségleteit és azt a módot, amely szerint ezeket a szük
ségleteket ki kell elégítenünk.“ Szükség van e szerint gyermektanulmányra, 
ifjúságtanulmányra, népismeretre, neveléstanra, népművelési ismeretekre, 
neveléstörténelemre és iskolaszervezettanra. Szükséges még az egészségtani, 
nemzetvédelmi, gazdasági és jogi ismeretekben való jártasság. Az elméleti meg
alapozás mellett nem maradhat el a gyakorlati kiképzés sem. Foglalkozni kell 
az összes népiskolai tárgyak tanítási módjával. Ez után kitér az egyes tan
tárgyak részleteire. Fokozni kívánja minden téren az öntevékenységet és a 
szemináriumi munkát. Gyakorlatiassággal párosult idealizmust kell meg
valósítani. „Ha a magyarság gyakorlati kérdéseit oldjuk meg, akkor lépéseket 
teszünk az eszményi nemzeti élet felé.“

Medgyesi Zsófia : „A tanítói hivatás óráiról.“ A tanítóképzőkben jól be
vált hivatásórákat mint nevelési szakiskola, a líceum is megtartotta. A cikk 
bepillantást nyújt a cinkotai intézet I. és V. osztályában m egtartott hivatás
órák értékes munkájába. Az órák anyagát háromféle forrásból vették. 1. Az 
iskolai életben megtörtént adott eseteket beszélték meg. 2. Feleltek olyan 
kérdésekre, melyeket a növendékek vettek fel. 3. Megbeszélték a hivatásórák 
számára kitűzött anyagot. Bevezetésül minden növendéknek felelnie kellett, 
miért jött az intézetbe, mire készül. Majd a hivatás fogalmát, jó betöltésének 
feltételeit fejtették ki közös megbeszélés alapján. Megismerkedve az intézet 
történetével és hagyományaival, ápolták Pozsonyhoz való tartozásuk tudatát 
és ezzel mélyítették az összetartozás és ragaszkodás érzését. Megbeszélésre 
került a közvagyon megbecsülése, az önbírálat és a mások megbírálásának 
felelőssége. Megbeszélt szempontok szerint a tanulók megírták életrajzukat.
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Az ebből adódó esetek kellő tapintattal kezelve, kitűnő alkalmat adtak a jelleg
zetes magyar társadalmi betegségek és fonákságok (pl. úrhatnámság) irtására. 
Az V. osztály hivatásóráin a tanár legfőbb törekvése az volt, hogy reális szem
léletet adjon és növendékeit ezzel előre fölvértezze a hivatásukkal esetleg járó 
csalódásokkal szemben. Való képet állítottak össze működési helyükről. 
E megbeszéléseket a volt növendékek tapasztalatai, levelei tették életteljessé. 
E hivatásórák másik tárgyköre a házasság és családi élet kérdéseit foglalta 
magába. Ezek igazi nőnevelési órák. Megbeszélésre kerültek pl. az élettárs 
helyes megválasztása, a jövedelem jó beosztása, a házasság válsága, a gyermek 
és hasonló kérdések. A hivatásórák eredményét a nevelő nem láthatja, értékét 
nem bizonyíthatja. „U tat mutatunk és útravalóul adunk határozott keresztyén 
életelveket, önismeretre és önnevelésre való készséget, de az életet nekik 
maguknak kell megélni.“

Kereskedelmi Szakoktatás. 1939— 39,4 . sz. Barta János: „A német közép
iskolák új tanterve.“ Az 1938 január 29-én életbeléptetett német tanterv csak 
két iskolafajt ismer : a főtípus az Oberschule, a ritkább és mellékesebb a 
gimnázium. Az Oberschule szól minden néprétegnek, minden érdeklődési 
iránynak és mindkét nemnek, tehát igazán egységes középiskola. (A gimná
ziumot lányok nem látogathatják.) Az Oberschulenak négy ágazata van ; 
Teljes nyolcosztályú Oberschule fiúknak, ugyanez leányoknak ; hat évre 
rövidített Oberschule fiúknak és külön leányoknak a hat elemit végzett gyer
mekek számára. A három felső osztály kétfelé oszlik : az alapvető tárgyak 
közösek, de az osztály egyik része nyelvi csoport (4 latin, négy angol órával), 
a másik természettudományi csoport (két fizika, két kémia, négy számtan 
órával). A nyelvi csoportban négy óra esik a számtan, fizika, kémiára, a ter
mészettudományi csoportban szintén négy óra a latin és angolra. A leányoknál 
a nyelvek és a háztartási ismeretek vannak a mérleg két serpenyőjében. 
Az osztályok régi elnevezése helyébe a mienkkel azonos elnevezés került. 
A heti óraszám 36-—37, 45 perces órákkal. Az új iskola nem nevel egyéneket, 
hanem minden erejével a közösségi életformát erősíti. Az új tanterv azt 
mondja, hogy igazán tanulni csak az akar, aki hisz önmagában és népe jövőjé
ben, vagyis akinek erős világnézete és határozott politikai célja van. A tudás
nak a célja nem a műveltség, hanem a felelősség. „Fähigkeit zum Dienst unter 
einer gesteigerten Verantwortung.“ Ezt az elvet viszik keresztül az anyag 
kiválasztásában és a módszeres utasításokban. Az anyanyelv tanításában 
pl. a nyelvi oldal majdnem nagyobb teret foglal el, mint az olvasmányok, a 
rendszeres irodalomtörténetet pedig teljesen elveti. Az alsó osztályok anyagát 
a Deutschkunde képezi, a felső három osztályban irodalmi olvasmányok 
szerepelnek. Az egyes osztályok irodalmi olvasmányait tárgykörök szabják 
meg. A kiválasztásban már az új német irodalomtörténeti szemlélet és értékelés 
jut kifejezésre (kihagyva pl. az egész középkori német epikát). Jellemzi a 
hézagosság és csekély mennyiség. Az egész tanterv érvénye az erős anyag- 
leszállítás, a tiszta és tudatos célkitűzés. Meggyőzően szól hozzánk belőle a 
német faj hatalmas szellemi ereje és arra int bennünket, hogy tanuljunk meg 
mi is az eszmével bánni.

Budapesti l ’oljpiri Iskola 1938— 39., 1. sz. Keleti Adolf : „Folyóiratok 
olvasása és feldolgozása.“ Budapest Székesfőváros Pedagógiai Könyvtára fel
dolgozza tartalmilag a 280 állandóan járó folyóiratot, lí  munkára az a meg
gondolás indította, hogy a tudományok gyors haladása mellett a folyóiratok 
tartalmát meg kell rögzíteni. A könyv egv-két év alatt elavul, a folyóirat 
előnye, hogy nyomon tudja követni a tudományok és események gyors iramát. 
Másik fontos oka a folyóiratok feldolgozásának, hogy a tudományok és ismere
tek rohamos fejlődése nemcsak hogy érinti az iskolát és a tanítást, hanem 
egyenesen megköveteli, hogy az iskola mindezeket tudomásul vegye és fel is 
használja. Az iskola azonban nem kap annyi folyóiratot, amennyire szüksége 
lenne és feldolgozásuk túl nagy munkát róna a tanárokra. Helyettük a könyvtár 
végzi el ezt a munkát és a gyűjtésről kéthetenként jegyzéket is bocsát 
olvasóinak rendelkezésére. Xvolc évé folvik e munka, eddig körülbelül 21,000
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cikk címét gyűjtötték össze a tudományok legkülönbözőbb ágából. Statisztikai 
adatok, a feldolgozott cikkek tartalomjegyzékének ismertetése egészítik ki a 
cikket. A tanárság hálával fogadja a könyvtár fáradságos munkáját.

Felhívjuk kartársaink figyelmét Loschdorfer János : ,,Az órarend készí
tése“ című cikkére. Harmincegy ízben végezte az órarend elkészítését és e 
gyakorlat alapján kikristályosodott eljárását ismerteti. Bizonyára sokan 
találnak hasznos útbaigazítást benne.

Sárospataki Református Lapok 1938, 49., 50., 51. sz. Tárczy Árpád, Gesz
tel yi Nagy László és Darányi Lajos cikkei szorosan egymásba fonódnak, ezért 
együtt ismertetjük őket. Tárczy Árpád részletesen rámutatott a Sárospataki 
Főiskola fejlesztésének szükségére. írását azzal a mély hitből fakadó gondo
lattal fejezi be, hogy ha anyagi tőke nem is áll rendelkezésre, van a főiskolának 
kiapadhatatlan erkölcsi tőkéje, és hiszi, hogy ez el fogja hárítani az anyagi 
akadályokat. Dr. Gesztelyi Nagy László tovább szövi a felvetett eszmét. 
Egy vidéki kollégium mellett országos internátust kellene létesíteni a nép fiai 
számára, hogy a tehetségek el ne kallódjanak, hanem a magyar élet vezető 
rétegébe kerüljenek. Amerikai és svéd példára a pataki főiskola megtehetné 
azt, hogy tehetséges szegénysorsú diákokat kitaníttatna, de minden nyújtott 
kedvezményt csak kölcsönkép adna, amit az illető, ha megfelelő anyagi körül
mények közé kerül, az intézetnek visszafizetne. Mint számos példa bizonyítja, 
e kötelezettségnek nagy erkölcsi és sarkaló ereje van. Sokan vannak, akik a 
pataki főiskola jóvoltából kerültek magas polcra, de a bálának semmi jelét 
nem mutatják.

Darányi Lajos azt kívánja, építsenek Sárospatakon olyan Diákotthont, 
ahol a taníttatásra alkalmas gazda- és cselédgyermekeket helyezik el. Ennek 
necsak az legyen a rendeltetése, hogy tanulni segítse azokat, akik tanulni 
akarnak, hanem keresse ki azokat, akiket tanítani érdemes, vagyis legyen 
egyben tehetségkutatóintézet is. A főiskolától kapott kedvezményt adósságnak 
kell tekinteni. „Gesztelyi Nagy László szavai nyomán az engem terhelő adós
ságból törlesztésképpen felajánlok 1939-től kezdve minden esztendőben 50 
pengőt.“ Ezt az összeget minden megkötés nélkül adja a főiskolának.

Budapest. Kaiser Erisébe'.
A „Neue Jahrbücher für Antike“ 7. füzetéből kiemelkedik Fr. Dirlmeier 

tanulmánya : „Der Aias des Sophokles“ .
Azokkal a kutatókkal szemben, kik Athéné istennő Aias elleni kegyetlen 

haragjának indokolását : Aias hybrisét, mellyel az istennő segítségét gőgösen 
elutasította, — Sophokles s vele az V. század alkotásának tartják, amely 
kor már nem viselhetett el ok nélkül büntető isteneket, Dirlmeier kimutatja, 
hogy már az Iliásban, még inkább az Odysseiában és a Kyklikus cposztöredé- 
kekben szerepel az emberi hybris, mint az istenek haragjának és büntetésének 
oka. Viszont bizonyos „jenseits von Gut und Böse“ , az emberi erkölcsi mér
legelésen túl és felülállás, miként Homérosnál, úgy Sophoklesnél is megvan 
az isteni szférában : épp az Aias-prológusban Athene kegyetlen gúnnyal gyö
nyörködik Aias őrjöngésében, melyet ő küldött reá. Épp Sophokles az a 
tragikus, akinél az isteni szféra —  ellentétben Aischylosszal —  különvált az 
emberitől, s mint megfoghatatlan, fenyegető határ és korlát veszi körül. (Meg
győzően mutatja ezt K. Reinhardt éles logikájú és mély költői erejű könyve : 
„Sophokles“.) Ha tehát az isteni harag megokolása nem lehet Sophokles 
újítása, mi hát az új, mit a tragikus az epikus tradícióhoz adott? Aias lelkének 
rajza ez a megsemmisülés e lő tt ; a nagyszerű „ámító-beszéd“ , ahol úgy tesz, 
mintha most már ő is engedne a változás, engedékenység kozm ikus törvényének : 
miként tél hava enged nyár hevének, úgy ő is enged hajthatatlanságából immár, 
meg fog hajlani az istenek, sőt az Atridák előtt. . .  (S Reinhardt m utatott rá, 
hogy mindez nem csupán ámítás : valóban belátja, hogy ez a kozmikus törvény, 
ám nem volna Aias, ha ő engedne ennek ; így felismerni dacos lényének teljes 
kiszakítottságát nemcsak az emberi társadalomból, de az egész kozmoszból : 
magányosak, a Kozmos gyökereiből kiszakítottak Sophokles hősei. . . )  Ám ez 
a kiszakítottság nem jár azzal, amivel már Euripidesnél járna, hogy vádolja
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a világrendéi ! Aias egész görög ember marad végső tusaidban is : midőn halálra 
készül, végső imájában elbúcsúzik a szép világtól, melyben — mégis —  oly 
mélyen volt gyökerezve : a ragyogó napfénytől, Salamis szent földjétől, a 
források és folyamoktól, a trójai síktól, mik őt táplálták. A Kozmos akkor is 
szép és rendíthetetlen marad számára, mikor lénye hajtliatatlansága folytán 
kiszakad belőle.

ím e, miként a görög szobrász megteremtette az ideális emberalakot, 
az emberben rejlő lehetőségek maximális kifejtését, úgy Sophokles a görög 
hőskori ember legnemesebb formáját, aki teljesen a maga erejéből akar ma
gasra emelkedni, töretlen bátorsággal fogadja az Isten sújtó kezét, s meg nem 
törve távozik a küzdőtérről, ahol tönkre kellett mennie. „A görög tragédia —  
mondja szerzőnk —  Sophoklesnél a hitnek egy magas formáját tárja elénk : 
az istenhez hasonló ember bukása által igazolja be a két (isteni és emberi) 
világ közti határnak rendíthetetlen, átléphetetlen v o ltá t; ám épp a bukásban 
tünteti fel mindkét világ isteniségét“.

Érdekes Erdmann Struck tanulmánya : „Die Sprache als Ausdruck des. 
Volkstums“. Régi igazság, mennyire megmutatkozik a szavakban, jelentés- 
változásokban a nép lelke. A földművelő római egészen általános jelentésű 
szavakból könnyen kiérezte a földmívelésre való alkalmazhatóságot : így 
frumentum : általában élelmiszer, aztán : gabona, búza ; locus : hely ; szántó
föld : fundus : alap, talaj ; birtok. Katonai hajlamánál fogva pedig ily értelem
ben specializált sok általános értelmű s z ó t : légió : szemelvény ; kiszemelt 
csapat, légió, vires : erők ; harci-erők : haderő. A görögöknél pedig a kereskedő
hajlam okozza, hogy pl. Ejiirspo; =  „idegen hajón utazó“-ból „nagykereskedő“ 
lesz, éjj.xjpei-Oi'tai: „utazni“ pedig azt is jelenti: „kereskedni“ , sőt az Újszövet
ségben : „megcsalni“ . Művészi tehetségének uralkodó voltára jellemző, hogy 
itoutv =  általában „készíteni“ , a művészi alkotás kifejezésévé vált : itovujTifc, 
poéta 1 Itcsc =  szó, Izsót =  hősköltemény ! Filozófiai látását mutatja, hogy a 
„rend“ szava : y.óop.s;, a világrendet s a világot is jelenti.

A gondolkozás elvilágiasodásával szakrális kifejezések elvesztik eredet* 
jellegüket: íepsústv =  „áldozni“, majd : „levágni“ , ágjt:•/ =  „szentély“,később: 
„éléskamra, tárház“ ; xvjpo£ (Zeus hírnöke !) =  „herold“ , később „áruk k i
kiáltója“!

Metaforákul a latin legtöbbnyire a szántás-vetés és háború kifejezéseit 
használja: arare =  „szántani“ , eb b ő l: „exarare epistulam“; fructus :
„gyümölcs“ , „kamat“; cultura =  „a föld megművelése“ , majd : „a lélek k i
művelése és „tisztelet“-, laetus =  „kövér, buja“ , majd : „vidám“ ; robigo =  
„rozsda“, tétlenség“.

A görög viszont a hajózásból vesz sok metaforát : épéazo) =  evezek, 
otmpsasav =  egyetérten i; úmjpsTsiv =  segítni, szolgálni ; XtpAv =  kikötő ; 
menedék, gyülekezőhely.

Sokszor az alapjelentést kísérő érzelmi árnyalat irányában módosul a 
jelentés : felix : termékeny ; szerencsés, sikeres ; almus3 tápláló, szelíd, jóságos ; 
ingenuus3 =  szabadszületésű ; nemes, nemesjellemű.

Ttvisz&ai — dolgozni, valamit elvégezni, elkészíteni ; később : „szegénynek 
lenni“, s így x«w)pó; =  fáradságos, rossz; xávcc =  fáradság; gond, bú, 
szenvedés.

A szó érzelmi árnyalataival az akaratot is befolyásolja, ezért jól meg
választott jelszavak az emberek magatartását nagyban befolyásolják 
Ilyen felemelő hatású szavaik a görögöknek : ápisTsúsiv, x'txllíc, yt.xj.bz 
xi.'izffó;, SÜVSJ/.ÍX, aiäii*;, spovetv, owspoaú-vr, stb., a rómaiaknak : virtus, honos, 
fama, gloria, pietas, fides, humanitás, constantia ; vagy a római nép lei
kéből lekedzett senecai kifejezés : „vivere est militare !“ A szavak eredeti 
jelentését megérezni, árnyalataikban a nép lelkét, értékelését felismerni : való
ban eleven tudomány.

Kunszentmiklós. Kövendi Dénes.
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PEDAGÓGIAI HÍREK A KÜLFÖLDRŐL.

Egységes osztályozási fokozatok Németországban. Az eddigi négy fokozat 
(nagyon jo, jó, elégséges, elégtelen) helyett valamennyi iskolában ezentúl 
hat fokozat lesz : nagyon jó, jó, kielégítő, elegendő, hiányos, elégtelen. Az 1. a 
legkiválóbb eredményért jár, a 2. a lényegesen átlagon felüli, a 3. a teljes 
értékű normális teljesítmény, 4. elegendő teljesítmény némi fogyatkozással, 
5. nem elegendő teljesítmény a hamaros javulásra való kilátással, 6. elégtelen. 
A bizonyítványban e mellett jelölni kell az általános eredményt így: kitün
tetéses, jó, kielégítő, bevált, nem vált be. K itüntetés csak kivételesen adható.

A falusi, kisvárosi gyermekek középiskolai tanításának megkönnyítését 
mozdítja elő a kisvárosi I—V. oszt. előkészítő középiskolák (Zubringeschulen) 
létesítése. Ezek egy nagyobb városi Vollschule-nak a fiókjai.

Fiúiskolába járó leányok nem tanulnak latint a III—-V. osztályban, 
e helyett 3—-3 óra kézimunkájuk és 1— 1 óra zenéjük Van.

A tanárjelölteket két gyakorlóé\re kötelezik, egyelőre csak Poroszország
ban. Az első évben szemináriumi munkaközösségben (heti 2 óra) a nevelői 
felelősség gondolatkörébe és valóságába viszik be a jelölteket, akik egyúttal 
ifjúsági csoportvezetők is; a második évben pedig az osztályfő mellett működ
nek. Az első évben a Rendtartás, a rendeletek, az iskolaszervezet, az ifjúság 
ismerete az anyag ; a második évben az átöröklés és a jellem kérdései, a 
nemzeti szocialista pedagógia, módszeres kérdések.

(Die Erziehung, 1938 nov. és dec. száma.)
Főiskolákra való felvétel érettségi bizonyítvány nélkül. A felvétel szak

körök ajánlására történik, egyéni kezdeményezésnek nincs helye. Bizottság 
vizsgáztat írásbelileg és szóbelileg.

E. Spranger az angol középiskolák készülő reformjáról ír. Anglia az iskola
politikájával sohasem siet. Nem éppen maradiság ez, csupán megelégszik 
egyszerű eszközökkel. A Board of Education „Consultative Committee“-je 
most adta ki reformtervezetét, ami kb. az 1901-es (!) porosz iskolareformnak 
felel meg. A bizottság ugyanis egy új középiskolafaj létesítését javasolja, 
amely a volt német felsőreáliskola és a Kerschensteiner által ajánlott műszaki 
jellegű gimn. között állna (tecnical high school). Az eddigi angol középiskola 
reálgimn. lenne fakultatív gimnáziumi ágazattal (grammar school). A teen, 
high school a nem gyakorlati intellektuálisok végzetesen nagy száma m iatt 
létesülne. A két iskola alaposztályaiban modern nyelv is lenne, főként német. 
A gr. school is modernizálódnék : több kézügyesség, zene stb. bővítené.

(Die Erziehung, 1939. jan.)
Budapest. Dr. Hajdú István.

H A Z A I IR O D A L O M
Szondy György: Rezcrédy Amália. (A Debreceni Tisza István Tudományos 

Társaság I. osztályának kiadványa. Debrecen, 1937. Studium Rt. főbizo
mányos.)

Kevesen ismerik Bezerédy Amália nevét, s aligha tudják róla, hogy ó a 
magyar ifjúsági irodalom úttörője. Annál ismertebb a gyermekvilágban még 
ma is száz évvel ezelőtt megjelent „Flóri könyve“ c. munkája. Ez az első 
igazi magyar gyermekkönyv, a magyar Struwwelpeter ma már 16. kiadásánál 
tart. író és „közönség“ között kevés mű létesített szorosabb és meghittebb 
kapcsolatot mint ez a kis könyv, mely évtizedekig szinte maga volt a magyar 
gyermek „kötelező olvasmánya“, s száz éven át nevelte, szórakoztatta őket 
hangulatos friss versikéivel, dalaival, játékmondókáival.
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A Flóri Könyve eddig eltakarta alkotóját. Igazi női munka v o lt : csend
ben jótékonyan ható erő, mely dicsőséget nem kért és várt. Mégis fenn
tartotta annak az emlékét, akinek írta a szerető anyai szív, Bezerédy Flóri- 
káét, korán elhalt kisleányáét.

E nemes női jellem iránt most rótta le háláját és kegyeletét az utókor, 
Szondy György tudományos alapossággal megírt tanulmányában. Bezerédy 
Amália halálának (1837) százéves fordulójára készült, s a szerző székfoglaló 
értekezésül olvasta fel a debreceni Tisza István Tudományos Társaságban.

Az írónő életét és munkásságát széleskörű kutatások alapján minden 
részletében tisztázza, több vonatkozásban helyesbítve az eddigi téves adatokat 
és megállapításokat. (A Flóri Könyve megjelenési éve 1839., nem a Pintérnél 
s a magyar irodalmi lexikonban közölt 1936.)

Beható szövegkritikával vizsgálja végig a könyv mindegyik kiadását, 
összevetve a Nemzeti Múzeumban őrzött eredeti kézirattal. Érdekes sorsa,volt 
e könyvnek. Értékét mi sem mutatja jobban, hogy modernebb átdolgozásaira 
olyan írók vállalkoztak, mint Rudnyánszky Gyula, Gyulai Pál és Schöpflin 
Aladár.

Bezerédy Amália 1804—-1837-ig élt, neje volt Bezerédy Istvánnak, a 
reformkor és a forradalom híres magyar politikusának. Az írónő Kisfaludy 
Sándor felesége, Szegedy Róza húgának leánya volt. A gazdag dunántúli 
földesúr és neje a nép legigazabb barátai voltak, amaz először szabadította fel 
az országban jobbágyait, emez óvodát és yskolát állított fel hidjai birtokán 
a béres és jobbágy-gyermekeknek, s féltett kisleányát is köztük neveltette. 
A humanista és demokratikus eszmék ideális magyar képviselője ez a nemes 
házaspár.

Bezerédy Amália többi m unkái: a Földesi Estoék c. népies tanító elbeszé
lések és egyéb szérszórt írásai (melyek két kötetben németül is megjelentek 
Lipcsében „Novellen und Erzählungen [1840] címen) már feledésbe merültek, 
különösebb irodalmi érték híján.

Szondy György, ifjúsági irodalmunk kitűnő munkása s ismerője, e szép 
tudományos dolgozattal mintegy alapkövét tette le a magyar ifjúsági irodalom 
történetének. M. P.

Olasz Péter S. J. d r .: Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. K. M. Egyetemi 
Nyomda. Budapest, 1938. 291 1.

Művelt szülőknek, nevelőknek s nevelésügyi problémák kutatóinak 
szánta a szerző ezt a művét, amelyben a gyermek- és a serdülőkor csaknem 
minden felvetődő nevelési kérdésében el akarja igazítani az olvasót. A meg
lehetősen hézagos magyar szakirodalomban fontos feladatok várnak az ilyen 
természetű munkákra. A nevelésügy iránt határozottan fokozódott a művelt 
nagyközönség érdeklődése, megvan az olvasótábora az ilyen műveknek, s a 
katolikus magyar társadalom szerzőnk munkáját is meleg fogadtatásban 
részesítette.

Szempontjai eredendően katolikus szempontok, ami egyfelől egységes 
jelleget biztosít munkájának, másrészt azonban határait is szükségképpen 
megvonja. Jól ismeri a pedagógiai irodalmat, merít is belőle bőségesen, de 
önálló ítéleteinek a megfogalmazásakor szinte kizárólagosan katolikus intéz
mények, internátusok, igények lebegnek szeme előtt. Célja határozottan a 
katolikus ifjúság nevelésére irányul. Bizony-bizony nekünk se ártana, ha 
sok olyan komoly értékű pedagógiai munka látna napvilágot nálunk, amely 
a protestáns, közelebbről református szempontok, igények és célkitűzések 
következetes szemmeltartásával készült. Sajnos, hogy nálunk egyelőre alig 
képzelhető el az, ami pl. a jezsuitáknál napirenden van, hogy t. i. egy-cgy 
szaktudóst hosszabb időre szabadságolnak könyvírásra, eredményeinek 
lemérésére, összegezésére. Ilyen szabadságolás eredménye a most előttünk 
levő könyv is.

Fejlődéslélektani alapokon fejti ki mondanivalóit a szerző; mutat erre 
a könyv beosztása is. Az egységes lélekfejlődés ábrázolása azonban, éppen az 
aprólékos szétdarabolás miatt, csorbákat szenved. Sok mindenről képet akar
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mutatni a szerző olvasóinak, ezért munkája néhol szinte vázlatszerű maradt. 
Több helyen pusztán ismerteti a különböző szaktudósok véleményét. Ezért 
műve nem m utat teljesen egységes, összefüggő képet. Előadása nem egyszer 
közkézen forgó egészségügyi tanácsadók modorához hasonlít.

Annyi bizonyos, hogy minden neveléssel foglalkozó, vagy a nevelés ügye 
iránt érdeklődő ember sok érdekes, használható megállapítást talál ebben a 
könyvben, s az a meggyőződésünk, hogy a katolikus olvasók nyugodt lélekkel 
rábízhatják magukat kalauzolására. Hogy csak néhány alcímet vegyünk  
sorra : életrevaló ismereteket közöl a játékról, pajtáskodásról, barátkozásról, 
diákszerelemről, az önfertőzésről •— a nemikérdést komolyan, dicsérendő 
nyíltsággal tárgyalja —  s még rengeteg más kérdésről, amik a neveléssel 
kapcsolatban mindenki elé kitárulnak. Olvasói, felekezeti különbség nélkül, 
bőségesen találnak e könyvben továbbgondolkoztatásra, lappangó nevelői 
megérzések öntudatosítására, állásfoglalásra serkentő anyagot. Különösen 
értékesek és érdekesek ebből a szempontból a szerző saját nevelői gyakorlatá
ból eredő műhelyforgácsok, levélidezetek, példák. Szülők, hivatásos nevelők  
igen gyakran az ilyen közlésekben találnak fontos támpontokat.

Persze, az olvasó nem egy helyen vitatkozik is a szerzővel. Magam pl.» 
hogy csak egy-két kiragadott példát említsek, nem értek egyet a szerzővel 
az internátusi nevelés értékének, lehetőségeinek bizonyos alábecsülésében, az 
átmeneti homoszekszualitásra vonatkozó megállapításait nem tartom általó- 
nosíthatónak magyar viszonylatban, s a koedukáció, ill. koinstrukció intéz
ményét -— gyakorlatban is tapasztalom annak előnyeit és hátrányait —• nem  
tartom szükségképpen elvetendőnek, mint a szerző teszi. Az igazán jó inter- 
nátus pompás nevelői munkát tud végezni, a homoszekszualitás nincs minden 
területen úgy elterjedve, mint azt a szerző látja —  más cikkeiből is ismerem  
felfogását — , s az együttnevelésnek is sok határozottan megszívlelendő értéke 
van. Sajnálható, hogy az ifjúság olvasmányaival, az olvasás irányításának 
fontos szerepével nem foglalkozik elég kimerítően.

A könyv tudományos módszere nem egyéni, nem is a legszerencsésebb ; 
előadása, bizonyára a könnyebb áttekinthetőség céljából, kissé iskolás, és 
nem áll az egész munka mögött egy mindent egységbe olvasztó, megdöbben
tően szuggesztív és magával ragadó nevelői személyiség, s talán egy kicsit 
korán fogott a szerző a nevelési kérdések összegezésének munkájába, ami 
fejlődésének idő előtt útját állhatja. Annyi azonban bizonyos, hogy a szerző 
szorgalmas munkája eredményeként előállt használható munka ez a könyv, 
amely jó szolgálatot tesz a nevelőknek, s hivatásos református pedagógusok is 

sok tanulsággal forgathatják.
Sárospatak. Dr. Harsányt István.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat fennállásának századik 

évfordulójára négy kötetre tervezett hatalmas népszerű tudományos m űvet 
jelentet meg „A természet világa“ címmel.

A sorozat első kötete, ,,A csillagos ég“, most hagyta el a sajtót. W odetzky 
József egyetemi tanár szerkesztette ezt a magyar irodalomban páratlanul 
pompás, népszerű csillagászatot, a fiatal magyar csillagászok közreműkö
désével. A hatalmas könyvben világos és áttekinthető rendszerben kapja meg 
az olvasó a csillagászat minden eredményét. A könyv a Föld és a naprendszer 
ismertetésével kezdődik, Tolmár Gyula, az egyetemi csillagászati intézet tanár
segédének tollából. Ugyanő dolgozta fel az égitestek távolságának m eg
határozását és a csillagászati hely- és időmeghatározást. A közben elhunyt 
Móra Károly, a svábhegyi csillagda adjunktusa, a csillagászati műszerek 
szerkezetét és a megfigyelés módszereit ismerteti egy fejezetben, éső  írt a csil
laghalmazokról is. Lassovszky Károly, a svábhegyi csillagvizsgáló igazgatója, 
az állócsillagok és a ködfoltok fizikáját dolgozta fel, bemutatva a modern 
égifizika minden leleményességét, Detre László adjunktus a változó, kettős 
csillagok és a Tejút kutatásának eredményeit foglalja össze. A csillagászat 
legérdekesebb problémáit, a világegyetem szerkezetének kérdéseit, a tér és
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idő, a keletkezés és elmúlás nagy és örök kérdéseit pedig Wodeizky József 
Ismerteti elfogulatlan és tárgyilagos kritikával.

A közel 500 oldalas könyvet 34 műmelléklet, egy áttekinthető csillag- 
térkép és 300 szövegközti kép díszíti. A tökéletes nyomdai kiállításért az 
Egyetem i Nyomdát illeti meg a dicséret. A könyvet mindenki élvezettel fogja 
olvasni. ,,A természet világa“ kétségtelenül olyan munka, mely nélkülöz
hetetlen lesz mindenki számára, aki tájékozódást keres a természettudományok 
csodálatos világában. A további kötetek a Légkör, a Föld és élettörténete, 
s a föld és tenger vizsgálatának tudományos eredményeit foglalják össze 
népszerű formában.

A sorozal ára 80' - pengő.
A felvidéki majiyarsájj húsz éve (1918—1938). Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda kiadása. Ara P40 P.
A Magyar- Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete szerkesztésében 

jelent meg ez a kis könyvecske. A statisztikák, a számok megcáfolhatatlanul 
őszinte, tárgyilagos megvilágításában ábrázolják a felvidéki magyarság szen
vedéssel teli húsz esztendejének életfolyását. Az első fejezet a felvidék magyar
ságának társadalmi helyzetét és egységének kialakulását ismerteti. Ebből 
fejük a politikai küzdelmeknek, azoknak a kemény és sok gyötrődést okozó 
küzdelmeknek vázolása, melyet a felvidékieknek magyarságuk érdekében 
példaadó erővel kellett kifejteniök. Nem lehet meghatódás nélkül olvasni a 
kulturális szervezkedés imponáló erőkifejtéseit. Kitűnő áttekintést kapnak a 
könyvben az iskolaügy, a sajtó, az irodalmi élet felvidéki kérdései. S ugyan
csak kitűnő fejezet számol be az egyházi élet számtalan nehézségéről. Ezek 
után következik a gazdasági helyzet ismertetése, a mezőgazdaság, az ipar és 
a kereskedelem felvidéki formáinak, nehézségeinek és küzdelmeinek táblá
zatokkal és statisztikai adatokkal történt ábrázolása. Majd a földreform, a 
pénzintézetek és a közreműködésükkel megalakult szövetkezetek állapotáról 
tár alapos helyzetképet az olvasó elé a könyv, hogy végül a szociális viszonyok 
ismertetésével s a felvidéki magyarság kollektív erejének, lelkiségének fel
tárásával záruljon a kitűnő és alapos munka.

136 lap mindössze a kis könyvecske, de rövid terjedelme mellett is alapos, 
mindenben tájékozott, és mindenről hű tájékoztatást ad. Minden magyar 
embernek el kell olvasnia, hogy világosan lássa a felszabadulás jelentőségét 
s megismerje a maga valóságában a Felvidék más lelkiségű, más viszonyok 
között élő. de magyarságában példamutató erővel dolgozó népét.

Gömöry János, az eperjesi evangélikus kollégium utolsó magyar igaz
gatója, ki most Kassán él, s ott evangélikus egyházunk felügyelője. Schneller 
István halála alkalmából levelet írt főszerkesztőnknek, melyben Schneller egy 
történelmi értékű levelét küldi meg. Ez a levél rávilágít arra, milyen élénk 
részt vett Schneller Evangélikus Tanáregyesületünk megalapításában, s 
mint ilyen emléket teljes egészében közöljük kartársainkkal. Kitűnik e levélből, 
milyen sok kérdés él és újul meg. A levél így hangzik :

„Igen tisztelt Igazgató Ür ! Kedves Barátom !
Az ügy, amely oly komolyan foglalkoztatja, szerintem is igen fontos.
Fel lehetne ugyan vetni a kérdést —  amit az igazgató úr meg is tesz — , 

vájjon nem inkább vagyunk-e hasznára a köznek, ha az állami tanárok egyesü
letébe olvadunk, annak tevékenységében résztveszünk? Hiszen az evangélikus 
iskoláknak is van sok értékes tradíciója, olyan európai nívója és szelleme, 
amely hasznára válhat a közösségen belől az egyetemes magyar tanügynek. 
Ha külön alakulunk, a szeparálás vádját provokáljuk, és befolyásunk a közös
ségben — jó értelemben véve —  gyengül.

Schneller K íván  em lékezetére.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍR EK
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Mindez igaz ! 1
S mégis mellette vagyok !
Mellette azért, mivel a szerves egésznek és így az egyéniesített egésznek 

vagyok híve, miértis erős és áldásosán működő tanáregyesületet csakis tag- 
laltság mellett képzelhetek el.

Mellette vagyok hazai sajátos viszonyainknál fogva, melyek a felelősség 
formái mellett absolutistikus, bureaucratikus irányban fejlődnek, s ennek 
következtében egy gerinces, erősen összetartó szervezet szükségességére nemzeti 
szempontból sürgősen utalnak.

Mellette vagyok protestáns szempontból. A tanárok elvesztik protestáns 
öntudatukat, önérzetüket, mert érzik, hogy az államtól függnek ; a felekezeti 
hatóságok pedig csak fokozzák az elidegenülés e folyamatát, mert haragszanak 
a tanárokra, akik anyagilag az egyháztól nem függnek, m ivel mégis csak az 
állami tanterv dönt és a főigazgatónak a legnagyobb befolyása.

Ezen anomália megszüntetése céljából az utolsó zsinaton egy egyházi 
főigazgatói állás creálását indítványoztam. Ez a főigazgató lenne hivatott a 
tanárokban ápolni a protestáns öntudatot és a protestáns szellem iránti 
érzéket; másrészt pedig ez vinne közvetítő szerepet a tanárság és a felekezetek 
között, végre ellensúlyozhatná az állami főigazgatónak esetleges (?) túlkapásait. 
Javaslatomat elvetették, levették napirendről, — mivel Baltik püspök ezen 
intézményben támadást látott a püspökök iskolai felügyeleti joga ellen ; 
holott ellenkezőleg a főigazgató csak megerősítette volna a püspökök tekin
télyét, akik nem érnek rá a középiskolai didaktika szövevényes kérdéseivel 
foglalkozni, s így nem is érthetnek ahhoz.

Ami az evangélikus tanárok tömörülési kísérleteit a múltban illeti, úgy 
erre vonatkozólag éppen a lefolyt évben jelent meg az Erdélyi Múzeumban 
egy cikkem az 1846-ki iskolai reformkérdésekről. Ez m éltatja az igazgató 
úrtól is említett első prot. tanári értekezletet is (T avasi!). Ha ez nincs meg, 
elküldöm.

Szívélyesen üdvözlöm e téren, örömmel és büszkeséggel ; —  kérve Isten 
áldását e törekvésére.

Öleli a régi szeretettel
Kolozsvár, 1904 augusztus 1-én, híve Schneller.“
Gömöri hozzáteszi:
Jó feltevéseimben ez a levél megerősített, és ily módon az eperjesi evang. 

kollégium főgimnáziumának tanári karát is megnyerve tervemnek, 1905 április 
havában a tiszai egyházkerület tanári értekezletén indítványt terjesztettem  
elő egy országos ág. íiitv. ev. tanáregyesület megalkotása tárgyában. Ez a ma 
is virágzó Országos Ev. Tanáregyesület keletkezésének a története. És ebben —  
amint látjuk —  része volt Schneller Istvánnak is.

A nagy evangélikus tanár emlékezete legyen áldott mi közöttünk !
Szeretettel köszönt tisztelő híved Gömöry János.“

(Közli : dr. B ánkúti Dezső.)
Vitéz dr. Bessenyei Lajos ny. tanker, kir. főigazgatót, az Országos Refor

mátus Tanáregyesület elnökét, a Kormányzó úr Őfőméltósága egy emberöltőn 
keresztül kifejtett közéleti és nevelésügyi munkásságának jutalmazásául a 
magyar érdemrend középkeresztjével tüntette ki. A legfelsőbb helyről jött 
magas kitüntetést február 17-én nyújtotta át neki Losonczy István, Hajdú 
vármegye és Debrecen sz. kir. város főispánja ünnepélyes keretek között, 
a város kulturális társadalma reprezentánsainak jelenlétében. A főispán 
meleg üdvözlő szavaira a kitüntetett többek között a következőket válaszolta : 
„A magyar köznevelőt a maga pályáján anyagi és erkölcsi javak nem igen 
szokták kísérni. Annál felemelőbb és meghatóbb rámnézve, hogy az államfői 
kegy kegyeskedett észrevenni az én közéleti és köznevelői működésemben 
esetleg található értéket, és azt a legnagyobb és legfelsőbb jóindulatával meg
becsülte, amikor a kitüntetést számomra adományozta. . .

Én záradékul nem kívánok mást mondani, mint azt, hogy amint az 
eltelt, 37 esztendő alatj-fl-fcthjéletnek különböző területein, ahova a sors engem



állított, de főleg a köznevelői pályán, ahol mégis munkálkodásomnak java
része eltelt, ínindíg iparkodtam testi és lelki erővel dolgozni a köz érdekéért, 
ezentúl is, amíg arra mód és alkalom nyílik, szolgálni fogom a közéletet. 
Én futok tovább az után a nagy magyar eszmény után, amelyet a 
keresztyén nemzeti ideál fejez ki — azt gondolom — édes mindnyájunk 
számára.“ Ezután a város kulturális intézményeinek jelenlevő vezetői fejez- 

‘ ték ki közvetlen szavakkal szerencsekívánataikat az ünnepelt előtt. K.
Dr. Győré János ünneplése. A dunamelléki református egyházkerület őszi 

közgyűlése igazgatói címmel tüntette ki nyugalombavonulása alkalmából a 
nagykőrösi református Arany János-gimnázium értékes munkását : dr. Győré 
János tanárt. Kezdő évei Szatmárhoz, majd Máramarosszigethez fűződnek, a 
világháború alatt került vissza nevelőiskolájához, a nagykőrösi református 
Arany János-gimnáziumhoz, ahol immár 35. szolgálati évét is betöltötte. 
Ahhoz a régi, magyar vágású, becsületes tanártípushoz tartozott, mely fárad
hatatlan volt a tanításban, begyakorlásban. Ha kevés volt tízszer, hát akár 
hússzpr is magyarázta és gyakorolta ugyanazt. Ennek volt az eredménye, 
hogy tanítványai bámulatos biztonságra tettek szert a latin grammatika 
misztikus világában, a magyar nyelvtanban. Kemény, határozott, mégis 
fínomlelkű ember volt, aki, míg egyfelől megtartotta a tiszteletet gerjesztő 
három lépés távolságot a hivatalos érintkezésben maga és diákjai közt, más
felől, az órán kívül, szerető atyjuk tudott lenni. Irányította őkét magánszor-
galmí vállalkozásaikban, pályaválasztásukban. Művészi érzékkel megáldottan 

uzdította az ifjúságot dolgozatai illusztrálására, amiben már iskolát teremtett. 
Az iskolán kívül is reprezentatív tanáregyéniség volt, aki nem vonta meg mun
káját semmi érdemes céltól. Az Arany János Társaságban kezdettől fogva 
buzgón betöltötte sok kedves figyelmet kívánó háznagyi tisztét, nőegyletek, 
városszépítési mozgalmak stb. hu támogatóra találtak benne. Mindezek ju
talma volt az az elismerés, amelyet 1938 december 10-én maga Imre Sándor 
egyházkerületi tanügyi előadó úr nyújtott át neki, meleghangú beszédben 
méltatva az ünnepelt érdemeit s tolmácsolva dr. Ravasz László püspök úr 
személyes üdvözletét is. Megható volt, hogy egy máramarosszigeti neveltje, 
Padányi Gulyás Jenő is eljött ez alkalomra, s a megszállt területi, közelebbről 
márámarosszigeti tanítványok háláját tolmácsolta a nagynevű építészmérnök, 
aki Győré János buzdítása nélkül aligha tervezte volna most legújabban a 
pesti református gimnázium hatalmas új hajlékát 1 Pályadíjnyertes első tervét 
ajánlotta fel hálája jeléül kedves volt tanárának, amit az könnyezve vett át. 
Este népes közvacsora volt az ünnepelt tiszteletére... „Jól vagyon, hű szolgám, 
menj be a te Atyádnak örömébe I“ — hangzik az írás szava, és mi elérzékenyül- 
ten szorítjuk meg az egyeneslelkű barát és fáradhatatlan nevelő kezét. Dr. T.JL.

Bankó Kálmán szarvasi ev. gimnáziumi igazgatónak a Kormányzó 
nyugalomba vonulása alkalmával a tanügyi főtanácsosi címet adományozta.

Sárospataki hírek. A népfőiskolái tanfolyamot immár harmadízben, 
ezúttal 50 résztvevővel, kéthetes időtartammal rendezték meg februárban a 
teol. akadémián. A visszatért Felvidék kis falvaiból jött a legtöbb ifjú, hogy 
mint a falu csizmás legátusai hozzák el ide életük dokumentumait, s vigyenek 
el magukkal sok gyakorlati és lelki gazdagodást. A tanfolyamot, amelyet 
dr. Szabó Zoltán és dr. Úfszászy Kálmán teol. tanárok vezettek, Teleki Pál gróf 
kultuszminiszter úr is meglátogatta. A teol. akadémia, a gimnázium, a tanító
képzőintézet és a téli gazdasági iskola tanárai bőségesen kivették részüket a 
munkából mint előadók. > - ’ :

Februárban az első osztályos gyermekek szülői részére külön szülői érte
kezletet rendezett a gimn. tanári kara. Az érdeklődés oly nagy volt, hogy az 
ország távoli vármegyéiből is eljöttek a szülők, hogy gyermekeik nevelésével 
kapcsolatban eszmecserét folytassanak a tanári kar tagjaival. Különösen
I. osztályban nagyon gyümölcsözőnek bizonyult a szülői értekezletek e fajV 
tája. V |  ' ;* - ■■■" , C i V / l V  ■ -v
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Schneller István.

Januarius 24-én, a patriarcha kor határát messze túllépve, el
költözött a magyar pedagógusok nesztora, Schneller István, nemes, 
mert a krisztusi szeretetben megteljesült élete 92. évében. A mai 
nemzedék, fájdalom, csak nevéről ismeri, ahol még ismeri ; hiszen 
akikkel együtt indult el, rég előre mentek az eliziumi mezőkre, s 
utolsó tanítványai is már rég egy új nemzedéknek adták át- a tőle 
vett örökséget; ő maga pedig, azután, hogy átmentette a kolozsvári 
egyetem menthető értékeit az oláh megszálláskor, mint az egyeteni 
akkori, utolsó magyar rektora, visszavonultan élt,—akkor sem a csügge- 
désnek engedve át magát, olthatatlan hite az isteni igazságban akkor 
is úgy sugárzott lényéből, mint a hajnali fény ; de eszméi szolgálatát 
szóval és írásban rendre mindinkább rábízta azokra, akiket a gond
viseléstől erre rendelteknek remélt, hitt és várt. Ezek a sorok nem 
igényelhetik, hogy akár csak meg, is indítsák ezt a szolgálatot, csak 
első emlékezésül vannak szánva s a másik irányban legfölebb kész
tetésül egy rendkívül gazdag örökség számbavételére és felhaszná
lására azok részéről, akiknek szívbeli ügye a magyar pedagógiai élet 
egész birtokának ápolása.

*

Schneller István útja a pedagógiához a teológián keresztül 
vezetett. Teológussá formálta két erős tényező : a régi lelkipásztori 
családi légkörben otthonos mély vallásos érzület s az éppen olyan 
mély és erős tudásvágy, beszámolni arról, amit vallásos élményeiben 
átélt. A két erő, a hit és a tudás, úgy látszik, benne is csak erős 
tusakodások után nyerte meg természetes összhangját és életformáló 
egységét, ezekről a belső harcokról nem beszélt, csak arról, hogy 
jénai diák korában kételyeivel megnyilatkozott Pfleiderer professzor 
e lő tt; az őszintén vallásos és époly őszintén tudományos professzor
nak nem kerülhetett sok fáradságába, rávezetni ifjú munkatársát 
arra a biztos pontra, ahonnan a bonyolultnak tetsző szálak termé
szetes összefonódását megpillanthatta, s elvégezhette ezt az úgy 
látszik minden egyes lélekben elölről kezdendő és magányosan meg
vívandó tusakodást, amelyért, aki vállalja, jutalmul kapja a világ 
legfelségesebb kincsét: a lelki szabadságot, — mindenesetre, ez a nagy
szerű és termékenyítő tusa formálta meg Schnellerben a protestáns 
ember tiszta és klasszikus mintáját, akinek nincs két központja a 
lelki világában, s nem kell feláldozni értelmét, ha szíve szerint el akar 
és el tud merülni az evangélium krisztusi világában, s nem kell

í
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ábrándnak néznie vallásos tapasztalatait, ha meg akarja magyarázni 
realitásukat. Megtalálta pedig Schneller a vallásos élet autonómiájá
nak felszabadító fölfedezését és ezzel átélésére a természetes lehető
séget a Schleiermacher élete művében ; ezért szerette őt a legjobban 
mindazok közt, akiknek élete formáló erőit köszönte ; ezért helyezte 
arcképét kolozsvári tanárképző intézete dolgozó szobájában a leg
magasabb helyre, ezért utalt hozzá mindenkit, aki hasonló lelki 
tusákkal hozzáfordult segítségért és tanácsért.

*
Ennek a mélyben gyökerező és azért mélyen végiggondolni kész

tető tisztázásnak eredménye és gyümölcse a Schneller nevelési rend
szerének legmegkapóbb tétele : hogy a nevelés elve — Jézus Krisztus. 
Elve : indító és irányító ereje, célja és megteljesedése. Akárhol 
másutt erőltetett kenetességnek tetszhetnék ez a gondolat, repristinált 
pietista szólamnak; Schneller gondolatvilágában olyan hódító, 
magától értetődőséggel fogja össze az egész rendszer erőteljes élet
formáit, mint a hegycsúcs a hegylánc vonalait.

Ez az egész rendszer ugyanis organikus teljességét és gazdagságát 
azért tudta kifejteni és érvényesíteni, mert gyökere a személyiség 
elve ; a személyiség pedig fejlődő erő, kezdődik azzal, hogy a természeti 
adottságokba rejtett én, a kezdő fokon tehát még csak érzékileg meg
határozott én, érzéki énisége erejével szétfeszíti a csupa érzéki köte
lékeket, mint a mag az elborító, életét biztosító s mégis akadályozó 
földréteget, folytatódik azzal, hogy a történeti hatalmak : a család, 
az iskola, az egyház, a nemzet, a rendre kibontakozó egyéniséget 
észrevétlenül, de ellenállhatatlanul színezik, amint tartalommal 
töltik meg, úgyhogy az egyén éppen úgy él, mint ez a történeti 
éniség : önmagát még csak ezekben bírja, öntudatát még ezekben 
tartja, ez át nem ugorható fok, amelyen keresztül eljut a legmaga
sabbra : amikor a maga önértékű valóságát felismeri, ráeszmél a 
maga isteni célgondolatára, egyéni, sajátos, minden mástól elválasztó 
s egyben minden mással összekötő kharizmájára, ■— ez a tiszta éniség 
tudatára feljutott egyéniség, ez az etizált én, a személyiség, mint az 
egyéni megteljesedése, a tiszta lelki élet kristályosuk teljességében, 
a szeretetben, amely az igazság szeretete és ezzel minden érték meg
valósításának biztosítéka — ez a krisztusi elv uralma az életben, 
tehát a gyakorlatban s az elméletben egyaránt; így nyer egyszerű 
és mélységes értelmet Schneller alapelve, ezért és így elve a nevelés
nek Jézus Krisztus. Milyen tiszta és eleve rendelt összhangba csendül 
ki ebben a görög hagyaték igazi örökkévaló része az evangélium igaz 
lényegével, minden elfogulatlan ember kiérzi. Azért állott Schneller 
megdöbbenve és értetlenül az előtt az érthetetlen támadás előtt, 
mellyel az összeomlás utáni fejevesztettségben némely teológusok 
jónak látták összevagdalni és egyenesen megsemmisítni azt a nagy
szerű alkotást, mellyel a német idealizmus összefogta az addigi szel
lemi fejlődés minden igaz alkotó elemét, azzal az ürüggyel, hogy ez 
az idealizmus elvizenyősítette a keresztyénséget, és abszolutságát



Tankó Héla : Schneller István. 117

elhalványította. Schneller éppen olyan megdöbbenéssel nézte ezt a 
barbár és értelmetlen hajszát, mint Harnack, mintha élete legjavát 
érte volna támadás, hiszen éppen Schleiermacher volt a legmohóbban 
tám adott célpont.1

*

Azt hihetné valaki, hogy ez a vázolt gondolatsor valami elvont és 
általános fellengző rendszerbe ömlik szét. Nem úgy van ; erőteljes 
gyakorlati érzék és tapasztalat hordozza ezt a rendszert, melyben 
történeti érzék és történeti tanulságok egyformán táplálják az elvi 
tisztázást a széles és mély nevelői tapasztalatokkal. Semmi sem bizo
nyítja ezt jobban, mint az, hogy mikor az egyetemes érvényű elvek 
konkrét kivitelére kerül a sor, Schneller nem valami általános, író
asztal mellett kigondolt berendezkedést ajánl, hanem a legizmosabb 
történeti előzményekbe kapcsolja bele közoktatási intézményéi rend
szerét, Eötvös József báró tiszta magyar lélekből fakadt s a magyar 
léleknek legmegfelelőbb elgondolásába, francia minták után indulását 
nemcsak hogy nem érzi idegenszerűnek, hanem nyereségnek tartja, 
mindenekfölött azért szerencsésnek, mert egy közös kulturális kincs 
kiformálása után, melyre a nemzeti közösség azonos öntudatának 
kiépítéséért van szükség, egyformán gondoskodik a gyakorlati élet 
számára való előkészítésről, a leggondosabb szakszerű képzéssel (ipari, 
kereskedő, erdészeti, gazdasági stb. alsóbb iskolákban), s a tudomá
nyosról : a középiskola ennek van szánva, s ezt aztán komolyan szol
gálhatja is, mindenekelőtt, őszinte bifurkációval, a közös törzset tevő 
alsóbb osztályok után és fölött, hogy az is, aki nem értelmi pályán 
fogja szolgálni a közösséget, úgy készüljön jövő életére, mint aki 
megízlelte az értelmi munka magasrendű lelki voltát és felszabadító 
erejét, aki pedig megszerette a tanulást, szíve szerint elmélyedhessen 
kedvenc tárgyaiba, ezért a szabad és őszinte választás lehetősége a 
a humánum és a természetismeret területei közt, melyet betetőz és 
elmélyít a két befejező osztályban, a liceális tagozatban, ahogy Schnel
ler nevezi az eredeti névvel, az önálló rendszeres kutatásba bevezető 
s így az egyetemre előkészítő munka, ahol a tanulást már felváltja 
a tanulmányozás. Az ilyen iskolából nem kell többé furfangos és 
tanárt és tanítványt egyaránt egymással csaknem idegenül szembe
állító puhatolózással kirostálni az egyetemre való ifjúságot, nincs 
szükség további selejtező és kirostáló és korlátot állító vizsgálatokra, 
ezek a tanulók egész középiskolai magatartásukkal erre vannak 
előkészítve, s aki egyetemre lép közülük, nem tesz egyebet, mint hogy 
folytatja, amit már elkezdett, aminek ízét megérezte, s amire most 
ráteszi ifjú élete legszebb éveit, a stúdiumot, az önálló tanulmányo
zásra való magas iskolát. Tanárképzőintézete mellett fölállított gya
korló iskolájában, melyet hihetetlenül sok félreértés és félrecsavarás 
gátlásain keresztül is végre, végre megnyithatott a háború előtti

1 Mindenek előtt Brunner Emil: Die Mystik u. das W ort: ezenkívül 
Gogarten több munkája. A helyreigazító kritika szempontjait találóan adja 
meg Spranger Der Kampf gegen den Idealismus.

t*
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években, ennek a középiskolai ideálnak nagyszerű lendítő erejét lát
hatta, akinek volt szeme a látásra ; mindenekelőtt, erőteljes és vég
leges cáfolatául annak a sekélyes hírlelésnek, hogy Schneller peda
gógiája túlságosan elméleti, nincs kapcsolata a valósággal ; aztán 
annak illusztrációjául, hogy mit képes elérni egy természetes rend
szer, ha őszintén és szíve szerint a magáénak érzi a tanár, — egyszerre 
a magáénak érzi a tanítvány is. A megszálló oláh impérium ezt az 
intézményt iparkodott is gondosan fenntartani ; vájjon milyen érzé
sekkel nézhette ezt az elismerést Schneller? S amit azóta átvett a 
pedagógiai köztudat az ő alkotásából nálunk is, félreteheti-e az egész 
koncepció jelentőségét? Egy egyetemes s főleg a magyar lélek 
alkatához formált közoktatási reformban most sem lehetne nélkülözni 
ezt az egységesen átgondolt, színmagyar tervet és magát igazolt 
intézményeit •— kivált, ha valaki annak a bámulatos és tévedhetetlen 
ösztönnel megalkotott oktatási rendszernek elvét is belekapcsolja, 
melyet a debreceni Kollégium érlelt ki a partikuláris iskolák rendszeré
ben, aminek jelentőségét sokáig elfedte a szemek elől az, hogy hajlan
dók voltunk kuriózumot látni benne s rég túlhaladt történeti epizódot.2

*
Minden eddigi mozzanat utalás volt arra, hogy a világosság a 

lelki élet világában felülről jön, a középiskolába s ezen át az életbe 
az egyetemről ; nem volt a közelmúlt pedagógusai közt, aki olyan 
odaadással vette volna állandó gondjába az egyetem problémáit s 
egész léte és életformái mindig aktuális kérdéseit. Kolozsvári diák 
előtt egyforma világossággal állott az elemi iskola, a középfajú iskolák 
s az egyetem jelentősége és sajátos élete, s ez azt tette, hogy termé
szetes és tiszta képe volt az egyetem jellegéről, eszményéről, félre 
nem tolható, legalább büntetlenül félre nem tolható ideáljáról, — 
kolozsvári diák sohasem hallotta Schnellertől, hogy az egyetemen elég 
tanulni s vizsgázni, valahogy, akárhogy, hanem azt hallotta, hogy 
minden állam egyetemeiből újult meg, ahol nem oklevelet kerestek 
az ifjak, hanem szabad odaadással a tudás önálló művelését,- a 
magyar egyetemen egy hajszállal sem kevésbbé, mint akármelyik híres 
más országbelin, mert a magyar nép géniusza szabadon alkotta meg 
egyetemét így, a tanszabadság elve alapján, s azért Schneller sohasem 
szűnt meg követelni, hogy a magyar nemzeti egyetem, ahogy 1848-ban 
a csodálatos magasra lendült magyar életérzés megalkotta, s ahogy 
Eötvös nagy lelke akkor és csaknem egy öltővel később útnak 
indította, ebben a tiszta magyar nemzeti voltában őriztessék meg. 
Ennek védelmében nem ismert félelmet, se akadályt, itt  aratta legfel- 
szabadítóbb sikereit egy magas forum internum előtt, bármennyire 
pusztában elkiáltott szónak könyvelte el a másik irányzat férfias 
harca hangjait. Mikor küzdő társai megfogyatkoztak vagy kidőltek 
mellőle, akkor is félelem és gáncs nélkül védte az egyetlen értelmezést,

2 Lásd erre nézve Karácsony Sándor tanulmányát. : A népoktatási 
reform és az alsó néposztály lelki alkata (Prot. Szemle 1924), főleg pedig 
legújabb m űvét: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja (1939).
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melyet érdemes az egyetemnek adni, mert lényegéből következik. 
Azért véste belé olthatatlan betűkkel a magyar pedagógiai köztudatba 
a veszedelmet, amely az egyetemet értelm ikor a Trefort egészen más 
irányba : a szakiskolák felé hajló és el is térő gondolkozása rendre 
megfosztotta az egyetemet tisztán tudományos jelleme lényeges voná
saitól, s aztán a megnyirbált és csupán vizsgáztató intézménnyé deval
vált egyetemre mutatva, csodálkozott, hogy ezt akarják olyan oda
adással védelmezni? Nincs Schneller örökségében üdítőbb és fel- 
szabadítóbb hagyaték, mint azok a részek, ahol az egyetem ideálját 
m utatja fel történeti tisztaságában, sokféle változásai alatt is ugyan
azon egy és egyetlen igaz lényegében — a professzor hivatásában 
bennerejlő hitvallástétel ereje és méltósága csapja meg a távoli szem
lélőt is, mennyivel inkább megfogta azt, aki szemtől szembe fogad
hatta  a tudós és a professzor Fichtei méltósággal és Fichtei erővel 
megnyilatkozó lelki acélozó hatásait. Ilyenkor gyöngéd és finom 
lényén elömlött az igazságért küzdeni köteles lélek maga fölé emelő 
ereje, és annak a bizonyosságnak tudata, hogy nem lehet végképpen 
és mindenestől csupa pusztába kiáltott szónak maradnia annak, amit 
valaki egy történeti erő lényegéül felismert, — s ha egyszer a magyar 
nemzeti egyetem ideálját követeli, és igényli a magyar egyetemi köz- 
tudat, úgy, ahogy azt az Eötvös nagy magyar lelke elgondolta, és 
valósággá is tette, akkor a történetíró el fogja mondani : most kapja 
meg jutalmát Schneller magyar ideálista életműve.

*
Mennyi gazdagság, a részletek mennyi finomsága és élettel teljes 

igazsága várja az olvasót, aki Schneller irodalmi hagyatékát meg 
akarja ismerni, ez a szegényes vázlat nem is sejteti, nem is akarja, 
csak egyet akar : azok mellé, akikben a mester eltávozása az emlékezés 
mécsesét felgyújtja, újakat nyerni meg, hogy nöjjön azok tábora, 
akiknek szívbeli ügyük a magyar nevelés ügye, s ebben nem akarják 
nélkülözni az olyan mély és emelkedett gondolat- és gyakorlati 
rendszert, amilyen a Schnelleré. Aki most jut hozzá, hogy megismerje, 
az első oldalak, igazán : az első sorok után kiérzi műveiből, amit a 
gyászjelentés méltón és igazán így foglalt össze lényeges jelleméül : 
„lényének a tudományos meggyőződés hajlíthatatlan követése adta 
meg a méltóságot, az igazság szüntelen keresése a lélek tisztaságát“ 
és : „rendíthetetlen hazafiúi érzése, mély vallásossága s a tudós és 
professzor hivatásáról vallott felfogása a kötelességteljesítésen alapuló 
szabadság gondolatában nyert végső értelmet“, s ennek a személyes 
varázsnak vonzó ereje bizonyosan felnyitja előtte az igazságában 
vonzó gondolatrendszert, melyet a magyar pedagógia most már mint 
örökös, birtokba vesz a bőkezű örökhagyótól.3

Debrecen. Tankó Béla
3 Schneller élete művét rendszeres ismertetésben elsőnek Tettamanti 

Héla dolgozta fel. „A személyiség nevelésének magyar elmélete“ címen 
a szegedi Acta sectio IV., 1931—-32. Ott található a Schneller irodalom 
hagyatékának teljes felsorolása is.
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Reformátussá nevelés kérdése.

A mai középiskola feladata, szemben az előbbi oktatói célkitű
zéssel, elsősorban az ifjúság nevelése. E mindenkitől helyeselt elv 
ellenére azonban úgy tetszik, hogy még bennünket, tanárokat is 
inkább a tantervi és módszertani kérdések érdekelnek ; hiszen peda
gógiai folyóirataink túlnyomórészben ilyen tartalmú cikkekkel van
nak tele, és csak elvétve találunk egy-egy neveléssel is foglalkozó 
írást. Ha pedig mi, református tanárok, a magunk szűkebb körét 
tekintjük, igazán fehér holló számba megy, ha valaki a református 
nevelés lényegét teszi szóvá ; ennek isteni és emberi elrendelését 
Papp Ferenc fejti ki legmélyebben. ( A református keresztyén peda
gógia. Az Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 
1933—34. évről.) Pedig igazán nem ártana, ha egy kis önvizsgálatot 
tartanánk ; saját munkánkat latratéve és megfigyelve az iskoláink
ból kikerülő növendékek további haladását őszintén megnéznők, 
vájjon nemcsak névleg, hanem ténylegesen is van-e református 
iskola, amelyikben csakugyan reformátussá nevelés folyik? Bennünk 
református tanárokban mi az a többlet, amiből tanulóinknak jobbat 
és mást adunk, mint egyéb iskolák. Mert hogy a közölt ismeret- 
anyagnak legalább is annyinak kell lennie, mint amennyit más iskola 
nyújt, az természetes. Hogy pedig az ismeretközlés módjában is egy 
szinten kell lennie a nem református iskolákkal, ezt nemcsak az állami 
felügyelet kívánja meg, hanem az iskolák fennállhatásának is első 
kelléke ; hiszen, ha valamelyik iskola a kívánt tananyagnál keveseb
bet és azt is rossz módszerrel adná, az előbb-utóbb az iskola elnép
telenedésére vezetne.

Ez önmagunkon végzett vizsgálat mellett a lehetőség szerint 
azt is megfigyelnők, hogy a kezünk alól kikerült ifjúságot sikerült-e 
olyan szellemmel eltölteni, amelynek hatására egyházunknak és 
fajtánknak öntudatosan hasznos munkása, vagy vezetője lett? 
Vagyis nyolc éven keresztül sikerült-e olyan szellemiséggel felruházni, 
amelynek hatásaként egyházunknak lelkileg is, nemcsak forma 
szerint hű, fajtánknak pedig építő tagjává válik?

Oly kérdések ezek, amikre választ nem adok, de amikkel minden 
református nevelőnek foglalkoznia kell sokkal nagyobb mértékben, 
mint eddig tettük. Nagy Miklós közlönyünk februári számában 
közölt Csendes beszélgetésében törvényadta jogunkra hivatkozva 
követeli a református tanterv elkészítését. Szükség van rá, nagy 
szükség. De viszont nemcsak törvényadta jogunk, hanem történelmi 
múltúnk, a jelen kényszerítő ereje, a jövőt szolgáló hivatásunk meg 
kötelességünkké teszi, hogy elsősorban a református nevelés kérdé
seivel foglalkozzunk. Iskoláink évszázadokon keresztül, gyakran a 
legnehezebb viszonyok között, olykor a kortól elmaradt módszerük
kel is a református lelkiség formálói voltak, és ezzel fajunknak nagy
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jaink nagyobb részét adták. (Merjük egyszer már ezt is kimondani.) 
Ez a múlt tehát elsősorban nevelésre kötelez.

E hagyomány-megszabta feladatunk azonban a lenni, vagy nem 
lenni kérdéssé vált napjainkban. Az egész kultúremberiséget eltöltő 
és elválasztó világnézeti harcokban, az egyes nemzeteken belül 
kiütköző társadalmi és politikai ellentétekben előbb-utóbb mindenki
nek színt kell vallania. Hogy e színvallásból református egyházunk 
szellemileg és számszerűleg ne megfogyatkozva, hanem legalább is 
eddigi helyét megőrizve kerüljön ki, az tőlünk nevelőktől, tanítók
tól, tanároktól is függ.

És éppen itt kapcsolódunk bele a jelenben végzett munkánkkal 
a jövő szolgálatába. Mint mindig, most is az ifjúságra épít, és számít 
minden világnézet. A hitlerjugendektől, a balilláktól stb.-től várják 
az új állami rend betetőzését, mert őket már kiskoruktól ebben a 
szellemben nevelik. Nekünk egyik sem lehet eszményképünk. Mi 
sajátos, mindentől elütő fajiságunknál, történelmi múltúnknál és 
földrajzi, néprajzi helyzetünknél fogva csak mindezeket tekintetbe 
vevő magyar ifjúságot és ezen belül a magyar fajjal vér és lelkiség 
szerint teljesen megegyező református ifjúságot nevelhetünk, és kell 
nevelnünk. Olyan református ifjúságot, amely felnőve, necsak élje, 
és megszínesítse a magyar életet, hanem a benne levő faji és kultúr- 
értékénél fogva vezető szerepet is tudjon vinni éppen úgy, amint 
tették nemzetünk javára iskoláinkból kikerült nagyjaink. Már az 
iskolában tudatossá kell bennük tenni, hogy nekik, bárhova kerülnek 
is az életben, példaadóknak kell lenniök, mert erre mintegy predesz
tinálta őket református magyar voltuk ; hiszen mi legalább 90%-ban 
vérszerinti magyarok is vagyunk; vallásunk pedig a történelmi 
magyar lelkiség tükre. (Mind a két igazságot erősebben kell meg
értetni, mint eddig tettük ; nem ellentétkeresés ez magyar és magyar 
között, hanem a tényleges igazság bátor kimondása.)

Tehát nem új tantervtől, nem attól, mit, mennyit és hogyan 
tanítunk, függ elsősorban iskoláink jövője, hanem attól, hogyan 
neveljük a reánk bízott jövendő egyháztagokat és a magyar élet 
továbbvivőit? Oly kérdés ez, amit nevelői rend, tanítók és tanárok 
a legnagyobb odaadással is csak szolgálhatnak, de a cél és eszközök 
megállapítására össze kell fogni egyházunk legjobbjainak.

Vallásunk lényegét, egyházunk múltját, fajunk sajátságait és a 
jelen viszonyokat világosan látó legjobbaknak kell megállapítani a 
református nevelés célját és hogyanját. Nekünk, nevelőknek, pedig 
ezt nem módszerként, hanem lelkünk diktálta kötelességként kell 
igyekeznünk valóra váltan i; de ez csak akkor teljesedik be, ha 
ebben a munkában egyházunk minden tagja, egyházi-világi, szülő, 
nem szülő egymást támogatja. Ennek mintegy előkészítője lenne a 
Nagy Miklóstól javasolt református tanügyi kongresszus, amit 
azonban én fenti cél érdekében nevelésügyi kongresszusnak nevez
nék. Ezen a kongresszuson résztvennének a nevelőrend kiküldöttein 
kívül az egyházak papi és világi képviselői is. Ez utóbbiak főfel
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adata lenne egyházi életünkben levő hiányok, fogyatkozások meg
állapítása, és a jelent s jövőt tekintő célkitűzések. A nevelők pedig 
a megtalált bajok gyógyítására közösen beszélnék meg nevelési 
elveiket.

Ennek a lélekszerinti református nevelésnek az alapgondolata 
csak a szolgálatra nevelés lehet, mint ezt Szele Miklós is hangsúlyozza. 
(A nevelő tekintélye az Ige fényében. E folyóirat februári számá
ban.) Az a tudat, hogy én másoknak szolgálatot tehetek, és így a 
közösségnek hasznos tagja vagyok, lelkileg felemel, míg az ú. n. 
totális államok ifjúsága parancsra cselekszik, ami megaláz. Ez a szol
gálat volt a múltban református egyházunk legbiztosabb alapja. 
Erre a szolgálatos lélekre neveljük hát gyermekeinket az elemi iskolá
tól kezdve. Hiszen a református nevelés célja századokon keresztül 
az volt, hogy az egyént a közösség tagjaiként kell nevelni, amely 
azután tudatosan és szándékosan adja egyéni tehetségét a köz 
javára. Ezt a református magyar lelkűnkből következő nevelési elvet 
sutbadobtuk mi is a liberális pedagógia egyént kereső jelszava ked
véért. Ez a pedagógia azonban az egyéniség kifejlesztésével egymás
sal szembeállította az embereket a közösségre tekintet nélkül. Ezzel 
ugyan az egyén boldogabb nem lett, viszont a közösség, a társadalom 
megbomlott. E már halódó nevelési elv legnagyobb, de természetes 
ellentéte a totális államok nevelési célja. Ez azonban, mikor az 
ifjút már gyermekkorban párttaggá teszi, tulajdonképpen nyájba 
tereli, és ezzel emberi méltóságán üt csorbát. A közösség nyer vele, 
de az egyén elvész. A református szellemben neveltek gyarlóságuk
ban is Isten képére terem tett szabad emberek akarnak lenni, akik 
Krisztus példájára önként szolgálják az emberi társadalmat Isten 
dicsőségére. Ez a nevelési elv nemcsak vallásunk lényegéből, hanem 
faji tulajdonságunkból is következik. Szeretünk azzal büszkélkedni, 
máskor viszont hibául rójuk fel, hogy különösen mi, alföldi magya
rok, nagyon individuálisak vagyunk, és ezzel szembeállítják a germán 
összetartást. Ez a magyar vonás azonban részben különböző tör
ténelmi és politikai okok következménye, amiknek megszűntével 
és helyes neveléssel vissza lehet fejleszteni és az egymással gyakran 
szembekerülő magyart egymás kezét fogó magyarrá lehet nevelni 
éppen a szolgálat jegyében. Éber megfigyelő némi nyomait már 
észreveheti ennek az új magyar vonásnak.

E szolgálatra való nevelésnek pedig az iskolában mindjárt meg 
kell kezdődnie úgy, ahogy ezt régi nevelő iskoláink tették. A deb
receni, pataki, pápai stb. iskolák növendékei nemcsak famíliát, 
hanem valóságos civitast alkottak. Ez a diák-önkormányzat ugyan 
különböző okok miatt lassanként mind szűkebb körre szorult, és 
végre el is enyészett. Lehet, sőt bizonyos, hogy volt ennek sok 
hátránya is, de egy előnye kétségtelen : a diákok az iskolát maguké
nak vallották, és ezért az ott nyert nevelés később is hathatósan 
irányította őket.

Ennek megfelelően és a nélkül, hogy ezzel akár a fegyelem
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lazulna, akár a tanári tekintély csökkenne, szó lehetne arról, hogy 
ifjúságunkat fokozottabban vonjuk be az iskola életébe, és ezzel a 
közösség munkájába. Próbaképpen én megengedném, hogy alkossák 
meg a növendékek a maguk fegyelmi székét, amely bizonyos esetek
ben ítélkeznék. Lehet, hogy nem válnék be, de az is lehet, hogy 
jótékony lenne az ifjúság magaviseletére is. Megszokná az önfegyel
met ; a hibáért kiszabott büntetést nem egy rajta kívül álló hatalom 
kényszerének érezné, hanem a megbántott közösségi rend helyre- 
állításának, amely közösség őt védi is. Ugyancsak jobban kiépíteném, 
és a közösségi munkába állítanám a minden intézetben meglevő 
Segítőegyesületet, ahol, természetesen tanári vezetéssel, maguk a 
tanulók gyakorolnának jótékonyságot a közösség filléreiből. Ennek 
kettős haszna lenne ; a támogatásra rászorult nem kegynek tekin
tené a jótéteményt, hanem az ő kis társadalma segítő kezét látná 
benne ; az egyesület tagjai pedig megszoknák már itt, hogy a köz
vagyont okosan és humánusan kell felhasználni. Valaki azt vethetné 
ez egyesület ellen, hogy már is sok az iskolában az ilyen különféle 
társulás, és ezzel még jobban megosztjuk az ifjúságot. Igaz, de vájjon 
szolgálják-e a most meglevő egyesületek a nevelést olyan mértékben, 
mint esetleg ezek tennék? Sok más mód és eszköz kínálkozik még a 
szolgálatra nevelésre, amiket felhasználhatunk, hogy növendékeink 
necsak egyedei legyenek az iskolának, hanem szervesen beilleszkedő 
részei is.

A reformátussá nevelés egy másik nagy fogyatkozása, hogy a 
legtöbb iskolában nem fejlődött ki, vagy elkallódott a hagyomány. 
Annak megállapítására, hogy mi ennek az oka, nem vagyok hivatott. 
De az kétségtelen, hogy az erdélyi kollégiumok ifjúsága a háborút 
megelőző időkben sokkal inkább átitatódott azok szellemétől, 
mint a mi ifjúságunk. Mi mindig modernebbek akarunk lenni ; 
tényleg és nagyon helyesen felszereljük iskoláinkat anyagi lehetősé
günk szerint, próbáljuk megtanulni a legújabb módszertani elveket, 
de sötét takarót borítunk a múltra. Nem lenne-e jó ezt a lepedőt 
fel is emelni, hátha találnánk alatta értékeket is, amik többet adná
nak református nevelésünknek, mint a legmodernebb és gyakran 
évenként változó pedagógiai és módszertani elvek. Teremtsük meg 
hát iskoláinkban nem a mondvacsinált, hanem az intézet múltját 
tükröző hagyományt. Neveljük ennek tiszteletében ifjúságunkat. 
Egyeztessük össze ezt a hagyományt a mai idők követelményeivel. 
Ezzel adunk biztos alapot ifjúságunknak. Nincs egyetlen iskolánk, 
amelynek ne lenne olyan múltja, vagy múltjának egv-egy olyan 
jelenete, amit követésre méltó például ne lehetne állítani. Sokat 
vesztettünk, hogy eddig ezt majdnem teljesen kihagytuk a nevelés 
tényezői közül; ezután használjuk fel a még megmenthetőt. Hogy 
ez miként lehetséges és milyen mértékben, azt minden iskolának 
magának lehet, és kell megállapítania.

A fokozottabban reformátussá nevelésre nemcsak vallásunk 
diktálta szolgálat, vagy a történelem folyamán kialakult hagyó-
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mány késztethet, hanem a jelen viszonyok ezt kényszerítőén köve
telik is. A katolicizmus számszerű többsége alapján kíván domi
náló szerepet játszani nemzetünk életében. Nekünk e törekvést 
öntudatos kálvinista voltunkból folyó magasabb szellemiségű 
magyarságunkkal kell ellensúlyoznunk. Ezt főként úgy érhetjük el, ha 
minden alkalommal rámutatunk arra, hogy mit adott a reformátusság 
a történelem folyamán a magyarságnak szellemi, politikai és gazda
sági életben. Nem azért szükséges ennek a kihangsúlyozása, hogy 
ezzel elválasszuk magunkat, vagy megkülönböztessük más hiten 
levő magyar testvéreinktől, hanem hogy ezzel is rávilágítsunk az 
egységes magyar szellemiség egyik főforrására. Ennek megláttatása 
növendékeink kálvinista öntudatát erősíti, és irányt szab nekik a 
magyar élet munkálására. Itt azonban nagyon vigyáznunk kell, nehogy 
rosszul értelmezett kötelességérzetből túlzásba essünk. Kálvinista 
értékünk lemérése mindig az igazságnak megfelelő legyen, mert 
ha nem így cselekszünk, még jóhiszemű ferdítéssel is magunknak 
ártunk.

De nemcsak vallásunktól reánk rótt kötelesség a reformátussá 
neveléssel való fokozottabb törődés, hanem fajunknak is ezzel tar
tozunk. Most, amikor minden nemzet a legnagyobb mértékben igyek
szik faji vonásait érvényesíteni és fejleszteni, nekünk magyaroknak 
is ezt kell tennünk. Mellőzve a mostanában oly divatos, egyszer 
ködös, másszor célzatos faj elméletet, az kétségtelen, hogy a refor
mátusság egy a legtörzsökösebb magyarsággal. Amikor tehát mi 
kálvinistább reformátust akarunk nevelni, akkor magyarabb magyart 
is akarunk. íme, egyházunk érdeke, mint századokon keresztül mindig, 
most is összeesik fajunk érdekével.

„Iskoláink kálvinista nevelésének ennyire kihangsúlyozása nem 
ütköznék-e az állammal kötött szerződésekbe?“ — kérdezhetné 
valaki. Erre a kérdésre a múltban szerzett érdemeinkre és mostani 
erőnkre hivatkozva, határozott nemmel felelhetünk. Az állami fel
ügyelet reánk csak annyiban vonatkozhatik, hogy kevesebb tudást 
ne adjunk növendékeinknek, mint az állami iskolák. A másik feltétel, 
hogy magyar szellemben folyjék a tanítás, ez nálunk múltúnkból és 
jelenünkből eredő természetes dolog. Ha ennek ellenére is kifogás 
merülne fel, akkor hivatkozzunk autonómiánkra, és ekkor védjük az 
autonómiát, ne kis formai dolgokban. Ezt annál határozottabban 
megtehetjük, mert egyházunk olyan áldozatot hoz iskoláiért, hogy 
ez már magában is erőt jelent. Az 1936—37. iskolai évben a közép
iskolák összes kiadása volt 2.059,314 P, amiből az állami hozzá
járulás csak 544,909-14 P. (Egyetemes Konvent 1938. évi Jegyző
könyve. 289. 209. o.) Ha ehhez hozzávesszük, hogy ugyanebben 
az évben az elemi iskolákra 3.832,215 P-t fordítottunk, akkor látjuk 
egyházunk nagy áldozatkészségét. Hiszen e hatalmas összeggel 
tulajdonképpen az államról veszünk le nagy terhet, mert ha egy
házunk lemondana iskolafenntartói jogáról, akkor ez összeg majdnem 
egészében az államot terhelné, hiszen az iskolákra fordított kiadások
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kisebb hányadát fedezik az iskolai alapítványok, nagyobbrésze az 
egyháztagok adójából telik ki. Egyházunk tehát ezért az áldozatért 
megkövetelheti magának azt a jogot, hogy céljának megfelelően 
nevelhesse a jövendő egyháztagokat.

Azonban egyházainknak ez a nagy áldozattétele egy más meg
gondolni valóra is kell, hogy késztesse az egyházvezetőket és a 
nevelőket. Arra tudniillik, hogy vájjon az adófizető egyháztagok meg
kapják-e áldozatukért az iskolától a kellő ellenszolgáltatást; vagy 
másként fogalmazva meg a kérdést, a hozott áldozatot haszno
sítják-e gyermekeik javára ? A Konvent fent idézett jelentése szerint 
a református gimnáziumoknak volt 7750 tanulója, akik között 
református volt 5294. A gimnáziumok túlnyomórésze oly városban 
van, ahol a lakosság többsége földműveléssel foglalkozik. Ezzel 
szemben a szülők foglalkozását feltüntető statisztika szerint őster
meléssel foglalkozó szülőktől származó gyermekek arányszáma csak 
18.7%. Ez arra mutat, hogy egyházunk adófizetőinek zöme nem 
használja fel az iskolázással járó előnyöket gyermeke nevelésére. 
Hogy mi ennek oka, annak keresése és kifejtése nem tartozik ide. 
De a valóság az, hogy a szülők nagyrésze, tisztelet a kevés kivétel
nek, az iskolában csak bizonyítvány-gyártó helyet lát, és azt nem 
gyermeke reformátussá nevelő szükségességének érzi. Hogy ez a 
gondolkozásmód megváltozzék, azért is szükség van határozottabb 
színű kálvinista nevelésre. Az egyházvezetőknek (papok, presbiterek), 
a nevelőrendnek pedig össze kell fogniok, hogy a szülőket jobb meg
győződésre vezessük az iskolázás szükségességét illetőleg. Lehet, 
tudok rá példát.

A reformátussá nevelés legfőbb fészkének pedig az internátusok- 
nak kellene lenni. Hiszen a családjuknál lakó növendékeknél az 
iskola nevelési hatását az e szellemnek esetleg meg nem felelő családi 
nevelés nagy mértékben hátráltathatja ; míg az internátusi növendék 
kikerül a család közvetlen befolyása alól, és így okos internátusi 
nevelés teljesen megkaphatja a gyermeki lelket. Ezeknek az intéz
ményeknek azonban igazán református nevelő-otthonoknak kellene 
lenniök. (Most maga az elnevezés is sokat visszariaszt tőle ; hiszen 
veszedelmesen egyhangzású az internálótáborral.) A nélkül, hogy 
bármelyik ilyen intézményünkre gondolnék, a mai internátusok 
inkább modern szállodákhoz, jobb esetben penziókhoz hasonlíta
nak, amelyek gondoskodnak az o tt lakók testi kényelméről. Nézzük 
csak meg prospektusaikat ; mind azt hirdeti : van sport-, tennisz- 
pályánk, játék-, olvasótermünk stb. stb. Szó van családi nevelésről 
is ; tudom, hogy gond fordítódik mindenikben a növendékek lelki
gondozására is, de talán nem túlozok, ha ki merem mondani, hogy 
áz igazi kálvinista építő munka nem kielégítő ezekben sem. Pedig 
az 1936—37. évben is internátusainkban 914 református növendék 
nyert elhelyezést, ami intézeteink kálvinista növendékeinek 
17 ‘2%-a. (Konventi jegyzőkönyv, 285. o.) Ha tekintetbe vesszük, 
hogy ezeknek nagyobb része faluról, vagy kisebb városról, főként
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papi, tanítói és jobb kisgazda-családokból került össze, ahol a 
református szellemiség minden valószínűség szerint még jobban él, 
mint a város sokszínű, vagy színtelen életében, akkor önként adódik, 
hogy ezekben a gyermekekben csak folytatni és tudatosítani kell az 
otthonról hozott kálvinista lelkületet. Ezek a gyermekek láthatták 
a szülői háznál, hogy fogták fel apáik a szolgálat jegyében a falu 
ügyes-bajos dolgait; ezt a például nyert szolgálatos életet kell ben- 
nök tudatosítani, fejleszteni; ezt bele kell vinni a maga kis közös
sége, az új otthona életébe, hogy a növendék legyen ennek cselekvő 
részese és ne csak kiszolgált, vagy kordába fogott egyike. Hogy és 
miként lehetséges ez, annak megállapítása megint közös megbeszélés 
alapján lehetséges ; az azonban kétségtelen, hogy egész internátusi 
nevelésünk is nagy átalakítást kíván, ha céljának csakugyan meg 
akar felelni. Eddig tulajdonképpen városivá nevelték a falusi gyer
meket ; neveljenek ezután is kultúrában városivá, de lélekben ne 
szakítsák el a falutól, a magyar kálvinista élet gyökerétől. Ne érezze 
majd lealacsonyodásnak a faluból városban nevelkedett gyermek és 
végzett ifjú, ha ismét falura kell mennie, mint most sok esetben látjuk. 
Eddig internátusaink azt hirdették magukról teljes joggal, hogy a 
higiénia minden követelményének megfelelnek; feleljenek meg 
ezután is, de a külső higiéniát gazdagítsák meg lelki higiéniával is, 
és legnagyobb büszkeségük és legfőbb célkitűzésük az legyen, hogy 
építő, jobb református magyarrá nevelés folyik falaikon belül.

Hogy azonban ez meg is valósulhasson az iskolai és internátusi 
nevelésben, elsősorban öntudatos, tettben, lélekben igazi református 
nevelőrendre van szükség. Éppen ezért ki kell építeni a még kez
detét, de már jó utat járó református tanárképzőt. Közelebb kell 
hozni ezt is, valamint a tanítóképzést is a lelkészképzéshez, amint 
ezt próbálja a nagykőrösi és sárospataki tanítóképző. Nagyobb teret 
kell engedni egyházépítő és irányító munkában a nevelőrendnek, 
viszont a lelkészek necsak felügyeleti jogot érezzenek az iskolákkal 
való kapcsolatukban, hanem annak növendékeiben a jövő egyház
tagjait és egyházszolgáit lássák, akiknek lelki gondozása nekik 
éppen olyan feladatuk, mint a nevelőrendnek. Az egyház és iskola 
ne egymás mellett végezze Istentől kiszabott hivatását, hanem kéz- 
kézbetéve ; csak így remélhetjük, hogy megindul az igazi cselekvő 
és alkotó református nevelés, ami jobb reformátust ad egyházunk
nak és magyarabb magyart fajtánknak.

Nevelőtársaim figyelmébe atyafiságos szeretettel ajánlom szerény 
írásomat, mint gyarló szolgálatot egyházunk és iskoláink érdekében.

Hajdúböszörmény.
Dr. Sarkadi Nagy János.
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Vajda Péter és a magyar protestáns 
hivatástudat.

A próféták sohasem jelennek meg előfutárok nélkül. Az a hatal
mas szellemi mozgalom, mely a múlt század negyvenes éveiben 
Magyarországot a feudalizmus bilincseitől meg akarta szabadítani, már 
a XVIII. században kezdett érlelődni. Tessedik, a filantroplelkű pap, 
Der Landmann in Ungarn címen könyvet ír, mely magyar fordítás
ban is megjelenik, és felteszi a kérdést, micsoda és mi lehetne itt a 
parasztember, és elpanaszolja, hogy ,,homályos-kába értelemben 
vagyon a paraszt a közjót illető dolgokban“ . Berzeviczy Gergely : 
A parasztok állapotáról és természetéről Magyarországon címen ír 
latinnyelvű tanulmányt, melyről a Bevezetésben maga megvallja, 
hogy „nyomatékos és kényes tárgyú“ munka, mert eddig csak a kirá
lyok és oligarchák történetét jegyezték fel a históriaírók. Ez az első 
irodalmi mű nálunk, mely pragmatikus szellemben írja le a paraszt
sors kialakulását, sazt a közösség helyzetével összefüggően tárgyalja. 
Tessedik könyvecskéjében, Berzeviczy tanulmányában, mely nem
csak helyzetrajzot ad, de az emberi jogok apológiáját is, a magyarság 
szociális öntudata kezd ébredni. S különös, hogy a szociális feleszmé- 
lés nem já rt mindig a nemzeti öntudat ébredése nyomában, sőt nem is 
járt mindig azzal párhuzamban. Néha ellenlábasként tűnt fel a szociá
lis haladás azok előtt, akik a nemzeti öntudat ébresztéséért min
dent megtettek. Berzsenyi mennydörgő verseket írt a magyar fő
urak közönye ellen, Kazinczy megrója nagyjainkat, kik cigány 
nyelvnek nézik az anyanyelvet, de Berzeviczy Gergelyt mindketten 
elítélik a parasztról írt műve miatt. Kazinczy „szertelennek“ tartja őt, 
Berzsenyi méltatlannak ta rtja  még arra is, hogy a Kárpátok zab
kenyerét egye: Vájjon mi fájt n ek ik ? ... Igaz: Berzeviczy először 
állapította meg nálunk, hogy országunknak a parasztság a többsége, 
hogy ő visel minden közterhet, s hogy a nemesség erkölcsi kötelessége 
a közösség szolgálata. Mindenesetre különös Berzsenyiék megbotrán
kozása, hiszen Berzeviczy tudományos munkát írt, a parasztprobléma 
első tudományos feldolgozását adta -— latin nyelven, holott az „érde
keltekhez“ akkor sem ju thattak  volna el gondolatai, ha magyar 
nyelven írta volna.

Néhány évvel később már tisztábban látja Berzsenyi is a dolgo
kat ; 1809-ben már azt írja Kazinczynak : Nem lehet szentebb köteles
sége egy bölcsnek, mint a nép boldogságának eszközlése, 1833-ban pedig 
erőteljes szavakkal és megértő részvéttel ír azokról a szegény jobbá
gyokról, kik hív izzadások mellett is „koldusbotra jutnak“ .

A harmincas években kezd oszladozni az a szociális lelkiismereti 
homály, mely eddig a lelkeket megfeküdte. A magyar irodalom roman
tikus kora politikai célkitűzésekkel színesedik, s ha a múltban keres
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még tárgyat és indító eszméket, de tekintete mégis a jövőbe fordul, 
tele van az újjászületés vágyával és alkotási lázzal. A magyar iroda
lom romantikus korának ezt a fázisát Vajda Péter képviseli leg- 
tipikusabban. Nála jellemzőbben senkisem fejezte ki egy magára 
eszmélő kornak rajongó hitét, újjászületési vágyát, nyugtalan ideál
keresését. Vajda Péter, a vanyolai jobbágy-gyermek : homo novus 
egy életre ébredő társadalomban, és homo novus az irodalomban. 
Okos, önérzetes jobbágyivadék, aki tudatraébredésének minden kon
zekvenciáit le is tudja vonni. Az élet szépségeinek, a tudományos 
ismereteknek felfedezése napról napra új élményt jelent számára. 
Vajda Péter élő példa gyanánt szimbolizálja a felszabadult jobbágyot, 
aki minden pillanatában friss erővel éli át a felszabadulás örömét, 
és aki pazarul, mohón dúskál a szellem értékei között — nem feled
kezve meg testvéreiről sem, akik még nem ju to ttak  ide. Ez a szociális 
hivatástudat teszi magyarrá azt a Vajda Pétert, kinek írásain egyéb
ként annyira megérzik a francia, angol, német, keleti kultúrák 
hatása. Mindez a hatás nála egy cél felé irányul : a magyar felszabadu
lás felé. Formában eredetit csak panteisztikus ízű prózai munkáiban, 
imadalaiban nyújtott, bár az irodalom minden ágát művelte. Mégis 
mintha minden alkotásnál fontosabb volna neki a felszabadulás lelki 
és társadalmi folyamata. Milyen naív, tiszta örömmel gondol arra, 
hogyan küzdötte fel magát a soproni főiskolában az elsők közé, 
hogyan éled meg benne az est deus in nobis szent öröme, mikor mun
kája sikerét érzi :

„Utolsónak ültettek a kemencéhez... Távol van már tőlem 
a renyhék kedves polca. . .  keveset és kevesebbet látok magam előtt, 
kiket le kell győznöm .. .  Tűz ég keblem ben.. .  vínom kell és győz
nöm. .. Az év vége itt van, a p ám ... A szegény parasztfiú legyőzte 
a gazdagokat.. . Óvé a borostyán, irigyen néz rá egy egész tanoda, 
de ő nem látja borostyánát, hanem kebelében érzi az Istent és be
szélni hallja szellemét, mely megelégedését jelenti ki.“1

Soproni iskolázása a latt ismerkedik meg az új magyar irodalom
mal. Kisfaludy, Berzsenyi, Vörösmarty már országos nevű költők. 
Vajda Péter még nem kísérletezik — legalább is nem akadunk nyo
mára diákköri próbálkozásainak —, de a lelki anyaggyűjtést már meg
kezdte. Hogy a Bakony nyújtotta örömeket pótolja, szabadban 
tölti minden szünidejét a soproni hegyek közt. Az iskola és a termé
szet a legjobb barátai. De az idillikus élet nem sokáig tart. Igaztalan 
vádakkal illetik, s e m iatt összezördül egyik tanárával. Otthagyja 
Sopront. A Dalhon-ban homályos célzást tesz az esetre : azért nem 
tisztázza magát bizonyos vádak alól, hogy ne kelljen egyik pajtá
sára terhelő vallomást tennie. Már itt is megnyilatkozik fanatikus 
igazságszeretete és szociális érzéke. A pozsonyi főiskolába hiába 
kopogtat. Győrbe kerül a Benedek-rend akadémiájába. Tanárai 
megbecsülik, nevelői álláshoz és keresethez ju ttatják , s iskolái végez

1 5'. ö. üalhoti, Pest 1841, IV 58.
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tével nemcsak a Dunántúl festői vidékeit, a Balatont és környékét, 
de Selmec vidékét is bejárhatja, sőt a tiroli havasokra is eljuthat.

Húszéves korában Pestre kerül. Pest ekkor már központja 
a magyar irodalomnak. Széchenyi eszméi már átita tják  a kor társa
dalmi életét. A nagy államférfi már megtette nagyszerű indítványát, 
s eszmék és tervek indulnak meg nyomában. Ä nemzeti nyelv és 
közéleti reformok ügye a magyar társadalom éltető problémája lesz. 
Mint a XVIII. század szalonjai, a magyar főurak és jobbmódú írók 
házai is a nemzeti művelődés és „csinosodás“ fellegvárai lesznek. 
Pest az újjászületés forradalmát éli, s ez felel meg az egykori kis 
jobbágyfiú fanatikus lelkületének. Űj világ kezd kialakulni a régi 
magyar világ helyén, és új világ alakul ki Vajda csodákra megnyíló 
lelkében. Reális érzéke ideális célkitűzésekkel párosul. Orvosnak 
készül. Ugyanoly ok készteti arra, hogy pályát változtasson, mint 
a milyen okból soproni diákságától megvált. Kolerajárvány van a fő
városban. Az iskolákat vizsgák előtt becsukják, az ifjúságot elbocsát
ják, de megtagadják az útleveleket. Az ifjak tüntetést rendeznek 
a szigorú és következetlen tilalom ellen. Tüntetés közben egy piros- 
nyakkendős ifjú biztatására arra kényszerítik Stáhly orvosprofesszort, 
hogy hirdesse ki a vesztegzár megszűnését. A professzor kénytelen
kelletlen enged a kívánságnak, de a piros nyakkendős Vajdát gyanú
sítja a bujtogatással. Vajda nem érzi magát bűnösnek, de büszkesége 
nem engedi, hogy védekezzék. Inkább pályát változtat.

Vajda Péter bejáratos volt Karacs Ferenc rézmetsző művész 
házába. Karacsné Takács Éva jónevü írónő, és egyike a nőemancipá
ció legtudatosabb úttörőinek. Az ő házuk is irodalmi szalon, könyveik, 
folyóirataik akkor is rendelkezésére állnak vendégeiknek, ha ők nin
csenek otthon. Vajda otthonosan érzi magát a Karacs Tusculanum- 
ban, és a Boldogságnak elkeresztelt szőlőkertjükben. Nem csoda, 
hiszen ott találkozik az új magyar élet vezető elméivel Kazinczyoal, 
Kölcseyvel, Vörösmartyval, Horvát Istvánnal, Fáy Andrással stb. 
Itt vitatják meg termékenyítő eszmecserében az irodalom, művészet, 
nevelés, nőkérdés forrongó problémáit. Ilyen környezet csak fokozni 
tudja a fiatal Vajda lelkesedését, aki most már munkába kezd, és 
csaknem az összes korabeli lapokba dolgozik. (ír a Tudományos 
Gyűjteménybe, Aurorába, Almanachba, szerkeszti a Hasznos Mulat- 
tatót, Garasos Tár-t, megírja a Tanácsadó Orvost, fordít Shakespeare- 
darabokat, a Pesti Hírlapba ír a londoni természettudományos moz
galmakról, átülteti magyarra Robinsont stb.)

Minden írásában nemzetnevelő gondolat, felvilágosítási szándék, 
erkölcsi motívum s végül világmegváltási gondolat. Keleti ízű elbeszélé
sében, V aj koontalábtm a pária ,,ki akará magát emelni a sors vak 
nyomása alól“ , és a főpap leánya, ki szerelemre gyullad iránta, ezt 
mondja neki : „Ismerem szerencsétlen sorsotokat, én mindenben 
bőséggel áldattam  meg : mentőd leszek.“

De Vajda elsősorban a magyar világmegváltásra gondol. Ezért 
dolgoz ki oly tantervet, mely által magát a nemzet szeretné az „értei-
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messég és jog világánál“ együtt látni, s ezt oly iskola segítené elő, 
hol „a való taníttatik , s a szükséges az igazsággal párosíttatik“.

Nem véletlenség, hogy Vajda 1842-ben már a közoktatás kérdésé
vel foglalkozik. Széchenyi reformeszméivel nagy nemzetnevelési 
folyamat indul meg, s Vajdában jó talajra leltek a reformgondolatok. 
Az egyesülés, a testvériség gondolata, mely egész Európát lázban 
tartja  a XIX. század negyvenes éveiben, nálunk is erős gyökeret 
ver. A világi életben az osztályok közti ellentéteket akarják áthidalni, 
a vallási felfogásban a felekezeti ellentéteket eloszlatni. A reform
eszmék hatása a latt úrrá lesz a két protestáns felekezet egyesítésének 
eszméje. Gróf Teleky József és gróf Zay Károly legbuzgóbb apostolai 
ennek az úniónak. 1836 óta folynak az eszmecserék a református és 
evangélikus iskolák egyesítésére, 1840-ben már pályázat is jelenik 
meg egy központi iskola szervezetének megoldására. Vajda is részt 
vesz a pályázaton2, és elgondolása nagyon jellemző reá is és az újítási 
szellemben forrongó korszellemre is. Jellemző már a munka jeligéje is : 
,,Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat!“ S az új és széles látó
kör, mely soraiból feltárul, nyilván mutatja, hogy a pályázat nem 
életre keltője volt az ő közoktatási koncepcióinak, csak alkalmid 
szolgált neki arra, hogy szintézisbe foglalja a lelkében már régen ki
alakult gondolatokat.

S ideális célkitűzése mutatja, hogy tanügyi programmja régen 
érlelődő hivatásérzet terméke.

„Végetlen mező van kitárva előttünk, Uraim ! — mondja Vajda 
lelkesedéssel — a történelem mezeje, s nézzünk végig rajta  : minde
nütt magáncél, mindenütt szűkkeblűség, mindenütt már elfogadott 
elvek körülsáncolása látható. Hellász Zeüsz mellett, Róma Juppiter 
s az augurok mellett, Mekka és Stambul Mahomed küldetése mellett 
harcol és vitatkozik, az örök igazság pedig kihirdetetlenül marad.“

,,A dicsőt, a szépet, az istenit akarni még akkor sem szégyen, ha 
gyöngeségünktől ki nem telik azt létesíteni.“ Forrongó hangú javaslatá
nak egyik gondolatában a haladás mellett tör lándzsát : „Általában 
szeretném azt hallani, hogy ami Árpád korában anyagilag és karddal 
történt, az időnkben szellemileg és tudományilag hajtassék végre“ ; 
másik gondolatában tiszta erkölcsi felfogásának ad rapszódikus ki
fejezést : „Fattyú  erkölcsiség ne kapjon létre, s az álkegyesség ne 
vétessék tiszta erkölcs gyanánt.“ A latin nyelvvel szemben a magyar 
nyelv vezető szerepét sürgeti nemcsak ezért, mert nyelvében fejlődik 
ki a nép sajátos szelleme, de mert a magyarságot asszimilálással 
fenyegető szlávság nagy tömegei ellen a magyar nyelvű főiskolában 
látja a legjobb támasztékot. Terveit olvasva, nem egyszer úgy érez
zük, mintha modern pedagógiai reformerek panaszait vagy megváltó 
javaslatait hallanók :

2 A Pesten felállítandó protestáns főiskola tanítási rendét tervező 
pályamunkák stb. Kecskemét, 1843. I. k. Vajda Péter munkájának cím e: 
..Pesti Protestáns Főiskola terve“ .
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,,Maradjunk jelszóval intézeteink túlélik m agukat“ —• máskor 
gúnyosan rajzolja a szokásos intézeti módszerek ötletszerűségét —• 
„Intézeteinkben minden betanult ó-ság szerint megy : ifjaink tanítód
nak, a tudományok tanulódnak, az igazság keresődik, a honfiak 
nevelődnék.. .  Látatlan kéz nehezedik az egészre, mely súlyos és elfojtja 
a lélekzetet, késlelteti a vérforgást.“ És hogy korának racionalizmusát is 
kifejezze, köztársasági formát óhajt az iskola kormányzásába be
vinni : havonta bizottságot akar választatni a jeles tanulókból, 
hogy tanítóikkal tanakodjanak az érdemsorozatok megállapításáról, 
a fegyelmi büntetésekről ; másrészt verseny útján3 akar módot nyúj
tani arra, hogy a meg nem felelő tanítókat tízévenként jobbakkal 
lehessen felcserélni. Szenvedélyesen ostromolja a históriai jog, a ki
váltságok, a szabadalmak szellemét, és „hajnalodó korunk nevében“ 
követeli az észjog u ra lm át:

„Nem szabad tehát megállapodni a kutatás, vitatkozás mezején ; 
a feltalált igazságot nem szabad célérésnek tartani, melynél meg 
lehetne állapodni, hanem azt csak foknak kell tekinteni, s róla mindig 
magasabbra. . . É munkának vége nem szakad, mert a tökély távol 
van tőlünk.“ Tartalmi és módszertani szempontból is foglalkozik 
az egyes stúdiumokkal, a hittudomány tanításáról vallott felfogásá
val pedig ugyancsak megelőzte korát. „Világosodott, békés, egyesülni 
kész szellemet akar, mert ennek uralmát követeli az ész, Isten 
elsőszülötte a világban, és ezt követeli a keresztyén szellem, mely 
nem egyéb az ész s így az isteni erő kiömlésénél“ . Vajda megelőzi 
korát azzal a kívánásával is, hogy általános vallástörténetet kell taní
tani az összes vallások kritikájával, tehát a természetvallás kriti
káját sem szabad mellőzni, s a vallásos kritika főcélja —■ kibékéltetni 
a vitás („viszálkodásos“) pontokat. Csak a természetvallás ismerete 
után következhetik a pozitív vallások ismeretes filozófiája, a keresz
tyén vallások, a reformáció tanítása, s végül természetesen —- az únió. 
Vajda azonban itt nemcsak korának megfelelően a felekezetek 
úniójára gondol, de magát a nemzetet is egy nagy egységben szeretné 
látni.

Tantervében két dolgot kell mint jellenzőt hangsúlyozni: először 
azt, hogy össze tudja egyeztetni az egyetemes emberi és nemzeti szem
pontokat, másodszor, hogy módszertani elgondolásai vannak a tan
tervek keresztülvitelére is. Igaz, hogy vannak tervében az akkori 
időkhöz mérten is túlradikális módszeri elgondolások, de tagadha
tatlan, hogy a költő Vajda Péternek ez a javaslat szerezte meg a peda
gógusi hírnevet. Egyszerre két tanári meghívást is kap. Előbb Pesten 
helyettesíted ik két hónapig a protestáns főiskolában, később 
Szarvasra megy, egy elhagyott kis mezővárosba, hogy egy sok nehéz
séggel küszködő főiskola igazgatását átvegye. Jogosan bukkanhatott

s Ereky István szegedi egy. tanár tanulmányából Egyetemi reform, 
Szeged, 1936 látjuk, hogy Franciaországban, Angliában, Olaszországban még 
ma is nagyszerepet játszanak a versenyvizsgák, sőt Franciaországban az 
állások jelentékeny részét is verseny utján töltik be.

2
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fel a kérdés : mi vihette rá Vajda Pétert, a természet rajongó hívét, 
a budai hegyek poétáját a felpezsdülő irodalmi élet buzgó apostolát 
arra, hogy Pestet Szarvassal cserélje fel? Mindabból, amit olvasunk 
és tudunk tanári életéről, erre lehet következtetni: Vajda felismerte 
hivatását, és lelke benső szózatát követte, amikor a nemzetnevelés 
nagy munkájára derűs lélekkel elszánta magát. Bizalmat keltő, 
szuggeráló volt Vajda megjelenése, és működése felemelően és el- 
mélyítően hatott a kis városka tanulóira és felnőttjeire egyaránt. 
„Alacsony, szikár, de izmos, olajszínű barna férfi volt napsütötte 
arccal és kezekkel, göndör hajfürtökkel, lelkes homlokkal és sze
mekkel.“4 E varázst biztosan fokozta írói hírneve, szónoki képessége, 
rajongó lelkesedése. Nevelő munkája szokatlan volt abban a korban. 
Az ifjúság rajongott érte, a szülők megszerették, felsőbb hatósága 
megbecsülte őt. Űj munkakörében mint igazgató, nevelő, tanár 
egyaránt megtalálta igazi elhivatását. Eddig egy-egy tanító tanít 
minden tárgyra egy osztályt. Vajda bevezeti a szakrendszert. Eddig 
a tanulók félj el en tgették egymást. Vajda megszünteti a kémkedést. 
A régi brutális bánásmóddal szemben Vajda megszünteti a testi bün
tetést, a tanulókat és közönséget jó könyvek olvasásához szoktatja, 
saját könyveinek odaadásával megalapítja a szarvasi gimnázium ma- 
már az Alföldön egyik leggazdagabb könyvtárát. Eddig iskolának és 
szülőknek sok bajt okoztak a nem példamutatóan viselkedő tanárok. 
Vajda működéséből megtanulhatta a közönség, hogy a pedagógus 
magánélete a legjobb nevelő. Eddig tót nyelven prédikáltak az evan
gélikus templomban. Vajda Erkölcsi Beszédei, melyeket előbb az 
iskolában, később a templom szószékéről mondott el, a magyar 
kultúra oly szenvedélyes szeretetét ébresztik fel a közönségben, hogy 
ezentúl felváltva tartanak a lelkészek magyar- és tótnyelvü istentiszteletet. 
Az Erkölcsi Beszédek Vajda Péter tanári működésének legsajátosabb 
megnyilatkozásai. Ezekben m utatta meg, hogy neki nem robot, 
nem is pusztán kenyérkereset a nevelés és tanítás munkája, hanem 
egész életét betöltő nagy princípium, sőt ennél is több : élethivatás, 
melyet ő prófétai hivatással fogott fel. Bizonyos, hogy Vajda mint 
pedagógus talált igazán önmagára. Dalhonának Imadalaiban, ter
mészetfilozófiai költeményeiben, bármilyen sajátos helyet biztosított 
is magának irodalmunkban, mégis a poézison át folyton kiütközik a 
használni akaró filantróp, a messzenéző reformer, a Pestalozzi lelkű 
nevelő, aki nemcsak elméletileg akarja hirdetni az igazat, de meg 
akarja fogni a gyarló ember kezét, hogy jó útra vezesse. Mindig 
rajong, folyton moralizál, okoskodik, gondolatokat ébreszt, s lelkileg 
épít. Sorsa és egyénisége egyaránt arra jelölték őt ki, hogy prdagógus 
legyen a szó nemzeti, szociális és apostoli értelmében. Vajda Péter 
egyszerű, átlátszó lelkű, puritán ember volt, aki semmiféle kettős
séget nem ismert. Nem voltak külön emberi és írói, külön polgári és 
pedagógiai kvalitásai. Jó ember volt mindenekelőtt. Ha csak költő,

4 Magyar írók arcképei és Életrajzai, Pest MDCCCLVII.
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vagy csak polihisztor lett volna, nem tudta volna hatását oly távolra 
sugározóan megörökíteni. Benka Gyula, a szarvasi gimnázium egyik 
legkiválóbb igazgatója sokat beszélt nekünk, tanítványainak Vajda 
Péter okos, tapintatos, szuggesztív bánásmódjáról. Szavain át nem 
egyszer megéreztük, mily sokat köszönhet Benka Gyula Vajda Péter
nek, és hogy Benkán át mily nagy örökséget kaptunk mi is Vajda 
Pétertől. Pedig Benka tízéves gyermek volt még, mikor Vajda 
kézenfogta őt, és bevitte az osztályába.6

Lauka Gusztáv ezt jegyzi meg V ajdáról: „Modern ruhába öltö
zött bibliai jó pásztor volt, egyéniségében bűnös gondolatok és rossz 
indulatok nélküli; ez a lelkűiét tanítványait, barátait, ismerőseit 
egyaránt meghódítja. Sokat tudo tt és mégis : nem tudományával, 
de szerénységével bilincselte le tanítványait és barátait. Egyik tan ít
ványa, Pól Dani, így emlékezik meg róla : „A koszorús Vajda a 
maga személye irányában semmi felsőbbségi igényt nem követel, sőt 
ellenkezőleg : tanítványaihoz leereszkedve, ezeket barátjaiként magá
hoz emeli, amiért szeretetet és ragaszkodást tanúsítottak iránta, s 
nem fordult elő eset, hogy neki csak egy kellemetlen percet okoztak 
volna.“6 Jellemző arcképet ad róla Iíaviár Dániel is negyedszázad
dal Vajda elhúnyta u tá n : „Vajda tagadhatatlanul lángelme, de 
mely nem bírt irányzó értelemmel, hogy határozottan té rt szabott 
volna munkásságának. Egy ki nem forrt lángész, mely erejében 
bizva s céljaiban meg nem állapodva, egyszerre két utat is meg akart 
tenni, s ha a végzetszerű halál gátul nem lép közbe, tán egyénivé 
fejlődik működése, s körvonalozottá a munkatér.“7

Kétségtelen, hogy Vajda Péter személyi varázsát legjobban az 
Erkölcsi Beszédek fokozták. A nyelvegység, a hitegység, a jogegység és 
örök küzdés gondolatát hirdették e Beszédek oly megfogalmazásban, 
amely már akkor is túlhaladta a lokális érdekeket, és még hozzánk 
is ébresztőén szól. Gregus Ágost írja a Pesti Napló 1855. IV. 22. 
számában :

„ ...m ag u k  ellenei is elnémultak halála után és sokan azok 
közül, kik az elhúnytnak .Erkölcsi Beszédeidben mindenesetre csak 
rövidlátólag botránkoztató elemeket véltek felfedezni, most óhajtva

6 Rell Lajos írja a Benka Emlékkönyv 10-ik lapján: ,, Ez évek ked
ves emlékeként őrizte B. Gy. Vajda Péter iránta megnyilvánult szeretetét 
és érdeklődését. Egy fedél alatt lakott a kiváló férfiúval és tanárral, aki 
megkedvelte az értelmes fiúcskát, szívesen foglalkozott vele, s nagy hatás
sal volt lelki fejlődésére. Lángoló hazaszeretete, demokratikus gondolkozása, 
természet imádása mélyen megihlette a rajta szeretettel csüggő gyermeket, 
s tudatalatti lelki kincseit gyarapította mindaz, amit Vajdáról hallott, ta
pasztalt. Sőt neki, a tanári család eszmélő gyermekének okot szolgáltatott 
arra, hogy mások tanításával örömmel foglalkozzék: behívta az I. oszt. 
óráira, s megengedte, hogy a Schubert-féle fali táblán képei alapján beszél
jen a félénk kis tanulók előtt az elefánt, a tapir életrajzáról, a majmok 
furfangjáról stb. Milyen kitüntetés, s egy életre való ösztönző élmény a kis 
Benka-fiú számára“ ' (B. Gy. Emi. 1838—-1923. 9. 1.)

8 Magyar Tanügy 1883.
7 Hazánk és a Külföld 1869. 3. sz.
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várják ezen még sajtó útján közzé nem tett beszédek megjele
nését.“

A kulturális eszmény, a vallási egység, a protestantizmus, a fel
támadás főtárgyai e beszédeknek, átszőve filozófiai, pedagógiai, 
szociális gondolatokkal, s mindezek a gondolatok annak az új magyar
ságnak szintézisében találkoztak, melyet Vajda minden akkori és eljö
vendő magyarnak megrajzolt.

Az ő kulturális eszményének végső célja az igazság keresése:
„Elvem, melyet magamnak kitűzék, melyet lángbetűkkel írtam 

agyam közepébe s szívem falára, az igazság... Nem is írtam azt 
agyamba és szívembe, hanem a természet-isten maga, és nemcsak 
nekem írá, hanem mindnyájatoknak, akik itt vagytok, kicsinyek és 
nagyok, szegények és gazdagok, ifjak és vének. És nem is tőn leg
csekélyebb személyválogatást nyelv, hit és rang szerint. Akármi
képpen helyeze a sors benneteket anyagi tekintetben, akárminő 
politikai és vallási viszonyokat tola rátok, lelketeket Isten szaba
don tartá, hogy azt az igazság szavaival beírjátok. És lelketek 
felderül, ha új igazságot hallotok, és kevélyebb lesz és jobban érezi, 
hogy istentől származott.“ ( Vajda Péter Erkölcsi Beszédei, 49. — 
Bevezetéssel és jegyzetekkel kiadta : K. G. Az Előszót írta : Raffay 
Sándor. Budapest, 1931.)

Különböző anyanyelvű tanítványait ilyen intéssel bocsátja el :
„Soknyelvű fiai vagyunk mi e hazának, de azért fiai vagyunk, 

ugyanazon emlőkből tápláltak. Szeressük egymást, és a szeretet 
nyilatkozzék szóban, tettben, azonban ne feledje senki, hogy magyar 
jogszeretet ömlé őt körül áldásaival, hogy magyar a föld, mely őt 
táplálja, magyar az ég, melyből a jognap reá világít. És remélem 
kibékülve távoznak fiaim a hazában, egymást szeretve szívből, 
lélekből, szóval és tettel magyarok.“ (Vajda : E. B„ 53.)

Több beszédben tesz vallomást a szellem örök életéröl, s arról, 
hogy Isten az igazságot elrejté, hogy a felfedezés örömében minél többen 
részesedjenek. Az igazság felderítésére, szolgál a tanítás, melyet Vajda 
az elhívatás legmagasabb fokának lá t: „Názáretből elindult egy tanító 
és megszelidíté a világot; a wittembergi szerzetes megtörte a tekin
tély útját, és szétzúzá az elme bilincseit.“ Akár arról beszél, mivel 
tartozik az ember önmagának, akár arról, mivel tartozik a hazának, 
mindig az erkölcsileg tiszta, igazság szerint való jogállapotot hir
deti, mert a társadalmi felbomlás állapota az olyan helyzet, „melyben 
a becsületes munkás ember sanyarog, a csalók úriaskodnak, a 
henyeség lakomáz“ .

Mivel tartozik a hazának minden ember, különösen pedig az 
ifjú?—'ezt a kérdést veti fel negyedik beszédében, és filozofikus elmél
kedései a munka apoteózisán át a közteherviselés gondolatához vezetnek.

„Mivel tartozunk a hazának? — kérdezitek. Munkával. A gaz
dagodásnak fő és utolsó forrása a munka. Munkáért ad az ég mennyei, 
földi vagyont. . . Mivel tartozunk a hazának? — kérdezitek tovább. 
A terhekben való részvétellel...“
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A múlt század negyvenes éveiben inár nagyon aktuális volt a 
nemzeti egység emlegetése. Vajda Péter megérzi, hogy e célt csak 
igazi megértéssel lehet elérni :

„Úgy szeressetek mindenkit, mint magyart, úgy bánjatok vele, 
mint magyarral, és ő magyar leend, ha ajaka nem is a z . . .  s ami most 
végrehajthatatlan, az ivadéknál minden erőszak nélkül végbe- 
menend. . . “

Mivel tartozunk Istennek? — ezt a kérdést yeti fel az ötödik 
beszédben, de az elvont kérdésre konkrét feleletet ad : az igazság 
imádásával, mások jogainak elismerésével tartozunk, mert ,,nem 
közboldogság — félboldogság“. Fanatikus hévvel ostorozza az elő
kelőbb, előjogozottabb, másoknál többet faló emberek magatar
tását. Az előjogokat nemcsak társadalomellenesnek, de Isten céljaival 
ellenkezőknek is látja, mert a természetben egyetlen jó atya van :

„kinek alkotó gondja és szeretete mindenhová kiterjed, ö  föl- 
küldi napját a pillangónak szintúgy, mint az embernek, kizöldíti a 
tölgyet, hogy levelei tápláljanak egy egész világot apró lényekből, 
gyümölcse eledelül szolgáljon állatoknak, s árnyában az ember 
pihenhessen, s gyönyörködjék. Szellőt küld a tengerre, hogy éltesse 
a vizeket s benne a milliárd állatokat a nagy cethaltól a legkisebb 
féregig, hogy az emberek hajói gyors menetelt kapjanak r a j ta ; 
átszökdössenek a hullámokon, és világrészek áldásait, kincseit hozzák 
nekünk. Az isten a szeretet maga“ (E. B. 104).

S Isten akaratát követjük akkor, mikor a jogegységet teremtjük 
meg a földön :

„Nem követel ma a világ (1843 őszén mondja ezt) birtokegyen
lőséget, nem címegyenlőséget, hanem jogegységet. Legyen mindenki
nek teljes joga ott munkálkodhatni, hol kedve és nyílása van, legyen 
joga vagyont gyűjteni, azt élvezni testileg és szellemileg, joga az 
álladalom ügyeinek intézéséhez, valamint kötelessége a terhekben 
arányosan részt venni. Ez veleje az egésznek, melynél többet a mai 
kor nem akar, kevesebbel be nem éri“ (E. B. 106).

Ezt a jogegységet pedig csak a szabadság levegőjében lehet 
kivirágoztatni, mert a szabadság Isten napja az erkölcsi égen, olyan, 
mint a levegő, a nemzetek csak benne tudnak lélekzeni, nélküle ful
dokolnak, s előbb-utóbb meg is fúlnak.

Amire Berzeviczy Gergely 1804-ben int, azt hangsúlyozza Vajda 
1843-ban : nem kell a szabadságtól félni, mert a szabad ember nem 
bánt senkit, s a szabad ember szereti a rendet. Isten céljával is ez 
egyezik meg, hiszen a felvilágosítással ő is erre neveli az embert, s 
erre rendelte el az oktatás művészetét, mely — s ez jellemzi Vajda 
nevelői felfogását — a „mindenhatóságot“ fejezi ki.

Az ige megtestesülésében az istenegységet hirdeti a racionalizmus 
jegyében, s ebből következik a hitegység és nemzeti egység.

„Az ész mondja meg, hogy egy isten van a nagy világban, s 
lényegére nézve minden vallás egy, mint egy az isten, egy az ész, 
egv a lélek, egy a világ. Ami a különböző vallásokat létrehozta, az
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nem magát az utolsó lényeget illeti, hanem külsőségeket, és így ki
látásunk van, hogy csakugyan valamikor egy vallás uralkodik a 
földtekén, s az emberek mind testvérei lesznek egymásnak, testvérek 
egy élő istenben, az egy vallásban. . . “ (E. B. 156).

Mi a célja a Vajda Péter elgondolta hitegységnek? Nem más, 
mint a reális valóság : megteremteni a nemzeti egységet. Ezt célozza az 
a gondolata is, hogy a protestáns felekezeteket egységesíteni kellene, s a 
protestantizmust végül világvallássá tenni. A protestantizmust ő mint 
az észszerű vallást szeretné diadalra juttatni, s e cél adja ajkára e 
prófétikus szavakat :

„Százezrek vannak e hazában, kik minden felekezetiességen 
felülemelkedtek, kik előtt szent ezen szó : ember, és benne mindig 
Isten képét látják, és isteniül tudják, hogy minden teremtményét 
egyaránt szereti. . .  vallás kellene nekik, mely eszüket és szívüket 
kielégítené. Engedjétek, és én ilyenné teszem a protestantizmust. ..  
s dagadó árjai elözönlik a világot. . . “ (E. B. 256).

Nem nehéz megérezni, hogy e sorokban többről van szó, mint 
puszta észszerűségről. Magáról az Észről van itt szó, magáról az élő 
szellemről, melyet épúgy nem lehet korlátozni, mint a „napsugara
kat az égen, vagy a lebegő sasokat a felhők között“ .

„Korlátozzátok, ha lehet a napsugarakat az égen, vagy a lebegő 
sasokat a felhők között, vagy a villámokat a felhőkben, akkor fog
játok az észt is korlátozhatni és szűk pórázra k ö tö z h e tn i...“ 
(E. B. 195).

De nem elvont dolgoktól van szó, akármilyen filozófiai mélységek 
felett j á r : a hitbeli egység, a monizmus győzelme a dualizmus felett 
neki annyiban fontos, amennyiben a magyar egységet, a magyar megvál
tást szolgálja. Erre való a vallás is, „az istennel való szellemi össze
olvadás“ . Az ész vallása a nemzeti hivatás szolgálatában áll, a fel
támadásnak nála az az értelme, hogy a jogot, igazságot, ember- 
szeretetet, bizalmat támasszuk fel az emberek között. Lelki vergő
déseit megrázóan írja le a feltámadásról szóló 25. beszédében :

„Körültekintők a nemzetek között, és látám, hogy egyik gyűlöli 
a m ásikat. . .  pedig az én szent könyvem, a természet azt mondá : 
egyik nép olyan jó, mint a másik. Körülbolyongék az emberek között, 
gondatlan gyermek, ki senkinek sem árt, ki mindenkinek égett 
használni: az embereket komoraknak találtam, kik visszataszíták az 
elfogulatlan k eb e lt... Mindenki saját örömét vadászta. Amazok 
mások zsírján híztak, és én mondám nekik : barátaim, munkálkodni 
kell, nem zsarolni, így jön meg isten valódi áldása. Betekintők a 
templomokba nézni : miképen imádják istent?... Nekem mindenem 
az Isten vala. . .  nem ada semmit a társaság, nem adtak semmit az 
em berek: ő volt atyám, királyom, mindenem. Mint óhajtám őt 
imádni ! De az emberek mint eretnekre pillantának reám . . . mert 
nem hidegen imádtam őt az ő beteg ceremóniájuk szerint, hanem 
forrón, lélekbül, mint szívem sugallá. . .  Néztem a törvényszékeket 
és az igazság palotáit. E székekben nem az igazság ült, e verítéken
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épült palotákban nem a jog honolt, hanem a részrehajlás és haszon
vadászat... Magam semmi sem vagyok, gondolám, és érezém, de 
nagy a hon, melyben lakom, és erős a nemzet, melynek tagja vagyok ! 
Örültem a hitnek. De körülnéztem és látám, hogy e hon alig létezik a 
földtekén, és e nemzetről a szomszédok is alig szólnak. Elszomorod
tam. Látám, hogy e hon számára nincs más üdv, mintha leveti az 
ó köntöst, és felölti az új szellemet, ha újra születik jogban és igaz
ságban, ha lemond az előítéletekről, és testvérül karol minden szülöt
tet. De ismét látám, hogy ezen idő még távol van. ..

. .  .így lettem kiáltó szó a pusztában. Sivatag vett körül, és meg 
kellett erőltetnem mellemet, míg emberekhez hatott szózatom. 
E szózatok mind a feltámadás reményében keltek. Nem mindennapi 
szavak voltak, ezért nem is értettek el azonnal. . . I)e én nem hagyék 
fel szavaimmal, és nem hagyok fel ezu tán .. .  és aki meg nem értett, 
meg fog érteni. Sokáig nyugodott sírjában a való igéje, egyszer már 
föl kellett tám adnia. . .

Amiket mondottam, kedves hallgatóim, azok el vannak téve 
őszi és tavaszi vetés gyanánt a föld gyomrába ; hadd pihenjenek ott, 
hadd nyugodjanak ott, és keljenek k i . .. Sírba fektetem eszméimet, 
szíveitek és agyatok sírjába, hogy onnan a feltámadás nagy ünnepé
nek menjenek elébe. . . És föl fognak onnan támadni, s ki most egy 
nyelven beszél, beszélni fogok sok nyelveken általatok barátaim, és 
szavunk keresztül hangzik a h a z á n ...“ (E. B. 281.)

Vajda Péter a világvallás nagy magyar meghirdetője. Sokkal több 
ez, mint a protestantizmus megnyilatkozása, vagy a magyar vallási 
radikálizmus egy hatalmas felbuzgása, a magyarok világhivatásának 
nagyszerű meghirdetése ez, prófétikus szavainak az a végső értelme, 
hogy a természetismereten alapuló új világvallást magának a 
magyarságnak kell megvalósítania.

„ . . .K i  a kor embere akar lenni, ezt tanulja jövendőben, ezt 
hirdeti jövendőben, különben gyönge karokkal úszik a Dunának 
ellenébe. Nincs erő többé, mely ezen árt visszatartóztathassa, az 
isteni ész üzent harcot az anyagnak, s az anyag lágy tésztává fog 
gyúratni á lta la .. .  E haza oly szegény, oly fény- és dicstelen ... 
annyira hátra van mindenben ! Ki volna, ki felvirágzását, nagyságát 
ne óhajtaná? A szélek egymást érik, kedves, hallgatóim vessük át 
magunkat egy merész szökéssel a túlpartra.

Nemzetem ifjai és férfiak e szép hazában ragadjuk meg az 
eszmét, ragadjuk meg a fáklyát, és tűzzük ki a Tátra ormára, hogy 
ott nappá erősödjék, és mi legyünk, kiktől az új fény kiindul. Isten 
dicsősége lesz ez az ész mindenható világában : és hozzá sereglen- 
denek a népek keletről és nyugatról, délről és északról, és nevünk 
nagy lesz isten dicsőségében. Nincs a világnak országa, melyben több 
elem együtt volna az igazság, a jog diadalmaskodtatására, mint épen 
nálunk. . . nincs nemzet, mely fogékonyabb volna a szép és dicső 
irá n t.. .  És én remélek, repdesni érzem szívemet, rajzani érzem a
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gondolatokat fejemben, bizodalmám kőszál. Ezek isten ujjai, 
melyek azt írják fel lelkem táblájára letörölhetetlen betűkkel : 
hogy mi győzünk, hogy mi kivijük az eszme diadalát, és hogy e tekintet
nélküli nemzet az igazság és jog pályáján nagy lesz, és neve. neveztetni 
fog minden időkön á lta l...“ (E. B. 274.)

Ifjúság és szülők nagy megilletődéssel hallgatják az Erkölcsi 
Beszédekből áradó szokatlan gondolatokat. Az egyház vezetői büszkén 
gondolnak az iskola lelkes vezetőjére. Vajda Péter gyanútlanul ter
jeszti be az Erkölcsi Beszédek kéziratát a vallási ügyek cenzorához, 
Szabó Jánoshoz. A cenzor megbotránkozik. Kifogásolja a szerző ilyen 
k ité te le it: ,,a tudomány tud, és nem hisz“ , ,,a legnagyobb erény a 
legtöbb örömet szerezni másoknak“ . Hibáztatja, hogy Krisztus fel
tám adását összefüggésbe hozza az örök igazsággal, „melyek már a 
feltámadásra várnak“ . E kitételekben Szabó a pozitív vallások fel
forgatását látja, oly demokratikus, sőt anarchikus felfogást, mely 
még a protestáns iskolákban sem engedhető meg. Szabó a cenzorok 
központi testületéhez terjeszti fel az iratot. Ez nemcsak a kinyoma- 
tást akarja megakadályozni, de fegyelmi vizsgálatot kér a szerző 
ellen. Ilyen javaslattal megy a kézirat a Helytartó Tanácshoz. 
A H. T. tovább gurítja az aktákat a kancelláriához, hol mát azt is 
számonkérik, milyen szerepe volt a felső egyházi hatóságnak abban, 
hogy Vajda a beszédeket elmondhatta. így ju t az ügy V. Ferdinándig. 
A H. T. felszólítja gróf Zay Károlyt, az iskola felügyelőjét, folytassa 
le a vizsgálatot. Zay, ki a vallási és polgári szabadság kiépítésének 
s a felekezeti egyenjogúságnak egyik legbuzgóbb harcosa, nem siet a 
vizsgálattal. Hosszas késlekedéssel küldi el Prónay Albertnek, a 
bányakerületi egyház felügyelőjének, aki szintén a passzív rezisz
tencia álláspontjára helyezkedik. Hasonló meggyőződése volt Székács 
Józsefnek is, a pesti ev. egyház okos, körültekintő lelkészének, ki 
szintén híve volt az egyházi autonómiának és nagy tisztelője Vajda 
Péternek. Zay, Prónay és Székács egyetértő meggyőződése szabja 
meg az eljárás taktikáját. Székács levelet ír ez ügyben Ballagi Mór
nak, s ebből is látszik, hogy Vajdát mindenkép menteni akarja. Ennek 
a bölcs és jóakaratú taktikának köszönhető, hogy az augusztus végén 
összeülő bányakerületi gyűlés elfelejti tárgyalni Vajda Péter ügyét. 
Felsőbb helyről újra sürgető leiratok özönlenek, ezeket Zay óvatos, 
diplomatikus feleleteivel együtt ma is híven őrzi az Országos Levéltár. 
Látjuk az iratokból, hogy a felsőbb sürgetésekre sem siettek a dolgot 
elintézni. A november 20-án összeülő esperességi gyűlés még nem 
dönt, hanem kiadja az Erkölcsi Beszédeket Haán Lajos lelkésznek, 
a kiváló egyháztörténeti írónak „véleményezés végett“ .

Végül is a halál döntött. 1846. év elején meghűlt Vajda, és feb
ruárban 38 éves korában meghalt. Az új életre készülő magyar tá r
sadalom megérezte : multis ille bonis flebilis occidit. Tanítványai 
megrendültén álltak a poéta-professzor sírjánál, és fogadalmat tettek, 
hogy egész évben semmi mulatságon nem vesznek részt. Megsiratták 
polgártársai, megsiratták legjobbjaink. Petőfi megrázó költeményben
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siratta el Vajda Pétert, mint a természet leghívebb gyermekét, aki 
„inkább hajtá le fejét a szabad szegénység kőszikláira, semmint a 
függés bársony pamlagára“ .

Sírkövéről ma is örök zengéssel szólnak hozzánk az egyik Ima
dalából idézett szavak :

,,Az igazság szava áthatóbb a mennydörgésnél,
Az igazságtalanság villámot hord kebelében.“

Budapest. Dr. Kemény Gábor.

A z új olasz köznevelésügyi alaptörvény.1

Február 15-én alapvető fontosságú határozatot hozott az olasz 
fasiszta nagytanács : elfogadta a ,,Carta della Scuola“-t, a fasiszta 
nevelésügy alaptörvényét. Ez a Carta hosszú fejlődés betetőzése, 
melynek kezdete egybeesik a fasizmus uralomrajutásával. A fasiz
mus az egész állami és társadalmi élet gyökeres átalakítását tűzvén 
ki célul, természetesen nem hagyhatta figyelmen kívül az iskolát, 
mert hiszen az ott nevelkedő fiatal nemzedék van hivatva az eszme 
továbbvitelére. így már 1923-ban Gentile miniszter elkezdte az isko
lát tervszerűen fasiszta szellemmel átitatni, s utódjai folytatták 
ezt a munkát, erősen hangsúlyozva a nevelés szempontját, a régi 
iskolarendszer célkitűzésével szemben, amely csak az ismeretközlést 
vallotta az iskola feladatának. Két évvel ezelőtt aztán Bottai mostani 
nemzetnevelésügyi miniszter elérkezettnek látta az időt arra, hogy 
a már részleteiben új szellemű iskolai nevelést mindenestől új alapra 
helyezve, megalkossa a gyökeresen fasiszta iskolát. így kezdtek hozzá 
a most megszavazott alaptörvény kidolgozásához, mivel a teljes iskola- 
reform végrehajtásához többre volt szükség, mint egyes törvények 
meghozatalára : szükség volt egy olyan alaptörvény alkotására, ami
lyen a munkatörvény (Carta del Lavoro), amely egybefoglalja a már 
érvényben lévő törvényeket s a csak ezután megvalósítandó új elve
ket, hogy így együtt a maga egészében alapjául szolgáljon egy sor 
új, a részleteket szabályozó törvénynek. Ennek az alaptörvénynek 
a megalkotásában — mint Bottai miniszter rádióbeszédében mondta -— 
résztvett az egész társadalom, sok-sok tanácsnak, vallomásnak, 
kérésnek a miniszterhez való juttatásával.

*
Maga a Carta 29 cikkelyből (az eredeti szöveg dichiarozione =  

kijelentés-nek nevezi) áll, melyek 15 fejezetbe vannak sorolva. Az első
1 Szövege, a nemzetnevelésügyi miniszter előterjesztése s a fasiszta 

nagytanács határozata, bő magyarázattal együtt az „Istruzione Tecnica“ 
1939 február 28-i számában s különlenyomatban is megjelent. Bottai mi
niszter rádióbeszédével az ,,I1 Messaggero“ 1939 február 17-i számában 
jelent meg.
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fejezet a fasiszta iskola elveiről, céljairól és módszereiről szól (1—7. 
cikkely), a továbbiak a fasiszta iskola rendszerét (8. cikkely), az elemi 
(9—10.), középfokú (11—13.) és felsőfokú (14—18.) nevelés, az egye
temi (19.) és a művészeti oktatás (20.), a nőnevelés (21.), a munkás
továbbképzés (22). céljait és módjait ismertetik, továbbá a tanító- 
(tanár)-képzés elveit (23.), a vizsgák rendjét (24—25.) szabályozzák, 
végül a nem állami iskolák felügyeleti hatóságának feladatát (26.), 
a tankönyvek állami jóváhagyásának kötelezettségét (27.) s a tanítási 
idő tartam át (28.) írják elő. Az utolsó cikkely végül a párt és az iskola 
teljes, benső együttműködését hangsúlyozza.

Ha közelebbről vizsgáljuk ennek az alapokmánynak a szövegét, 
legfeltűnőbb benne az, — ezt a fasiszta nagytanácsnak a javaslat 
elfogadásáról szóló jegyzőkönyve is kiemeli —, hogy a fasiszta állam 
e törvénnyel intézményesen is eltörölte a politikamentes iskola elvét, 
az iskola feladatául jelölvén meg „az új nemzedékek emberi és poli
tikai öntudatának kialakítását“ (1. cikkely). Ebből következik, hogy 
az iskola és a párt ifjúsági szervezetei egyforma tényezői az ifjúság 
nevelésének, már a gyermek öntudatának első megvilágosodásától 
kezdve (2. cikkely). Minden gyermek négyéves korától kezdve párt
tag, akibe „a nép kultúrájának ismeretével, a faj és a civilizáció 
értékeinek tudatával együtt“ bele kell oltani annak a tudatát is, 
hogy ő egy politikai közösség tagja, amely iránt neki kötelességei 
vannak, amelyet neki szolgálnia kell. És pedig nemcsak elvileg párt
tag az iskolás gyermek, hanem valósággal is, amennyiben a törvény 
szerint az általános tankötelezettséggel együttjár az a kötelezettség is, 
hogy a gyermek és az ifjú tagja legyen a GIL-nek, a párt ifjúsági 
szervezetének (Gioventú Italianadel Littorio). Az „iskolai szolgálat“-ot 
(servizio scolastico) e két kötelesség együttes teljesítése alkotja, 
s a szolgálati kötelességek teljesítését az elöljárók a gyermek személyi 
könyvecskéjében (libretto personale) igazolják. Ezt az igazolást 
aztán később is állandóan figyelembe veszik az illetőnek, mint tiszt
viselőnek vagy munkásnak a minősítésénél (2. cikkely).

A fasiszta iskola nevelése három pilléren nyugszik; ezek: 
a tanulás, a testgyakorlás és a munka. A háromnak szoros 
összhangban kell lennie egymással, s együttesen kell kifejleszteniük 
az ifjú erkölcsi jellemét, műveltségét, testi ügyességét, önbizalmát, 
önfegyelmét, kötelességérzetét és közösségtudatát. A tanulás anyagá
nak az ifjú értelmi képességének és testi arra valóságának fokához 
kell igazodnia, s a tanulói pályán való előhaladásnak nem lehet aka
dálya a szülők anyagi helyzete. Az állam gondoskodik róla, hogy 
minden ifjú addig a fokig folytathassa tanulmányait, amelyre szel
lemi és testi adottságai képesítik. A testi nevelés az ifjú testi és lelki 
harmonikus fejlődésének követelményét tartja szem előtt, a kötelező 
munka pedig főleg a jellemképzés és a közösség szolgálatára való 
nevelés eszköze. Ez a legutóbbi, a kötelező munkának az iskola 
programmjába való iktatása — és pedig már a legalsó foktól kezdve — 
fontos és a miniszter előterjesztésében is erősen hangsúlyozott alap
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vető újítása a törvénynek. Ezt a kötelező munkát csoportokba osztva, 
az iskolai hatóságok felügyelete alatt és vezetésével „boltokban, 
műhelyekben, a mezőn és a tengeren“ fogják végezni az iskolás gyer
mekek (3—5. cikkely). A nem szellemi munka megbecsülésére való 
nevelés céljait egyébként külön elemi iskolai fokozat: a munkaiskola 
is szolgálja, melynek megalkotása szintén e törvény újítása.

A tanulás, testgyakorlás és a munka nemcsak a nevelésnek, 
hanem a képességek kipuhatolásának is eszközei. Ez pedig ismét 
igen fontos célja az iskolai munkának, mert az államot és a nemzeti 
társadalmat olyan emberek tudják eredményesen' szolgálni, akik 
képességeiknek, rátermettségüknek megfelelő munkakörben működ
nek — mint a miniszteri előterjesztés mondja. Az iskolának tehát első
rendű feladatai közé tartozik a szelektálás, annak megállapítása, hogy 
ki képes a tudományos kutatás problémáinak megoldására, s ki a 
termelés munkájában való forgolódásra (6. cikkely).

A bevezető, elvi rész utolsó cikkelye az iskola és a család szoros 
és benső viszonyáról, együttműködéséről szól. „A szülők és rokonok 
résztvesznek az iskola életében, és megértik a céloknak és eszközök
nek azt az egységét, amely a gyermek- és ifjúkor erőit segíti az atyák 
vallásának és Olaszország rendeltetéseinek útjain“ — mondja (7. 
cikkely). A család és az iskola benső viszonyát nagyon hangsúlyozza 
a miniszter rádióbeszéde s a részletes magyarázat is. A család alapja 
a reformnak, mondja a miniszter, hiszen az iskola nem egyéb, mint 
egy nagy család, s annak a szeretetnek, mely a család tagjait egymás
hoz kapcsolja, kell áthatnia az iskolai nevelést is. Az iskolai nevelés
nek nem szabad mechanikusnak, automatikusnak lennie, hanem szem 
előtt kell tartania az egyes gyermek lelkét, hajlamait, képességeit, 
természetesen mindig figyelemmel a közösség érdekeire. Ez bizto
sítja a család és az egész társadalom bizalmát az iskola iránt. A tá r
sadalom és az iskola viszonyának bensővé tételére szolgálnak külön
ben a „kerületi nevelési tanácsok“ is, melyek az iskolafelügyelők 
mellé rendelve működnek, s melyekben helyet kapnak a családok 
összességének, a társadalomnak a képviselői is.

Ezzel tulajdonképpen be is fejeződik a törvény elvi része, ide- 
tartozónak tekinthető azonban még a 21. cikkely is, amely a nőnevelés
ről szól. Ez olyan iskolatípust teremt, mely elsősorban a család 
érdekeit szolgálja, amennyiben művelt anyákat, háziasszonyokat 
óhajt nevelni. Alsó, hároméves tagozatra nem is ad különös képesí
tést, csupán azt a feladatot tűzi maga elé, hogy a nőket saját, a férfia
kétól különböző hivatásuk teljesítésére minél alkalmasabbá tegye. 
Ha azonban még ezután a kétéves felsőbb tagozatot is elvégzi valaki, 
óvónői képesítést szerezhet, tehát olyan munkakörben való műkö
désre kap jogosítást, amely szoros kapcsolatban van a nő hivatásá
val. Ez a cikkely egyébként azért is fontos, mert rést üt az olasz iskola 
koedukációs rendszerén, bár egyelőre nem változtatja meg azt, 
amennyiben a leányok továbbra is látogathatják a közös iskolákat,
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sőt az elemi és középső fokon rá is vannak arra utalva, mert azokban 
a típusokban külön leányiskola nincsen.

A törvény következő fejezete (8. cikkely) a fasiszta iskola teljes 
rendszerét állapítja meg, világos, áttekinthető módon. E szerint az 
iskoláknak négy tagozata van : elemi, közép, felső és egyetemi tago
zata.

Az elemi tagozat (ordine elementare) három alsó fokozata, a két
éves óvodai (scuola materna), a hároméves elemi (scuola elementare)  
és a kétéves munkaiskola ( scuola del lavoro) -fokozat mindenkire nézve 
kötelező s a 4. életévtől a 10. életévig végzi a gyermekek nevelését. 
A negyedik fokozat, a hároméves kézműves iskola (scuola artigiana) 
elvégzése csak azokra kötelező, akik tanulmányaikat a középső 
tagozatban nem folytatják tovább. Ennek tartama a 11— 13. életév.

A középső tagozat ( ordine medio) három típust foglal magába : 
a hároméves középiskolát (scuola media), a hároméves szakiskolát 
( scuola professionale) s a kétéves műszaki iskolát (scuola tecnica), 
melyek közül az első kettőbe a munkaiskola elvégzése után lehet 
lépni, a harmadik pedig befejező tanfolyam azok számára, akik 
a  szakiskolát már elvégezték, de tanulmányaikat a felső tagozatban 
nem akarják továbbfolytatni. A középiskolai és szakiskolai életkor 
a 11-—13. életév, a műszaki iskoláé a 14—15. életév. 1

A felső tagozatban (ordine superiore) foglal helyet a líceum két 
típusa, a humanisztikus (liceo classico) és a reális (liceo scientifico), 
a tanítóképző (istituto magistrale), a kereskedelmi iskola (istituto tecnico 
commerciale), öt-öt éves időtartammal a 14-től a 18. életévig, s a négy
éves mezőgazdasági, ipari, műszaki és hajózási felső szakiskola, 
külön-külön tantervvel az egyes szakok számára, a 14-—17. élet-, 
évre. E felső tagozat bármelyikének elvégzése — kivéve a legutolsót — 
képesít az egyetemre való felvételre, bizonyos megszorításokkal, 
sőt a felső szakiskola végzett növendékei is beiratkozhatnak arra 
az egy vagy két egyetemi fakultásra, amelynek célkitűzése az illető 
szak tananyagával megegyezik.

Az egyetemi tagozatban (ordine universitario) kilenc fakultás van:
1. jogi, államtudományi, közgazdasági; 2. bölcsészeti (tanárképzővel 
együtt) ; 3. orvosi; 4. természettudományi és m athem atikai; 
5. gyógyszerészeti; 6. mérnöki és vegyészmérnöki; 7. építészeti; 
8. mezőgazdasági és 9. speciális célkitűzésű. Időtartamuk általában 
4—6 év. (Az orvosi 6, a mérnöki 5, a többi 4.) Valójában azonban 
tizennégyféle egyetemi tanulmányt lehet folytatni, mert egy 
fakultás keretén belül több tudománynak a művelése is lehetséges.

A felső és az egyetemi tagozattal párhuzamosak a különböző 
művészeti kiképzést nyújtó felső- és főiskolák, négy különböző ágazat
tal, melyek némelyike alá külön középső tagozat is van rendelve, de, 
kivéve a zeneművészeti szakot, rendes középiskolai végzettséggel is 
elérhetők, egy-egy előkészítő egyéves tanfolyam beiktatásával.

A már tárgyalt nőnevelő iskolatípusról szól még ez a cikkely,
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s végül a munkások továbbképzésére szolgáló tanfolyamokról, amelyek 
afféle mesterképző tanfolyamoknak tekinthetők.

Ha az egész rendszert áttekintjük, azt látjuk, hogy a fasiszta 
iskola a 10. életévig egységes, a 11. életévtől kezdve kétfelé ágazik, 
a 14. életévtől tizenháromféle ágazat között enged választást *— 
természetesen a középfokú végzettség által meghatározott keretek 
között —, a legfelsőbb fokon pedig tizennégy felé ágazik, az előbb 
említett megszorítással.

Az egyes tagozatok s azokon belül az egyes iskolafajok célkitű
zését is világosan megállapítja a törvény (9—20. cikkely).

Az elemi tagozatban az óvoda irányítja az értelem és a jellem 
első megnyilvánulásait. Az elemi iskola •— melynek külön városi és 
falusi ágazata van — szolgálja a jellem első konkrét alakítását. 
A munkaiskola — új, most inaugurált, a törvény szellemének meg
felelő iskolatípus — gyakorlás útján neveli a gyermeket, a kézi, 
nem szellemi munka szeretetére és megbecsülésére. A kézműves 
iskola az olasz családi kézműves munka hagyományaira nevel, is az 
általános műveltség elemeire oktatja a gyermeket.

A középső tagozatban a középiskola az erkölcsi és értelmi neve
lést tűzi ki céljául, s a humanisztikus műveltség alapjait rakja le. 
Az erkölcsi és értelmi nevelés legfőbb tényezőjéül a latin nyelv 
tanítását jelöli meg. A szakiskola praktikus célkitűzésű, s főleg a 
nagy városok gyermekeinek igényeit tartja szem előtt. Folytatása, 
a műszaki iskola, a nagy ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági üzemek 
alkalmazottainak képzésére szolgál.

A felső tagozatban a humanisztikus líceum célja a humanisztikus 
hagyományok folytonosságának megőrzése az antik nyelvek és 
irodalmak tanítása útján, amihez e fokon a modern nyelvek és 
irodalmak tanítása is kapcsolódik. Önálló gondolkodásra, kritikai 
szellemre, a hagyományok és a modern élet ismeretére kell nevelnie 
az ifjúságot. A reális líceum összeegyezteti a klasszikus hagyomá
nyokat a való élet értékeivel, modern humanizmus formájában, de 
módszeres természettudományi képzést is nyújt, és a természet- 
tudományi és technikai kutatás módjával is megismerteti a tanulót. 
Irodalmi tananyaga is ezekhez alkalmazkodik. A tanítóképző a 
gyermeknevelésre készíti elő az ifjút, jellege egyszerre humanisztikus 
és szakszerű, hogy a leendő tanítók ne csak a tanítás mesterségét 
sajátítsák el, hanem a gyermek lelkének megismerésére is képessé 
váljanak. Négyéves elméleti és egyéves gyakorlati részből áll, ez 
utóbbi alatt gyakorlati tanítás útján ismerkednek meg az ifjak a 
nevelés módszerével. A kereskedelmi, mezőgazdasági, ipari, műszaki és 
hajózási felső szakiskolák a nevüknek megfelelő szakismereteket 
nyújtják, de a mellett adnak általános kulturális nevelést is.

Az egyetem feladata a tudomány előrevitele s a szellemi pályákon 
működni akaróknak magasabb tudományos műveltséggel való ellá
tása. De e mellett magasfokú politikai és erkölcsi felelősségérzetre 
is kell nevelnie az ifjút, s a testi nevelés és a gyakorlati munkára
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nevelés szempontjait sem szabad figyelmen kívül hagynia. Ez utób
biakról a párt egyetemi szervezete, a GUF (Gruppo Universitario 
Fascista) gondoskodik, melynek minden egyetemi hallgató köteles 
tagja lenni. Az egyes tudományágakban való specialis képzettség 
megszerzését az egyetemek mellett működő intézetek segítik elő.

A művészeti középfokú és felső oktatásnak az illető művészetben 
való készség nyújtásán kívül célja az általános szellemi képzés 
megadása is, és bizonyos ágai képesítést (rajztanári, zenetanári) is 
adnak. Képzőművészeti, zeneművészeti, iparművészeti és szín- 
művészeti ágazatai vannak.

Minden tagozatban minden év végén vizsgát kell tennie a 
tanulónak, s csak ha azt letette, léphet a következő osztályba. 
Ezen kívül azonban az egyes tagozatok elvégzése után még külön 
is kell vizsgát tenni (esame di licenza), s ezek közül a felső tagozat 
elvégzésekor te tt vizsgán (esame di stato) a miniszter két meg
bízottja is résztvesz, tehát ez a mi érettségi vizsgánknak felel meg. 
Minden egyes vizsgánál bizonyságot kell adnia a tanulónak arról is, 
hogy az illető tagozatban előírt munkakötelezettségének eleget tett. 
Az egyetemi és művészeti vizsgákról külön rendelkezések fognak 
intézkedni (24. cikkely).

A következő, 25. cikkely az alsóbb tagozatokból a felsőbbekbe való 
átlépést szabályozza. Az elemi tagozat első három fokozatának 
(óvoda, elemi és munkaiskola) elvégzése mindenkire kötelező. 
A munkaiskola elvégzése után lehet a középső tagozatba lépni, vagy 
azoknak, akik középső fokozatú iskolát nem akarnak végezni, a 
kézműves iskolába. A középső tagozat középiskolájába azonban 
csak felvételi vizsgával lehet jutni, tehát nem mindenkinek, csak 
az arra alkalmasaknak. A középfokú szakiskola elvégzése csak a 
műszaki iskolába lépésre jogosít. A középiskola elvégzése után lehet 
aztán a felső tagozat bármelyik iskolatípusába beiratkozni, de csak 
újabb felvételi vizsga letétele, tehát újabb rostálás útján.

Az egyes eggetemi fakultásokra való felvétel a felső tagozat elvég
zéséhez van kötve, de az egyes felső iskolai típusok elvégzése csak 
bizonyos egyetemi fakultásokra való felvételre jogosít. A legtágabb 
lehetőséget a líceumok elvégzése szolgáltatja, amennyiben a reális 
líceum elvégzése után kilencféle irányú egyetemi tanulmányokat 
lehet kezdeni közvetlenül, s még hármat felvételi vizsga letétele után. 
A humanisztikus líceum elvégzése pedig jogtudományi, államtudo
mányi és bölcsészeti tanulmányok folytatására képesít közvetlenül, 
s még tízféle irányú tanulmányokra felvételi vizsgával. A tanító
képző elvégzése csak a tanárképzőbe való felvételre jogosít, de a 
tanárképzőbe csakis a tanítóképző elvégzése útján lehet jutni. 
A többi felső tagozatbeli iskolák szintén egy-két vagy háromirányú 
egyetemi tanulmányok folytatására adnak lehetőséget, vagy köz
vetlenül, vagy felvételi vizsga közbeiktatásával.

A tanítórend képzése a 23. cikkely szerint különös gond tárgya 
a fasiszta államban. A tanítói munka végzéséhez hivatásérzet,



Dr. Ember Ernő: Az új olasz köznevelésügiji alaptörvény. 175

tudás, világoslátás és didaktikai képzettség szükséges — mondja 
a törvény. Első helyen a hivatásérzetet emliti, s ezt emeli ki a 
miniszter előterjesztése s a magyarázat is. Az utóbbi különösen 
hangsúlyozza, hogy jó tanító csak az lehet, akinek lelkében ég a 
szent tűz, az afflatus Dei. Természetesen a tanítói állások elnyerése 
is, mint minden olasz állami hivatali állásé, versenyvizsgához van 
kötve.

Tankönyvet az elemi tagozat iskolái részére maga az állam ké
szíttet, a többi tagozatok iskoláinak tankönyveit pedig csak állami 
jóváhagyás után lehet használatba venni (27. cikkely).

Végül a tanítási idő tartam át szabályozza a törvény. Az iskolai 
és az egyetemi év egymással váltakozó tanítási és pihenési időszakok
ból áll, de a pihenési időszakokba kell beiktatni a kötelező munka 
végzésére szolgáló időt. A heti tanítási órák száma egy iskolatípusban 
sem haladhatja meg a 24 órát, kivéve az egyetemet és a művészeti 
iskolákat (29. cikkely).

*

Ezzel tulajdonképpen végére jutottunk a Carta della Scuola 
ismertetésének. Fejtegetésébe, bírálatába ez alkalommal nem bocsát
kozunk, befejezésül csak azokat a szempontokat összegezzük, 
melyeket a törvényt előterjesztő miniszter is fontosank tarto tt 
előterjesztésében és rádióbeszédében kiemelni, s amelyeket a magya
rázat különösebben hangsúlyoz. Ilyen mindenekelőtt a párt és az 
iskola benső viszonyának elve, a politikai nevelés követelménye, 
amely az egész törvénynek az alapelve. Meg kell itt jegyeznünk, 
hogy a vallásos nevelésről a törvényben nincs szó. Ez a fasiszta állam 
felfogása szerint az egyház feladata, de azért az olasz iskolákban 
most is kötelező vallástanítás van, s ezt nem törli el az új törvény 
sem. A másik az iskola és a család bizalmas viszonyának megállapí
tása, amit a miniszter, mint legjelentékenyebb újítást hangsúlyoz. 
Ilyenek továbbá a munkának a nevelés tényezői közé iktatása, ami 
szintén újítás, a törvény szociális szelleme, amennyiben lehetőséget 
nyújt minden gyermeknek a képességeinek megfelelő fokú iskola
típus elvégzésére, tekintet nélkül a szülők anyagi viszonyaira, mert 
,,a tanulás lehetőségét nem lehet megvásárolni; azt ki kell érde
melni“ . Ezekhez sorolandó még a szelekció igen fontos követel
ménye, s ezzel együtt az iskolásgyermekek minősítésének, szinte 
rangsorolásának megvalósítása, végül, de nem utolsó sorban az 
egyes iskolafajok és fokozatok rendszerének és egymáshoz való 
viszonyának pontos és szilárd meghatározása.

Ezek azok a legfőbb vonások, melyek együttesen az új olasz 
köznevelésügyi alaptörvény karakterét meghatározzák, s így alap
pillérei lesznek az olasz iskola- és nevelésügy egyes részletkérdéseit 
szabályozó törvényhozói munkának. A Lex legum — mint megalkotói 
nevezik •— megvan : értékeit és hibáit, mint minden reformét, az 
idő mutatja majd meg.

Róma. Dr. Ember Ernő.
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Angol nyelv tanítási problémák a gyakorlat 
megvilágításában.

Alapos szakkönyvek adnak útbaigazításokat a modern nyelvek 
tanítására, de vannak részletkérdések, melyeket nem árt, ha alaposab
ban szemügyre veszünk. A megvilágításra váró problémák közül 
önként kívánkozik első helyre maga a nyelv kérdése. Milyen angol 
nyelvet tanítsunk, megfelel-e a mai oktatási anyag a legújabb köve
telményeknek?

Tankönyveink a tanterv előírásaival összhangban állanak, de 
kérdés, hogy nyujthatják-e az előírt követelmények következtében 
a tanítás értékessé tételéhez szükséges modern angol szöveget? 
A Yolland—Kundt könyv első része a maga gyakorlati szövegével 
megfelel. A VI. osztályos tankönyv a legtöbbet nyújtja ezen a téren 
modern szövegű olvasmányaival. A következő két év anyaga irodalom- 
történet : a nagyszerűen megszerkesztett és kitűnő szemelvényeket 
tartalmazó VII. és a kissé nehéz VIII-os könyvvel kapcsolatban 
állanak elő a nehézségek. Mert e tankönyvek tanításával szép ered
ményt érhetünk el irodalmi téren, de nem közömbös viszont — hiszen 
az utasítások is hangsúlyozzák —, hogy a gyakorlatiasság követel
ményeinek megfelelő angol tudással látjuk-e el növendékeinket. 
El tudjuk-e azt érni pl., hogy a tanulók nagyobb nehézség nélkül 
megértsék az angol újságokat, modern angol kiadványokat, angol 
filmeket, rádiót? Mert kétségtelen, hogy a tömör, kifejezésteljes, 
modern, sokszor „polgári jogokat“ elnyert slang-kifejezésekkel 
tarkított angol stílus nagyban különbözik a múlt század terjengősebb 
dickensi stílusától. A fejlődés ú tját megállítani nem lehet, és így 
nekünk tanároknak kell megkeresnünk az eszközöket, hogy angol 
oktatásunkat korszerűvé tegyük.

A VI. osztályos tankönyv néhány idiómája már útjelző lehet 
az irányban, amelyben haladnunk kell azzal, hogy az eddigi oktatás 
kapcsán elhanyagolt és nagy fejlődésen átment kifejezéskészletet, a 
gazdag angol idiómakincset tanítjuk fokozottabb mértékben. Ne saj
náljuk a reá fordított időt, mert a tanulók is örömmel hallgatják, és 
szeretik ezeket a szólásmódokat. Módszer tekintetében azt az el
járást követhetjük, hogy új anyag előkészítésénél az egyes szók 
előfordulásánál rámutathatunk különböző előfordulásaira, jelen
téseire, idiomatikus kapcsolataira, kiírjuk a szóval kapcsolatban 
álló egy-két idiómát — a legjellegzetesebbet —, és ha slang-használat
ról van szó, akkor is nyugodtan felemlíthetjük, hiszen a mai slang 
holnap már általánosan használt szó lehet.

Hogyan nyerhetnek szavak „polgárjogokat“ , klasszikus módon 
mutatja be ezt a wireles-rádió szavak versengése. Az Amerikában 
általánosan használt rádió szót az angol lapokból száműzték, és hosszú 
időnek kellett eltelnie, amig elfogadták. Színdarabokban, de különö-



Szirbik Ferenc : Angol wjelvtanítási problémák a gijak. megvilágításában. 177

sen az angol rádió prózai műsorszámaiban nagyon sok ilyen kifejezés
sel találkozunk, és az amerikai filmek útján beözönlő slang és egyéb 
szavak ellen minden eszközzel küzdenek Angliában az illetékesek, de 
bizonyos, hogy eredményes munkájuk elé nagy akadályok tornyosul
nak. Forrongó, változó, bizonytalan a mai angliai helyzet a szó- 
használat, de a kiejtés tekintetében is. Lloyd James, neves fonetikus 
például egy rádióelőadásában a ,,you better wear a sveater“ kifeje
zést talán tízféle formában is elmondta, olyan változatokban, melye
ket nem egy, de több százezer ember beszél. Nem árt tehát, ha erről 
tudomást szerzünk, és a növendékek figyelmét is fölhívjuk rá.

Az idióma-tanítás terén még tovább megyünk, ha ilyen angli- 
cizmusokról, idiómákról szóló segédkönyvet adunk a tanulók kezébe. 
Jól szerkesztett szakkönyvek állanak rendelkezésünkre, mert akár 
az angol kiadású West New Method Dictionary-jét (L9 shilling) 
használtatjuk, akár Kundt Anglicizmusait, mindenképpen jó szolgá
latot teszünk az angol tanításnak. West új módszerű szótára 6000 
idiómát és 18,000 szót közöl ; ezek meghatározására 1342 szót hasz
nál rendkívül világos, egyszerű fogalmazásában, de mégis szabatos 
angolsággal. Szótárszerű felsorolásban közli a szavakat és eltérő, 
könnyen feltűnő szedéssel a szavakkal kapcsolatos idiómákat, meg
jegyezve minden esetben a slang eredetet is.

Megemlíthetjük még az idiómákat bizonyos szempont szerint 
csoportosító könyveket, de ezeket körülményesebb módon használ
juk a nem szótárszerű kezelhetőséggel kapcsolatos nehézségek miatt, 
hacsak nem magát a könyvet tanítjuk leckeszerűen.

A modern angol tanítás első eszköze tehát az idiómák fokozottabb 
mértékű oktatása, az angol stílus, az angol kifejezésmódok új fejlő
désének tanulmányozása. A következőkben emlékezzünk meg a 
gyakorlati beszélgetésekről. Az Utasítás kiemeli a gyakorlat szem
pontjainak, a mindennapi élet tárgyköreinek a figyelembe vételét. 
Az V. osztályban megkönnyíti ezt a munkát az anyag gyakorlati 
volta, a VI. osztályban ellenben az angol-szász birodalmak életével, 
viszonyaival foglalkozó olvasmányokkal párhuzamosan már oda
fordulhatunk figyelmünkkel az egyén napi ténykedéseihez, a minden
napi élet különböző megnyilvánulásaihoz, és ezt a munkát folytat
hatjuk a VII. és VIII. osztályban az irodalomtörténeti tanulmányok
kal párhuzamosan.

Hogyan válasszuk ki a gyakorlati beszélgetések anyagát? 
A választék nem nagy, és a leghelyesebben akkor járunk el, amikor 
a gyakorlati tárgykör mellett a kiejtés (King’s English) minél alapo
sabb elsajátítását is célul tűzzük ki. Jelenleg — sok iskola válasz
tása is bizonyítja — erre legalkalmasabbnak a Linguaphone rend
szer látszik. A gyakorlati élet egész területén végigvezet bennünket 
a családi élet, az egyén napi ténykedéseinek bemutatásától a keres
kedelmi élet, az egyes mesterségek, szórakozások ábrázolásáig. 
Alkalmazása feltétlenül élénkítő hatású, és az órák végén a 6—8 
perces gyakorlati beszélgetés mindenképpen hasznosnak mondható.
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Az előző órán kipreparált, lefordított és lemezen lejátszott szöveg- 
részletet a következő órán újra meghallgatjuk a lemezen, ezt követi 
a beszélgetés és végül a lemez újbóli forgatása. így a tanulók angolok 
beszéde nyomán is még jobban hozzászoknak az angol nyelv sajátos 
melódiájához.

Miben rejlik a Linguaphone-rendszer fontossága? Á tanulók 
határozottan modern, tömör angol szöveget tanulmányoznak át, 
amelyben a modern angol stílus sajátosságai nagy mértékben érvé
nyesülnek. A régies szövegekkel párhuzamosan tehát állandóan 
alkalmuk van a legújabb kor ,,up — to date“ szövegeit olvasni, és 
hallani. Ez sem elhanyagolható körülmény. Nem szoknak hozzá 
egyedül és kizárólag a tanár kiejtéséhez, kiváló angol fonetikusok és 
beszédművészek előadásában különböző színezetű, erősségű férfi és 
női hangon, különböző sebességű beszédet van alkalmuk figyelemmel 
kísérni a könyv szövege kapcsán.

A modern • „spoken English“ tanításánál tehát szép szerepet 
ju ttathatunk a grammoíonos oktatásnak, így a Linguaphone-rend- 
szernek. A könyv alapossága és egyes szempontjai ellen ugyan emel
hetünk kifogásokat : a direkt módszeren épül fel, nem veszi túlságosan 
figyelembe a nyelvtani fokozatosságot. Kissé gyors a nyelvtan 
adagolása, különösen kezdetben, de mindent egybevetve, ezt a 
rendszert használhatóan alkalmazhatjuk a beszélt angol nyelv 
oktatásánál, segítségünkre lehet a gyakorlati nyelvtudás elsajátításá
ban, és lehetővé teszi a növendékek kiejtésének, beszédkészségének 
oly fokra vitelét, hogy nagyobb nehézség nélkül megértsék az angolo
kat, és magukat is megértessék velük.

A Linguaphone-rendszer a gyakorlati tudást segíti elő, a pár
huzamosan tan íto tt irodalomtörténet megadja az angol szellemi 
élet fejlődése megértéséhez szükséges műveltséget. Ezt a fejlődést a 
múlt század végéig kísérhetjük figyelemmel, mert a VII. és VIII. 
osztályos tankönyv legmodernebb írói : Stevenson, Kipling, az 
amerikaiak közül Poe és Longfellow. Azóta az angol-szász népek 
irodalmi és szellemi fejlődése nagy eredményeket m utat fel a tudo
mányos- és szépirodalom egész területén. A fordítások, a színpad és 
a film útján ezek a szellemi értékek nálunk is komoly kultúrténye- 
zőknek tekinthetők, és szükséges, hogy növendékeinknek ezekkel 
szemben történő állásfoglalásánál segítségükre legyünk. Az iskolai 
órák keretében nehezen nyílik erre alkalom, de ilyen alkalmat lehet 
teremteni, és kell is ; ezt a szerepet legszebben egy iskolai angol, vagy 
modern nyelvi kör töltheti be. Azt mondhatná ugyan valaki, hogy 
minek a körök számát szaporítani ; az ifjúság túlterheltségén kellene 
csökkenteni az újabb növelés helyett. Az aggodalmaskodók azonban 
könnyen beláthatják, hogy a hat hetenként tarto tt ülések nem jelent
hetnek terhet senki számára.

Az előadások felváltva magyar és angol nyelven hangozhatnak 
el, hogy az érdeklődést és a megértést mindenki részéről biztosítsuk. 
Hogy az angol jelleg se sikkadjon el, a magyar előadások keretében
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is sűrűn alkalmazhatunk angol mondatokat, idézeteket, kifejezéseket, 
hogy végül is befejezésként egy angol nyelvű összefoglalás következzék. 
Ilyen módon a modern angol próza és költészet mestereit, angol és 
amerikai szokásokat, zeneszerzők és művészek munkásságát ismer
tethetjük. A külföldi levelezés gazdag anyagát hol hasznosíthatnók 
jobban, mint itt. Angol nyelvű szavalatok, műfordítások, pályázat 
kiírások, zongora- és zenekari számok tehetik élénkké, változatossá, 
az új, modern angol szellem ápolóivá, bemutatóivá ezeket az angol
köri délutánokat.

A kör keretén belül alkalom nyílik kis angol könyvtár megalkotá
sára, egy-két angol lapot is járathat a kör. Még nagyobb pedagógiai, 
de nemzeti jelentősége is lehet annak, ha egy ilyen angol kör tagjai, 
vagy kör hiányában maga az ifjúság ír és ad ki egy lapot. Nyári 
élmények, külföldi utazások, érdekes olvasmányok, egy-egy intézet 
sajátos élete örökíthetődik meg egy ilyen iskolai angol folyóirat 
hasábjain. Minden elismerésünk a sárospataki kezdeményezőké, 
majd a csurgói folytatóké, akik anyagi áldozattól vissza nem riadva 
kezdtek hozzá bátor vállalkozásukhoz. A csurgói gimnázium angol 
közlönyének legújabb száma pl. a visszatért Felvidékkel foglalkozik, 
és annak ellenére, hogy diák-újság, mégis a pataki újsághoz hasonlóan, 
komoly, magyar propagandát jelent. Az egész világra eljutó csere
példányok, nagy és előkelő iskolák ifjúsága előtt ismertetik meg a 
magyarság itteni szerepét és törekvéseit.

A tanuló ifjúság oktatásán túlmenőleg, hadd szóljak néhány 
szót az angol körök keretében a felnőttekről, az iskolából kikerülők
ről is. Vár-e hivatás egy iskola angol tanárára a város kulturális 
életében? Válaszunk csak feltétel nélküli igen lehet. Az intézeti angol 
kör minden nehézség nélkül megvalósítható mint városi angol kör. 
Minden nagyobb vidéki kultúrhelyen szép számmal találunk angolul 
beszélő egyéneket, ezek tömörítése, vezetése, továbbképzése lehet 
egy angol tanár feladata. Ha abba a szerencsés helyzetbe kerül a 
kör, hogy angolokat üdvözölhet vendégként, ez csak tanulságossá és 
még értékesebbé teheti a kör munkáját az angol kapcsolatok ápolásá
val és kimélyítésével. E tekintetben a vidék hátrányos helyzetben 
van a fővárossal szemben, az International Club és a budapesti 
Skót-Missziói English Circle programmjai minden alkalommal mara
dandó értéket jelentenek. Ha ily előadások tartására a vidéken rit
kábban is nyílik alkalom, a munkát szerényebb keretek között mégis 
érdemes folytatni.

A gyakorló angol tanár munkájára vetettem e kis tanulmány 
keretében néhány pillantást, és összefoglalásképpen még annyit 
mondhatunk, hogy az irodalomtörténeti és irodalmi alapon álló 
megalapozás mellett feltétlenül szükséges a gyakorlati, beszélt angol 
nyelv tanítása ; ennek eszközei az idiómák, a gyakorlati beszélgetések 
lehetnek, a modern angol világkép bemutatója pedig egy angol kör 
keretében történhetik. Hiszem, hogy ezen a módon közelebb jutunk 
a nyelvtanítás terén a gróf Teleki Pál miniszterelnök úr által óhajtott
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ideálhoz. A Miniszterelnök úr, még mint kultuszmiszter, javításra 
szoruló tényként állapította meg, hogy évente 6—700Ó tanuló 
kerül ki a középiskolából a nélkül, hogy a modern nyelveket hasz
nálható módon megtanulná. Ne kerüljön ki tehát csak 2 vagy 3000, 
de alapos tudással. Hiszem, hogy a tanulmány során hangoztatott 
szempontok segítségünkre lesznek e cél elérésében.

Kecskemét. Szirbik Ferenc.

Diáklevelezés a visszakapcsolt Felvidékkel.
Napjainkban igen sok szó esik, s folyóiratunk is megemlékezett 

„a közös magyar lelkiség“, ,,az egységes magyar világnézet“ 
kialakításáról. Ézt a kérdést különösképpen a Felvidék magyar
lakta részének visszacsatolása te tte  időszerűvé, hiszen tudvalévő, 
hogy a Felvidéken sok tekintetben más lelki beállítottság és felfogás 
alakult ki, mint az anyaországban. E két felfogás egybehangolását 
természetszerűleg igyekeznünk kell előmozdítani. Különösképpen 
fontos e tekintetben az ifjúság lelkivilágának alakulása

Éppen ezért igen figyelemreméltó és tanulságos az a levelezés, 
amely az anyaország egyes vidékei és a Felvidék ifjai között folyik, 
reméljük, minél nagyobb mértékben és minél több eredménnyel.

Dobossy László kassai gimn. tanártársam volt szíves közölni 
velem néhány kassai kisdiák címét, akik a Soproni Ev. Líceum 
(gimnázium) II. osztályú tanulóival levelezni kívánnak.

Minthogy tudomásom szerint e fajta levelezés még nem látott 
napvilágot, érdemesnek és helyénvalónak tartom e diáklevelezés 
néhány első fecskéjét szószerinti másolatban bemutatni :

I.
Kedves Barátom !
Mennyire örültünk, mikor hallottuk, hogy több, mint egy millió magyar 

testvér tér vissza az ezeréves hazába és sok város, köztük Kassa is. Képzelem, 
Ti is örültetek, mikor ismét magyar szó zengett ajkatokon, és ismét magyarok 
lettetek. Nem is gondoltam, hogy valaha kassai fiúval fogok levelezni. De most 
már ismerkedjünk meg. Engem Bakó Jánosnak hívnak. H ogy még erősebb 
legyen ismerkedésünk, küldöm egy fényképemet, s küldj Te is. Már közeleg 
a félévi értesítő. írd meg az előmeneteledet, majd én is megírom. Ott voltál-e 
a bevonulásnál? A mi osztályfőnökünk azt mondta, hogy nagyon szép város 
Kassa. Ő volt a bevonuláson és sokat mesélt róla. Sanyargattak-e benneteket 
a csehek? Azt hallottam, hogy igen sokat kínozták a magyarokat. De meg
lakolnak érte. Jó tanulást és jó egészséget kívánok. Hazafias szeretettel

Bakó János,
Válasz. II. oszt. tan., Sopron.

Kedves Magyar Testvér !
Nem képzelhetitek el azt, amit mi éreztünk akkor, amikor magyarok 

lettünk. Én is nagyon örülök, hogy egy anyaországban lakó fiúval levelezhetem. 
Né haragudj, hogy most nem küldöm el az arcképemet, de a következő leve
lemmel elküldöm. Én nem láttam Kassán a bevonulást, mert én Ungmegyei
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vagyok. Az én kis falumban is nagy lelkesedéssel fogadták a magyar honvédeket. 
De azért az örömünk még most se teljes, mert még sok testvérünk maradt 
idegen uralom alatt. De bízzunk Istenben, hogy <3 megsegít minket, és nem 
sokára a Kárpátok ormán fog lengeni a magyar lobogó. Nálunk még nem adták 
ki az értesítőt. Hazafias szeretettel ölel barátod :

Kedves Pajtás !

Szaplonczay Tivadar, 
II. oszt. tan., Kassa.

Örömmel vettem át az osztályfőnök urunktól a elmedet, hogy levél útján 
barátságot kössünk. Én még nem ismerek kassai fiút, hát te ismersz soproni 
gimnazistát? Ha gimnázistát nem is ismersz, de a soproni katona-növendékeket 
biztosan láttad Rákóczi sírjánál azon a napon, amelyet se Te, se én nem fogok 
elfelejteni ! Érdekes volna vagy neked Sopront, vagy nekem Kassát látni, 
mert azt mondják, hogy a két város fekvése nagyon hasonlít egymáshoz, és 
így elgondolhatod, hogy milyen szép Sopron is. A mi gimnáziumunk, a Líceum, 
február 1-én tartja hagyományos bálját. Erre a lícista bálra nekünk kis
diákoknak is el kell mennünk, mert mi a karénekben szerepelünk. De most 
már be kell fejeznem levelemet. Válaszoljál mennél hamarabb 1 Szeretettel 
üdvözöl :

Válasz.

Soós Gábor,
II. oszt. tan., Sopron.

Kedves új Barátom !
Kedves lapodat megkaptam s nagyon örültem neki. Sajnos, senkit sem 

ismerek személyesen, csak Téged levelezésben. Oly sok látnivaló volt Kassán, 
hogy jóformán magam sem tudom, hogy láttam-e vagy sem. Hát bizony sze
retném látni Sopront. Ha teheted, jer el egyszer Kassára. Nagyon sok látnivaló 
van itt. Olyan postánk és rendőrségünk van, hogy olyan még Prágának sincs. 
De azért legbüszkébbek a Dóm-templomra vagyunk,mert itt fekszikII. Rákóczi 
Ferenc. A mi félévi szünetünk csak két nap. Azért ily kevés, mert sokat kell 
pótolni. Ja, egyet még elfelejtettem megírni, a legfontosabbat, a felszabadu
lásunkat. Hát bizony igen nagy boldogság volt az. Legelőször még el se hittük. 
Hála legyen a jó Istennek, hogy igaz. Szeretettel üdvözöl :

Kedves kassai Barátom 1
III.

Komjáthy György,
II. oszt. tan., Kassa.

Hogy érzed magad az új Magyarországon? írd meg, hogy mit csináltak 
veletek a csehek. Gyere el egyszer Sopronba, majd meglátod, hogy milyen szép. 
Gyere el egyszer Fertőrákosra is, majd megmutatom neked a Kőbányát és a 
Fertőt. Az én nevem Tihanyi Máté. Én mindig autóbusszal járok be Sopronba 
az iskolába, második osztályba. Üdvözlöm Édesapádat és Édesanyádat. Küldj 
fényképet Kassáról. Szeretettel üdvözöl :

Tihanyi Máté,
II. oszt. tan., Sopron- 

Fertőrákos.
Válasz.

Kedves ismeretlen Barátom 1
Arra a kérdésedre, hogy hogyan érzem magam az új szép Magyarországon, 

sem írásban, sem beszédben nem tudom örömömet kifejteni. Azt az örömöt, 
amely köztünk volt 1938 november 2-án este 6 órakor! mikor vitéz Imrédy 
Béla miniszterelnök úr kijelentette, hogy Kassa és Rimaszombat a mienk, 
semmifélekép kifejezni nem lehet. Ne csodálkozzál, Kedves Barátom azon, 
hogy Rimaszombatot is megemlítem, tulajdonképpen nékem Rimaszombal 
fontosabb volt, mint Kassa, mert én Rimaszombatban születtem, és odavaló
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is vagyok. Kassán én csak iskolába járok, itt is lakom. A csehek alatt inter
nátusbán laktam, most pedig priváton lakom. Épp azért nem tudok néked a 
kassai bevonulásról referálni, mert a bevonuláskor otthon voltam. Habár ott 
járok és nem Rimaszombatban gimnáziumba, annak az az oka, mint Te is 
írtad, Kedves Barátom, a cseh iga. Ugyanis a csehek hiába hangoztatták a 
demokráciát, annak a javát is csak a csehszlovákok és a kommunisták élvezték. 
A magyaroknak ebből semmi hasznuk nem volt. Térjünk a tárgyra. Én első 
évemet Rimaszombatban, v. otthon jártam, és kicsaptak két évre. A kicsapást 
ne vedd, Kedves Barátom, rossz eredetűnek, mert egyrészt a magyarságomért, 
másrészt pedig az utána következő vádakért tették. Ugyanis volt egy számtan- 
mértan szakos tanárnőnk, csehszlovák volt, magyarul jóformán nem is tudott, 
s mégis magyarban tanított. Ezzel a tanárnővel történt egy kis incidens, 
amelyet leírni nagyon hosszadalmas volna, majd a nagy vakációban találko
zunk. U. i. készültem le az Alföldre biciklitúrára. Majd akkor mindent el
mondok. Bizony, mi is sokat gondoltunk Rátok. Különösen a mozgósítás óta. 
Éreztük, hogy mindig közeledik a szabadulás órája, s akkor visszamehetünk 
hozzátok, magyar testvéreinkhez. Szabadok vagyunk 1 Az az érzés Kedves 
Barátom, az a kimondhatatlan öröm sok gyötrelmes félelmet elfelejt, s egy 
új, szebb, boldogabb magyar jövőt létesít az emberi társadalomban. Félni az 
utóbbi időben lehetett, mert statáriumot hirdettek, s ha valaki csak elszólta 
magát, rögtön falhoz állították. De mi mégsem féltünk. Mi el voltunk készülve 
a legrosszabbra, és elszántan harcoltunk, tüntettünk. A magyar imádságért, a 
Himnuszért küzdöttünk, hogy énekelni tudjuk valahol, s erre a célra a leg
szentebb helyet, a templomot választottuk ki. Ezek a gazember csehek még 
oda is behatoltak, sőt lovon jöttek be a templomba, és meg akarták az éneket 
akadályozni, de ez nem ment. Ekkor nagy verekedés támadt a templomban, 
a rendőröket kivertük. Én is kaptam két hatalmas ütést az államra, az én kezem  
is ü tött a nagy zűrzavarban, lehet, hogy még magyart is ütöttem. Mindezeket 
az izgalmakat végigélni, még végiggondolni is szörnyű. Azért még sem irigyel
tük jó helyzeteiteket, mert tudtuk, hogy nem hiába csináltuk, hanem a 
Magyar Hazánkért 1 S erre a nemes célra, ha kellett volna, a vérünket is szívesen 
kiontottuk volna. Majd még sokat fogok neked beszélni ezekről az aljas esetek
ről, amelyek a X X . században a m űveltséget, a civilizáció végpontján a cseh 
szlovák demokratikus köztársaság m űveltségét és híres tudományát meg
m utatták az egész világ előtt. Masaryk és Benes bácsi szerető nagyapára és 
apára szégyent hoztak a fiacskái, és most a Négussal káryáznak, bridzseznek a 
Grand Hotelben, kivéve a nagyapát. Küldök néked egy képet Kassáról, ha 
tudok, Rimaszombatról is küldök a legközelebb. Add át üdvözletemet Apu
kádnak és kézcsókomat Anyukádnak. Téged pedig számtalanszor üdvözöl 
barátod :

Kovács Tibor,
II. oszt. tan., Kassa. IV.

IV.
Kedves ismeretlen Barátom !
Nagy öröm volt az öreg soproni Líceumban. Visszakaptuk a Felvidék 

nagy részét, sok várost s köztük Kassát is. Te is odavaló vagy, jó kassai fiú. 
Gondoskodunk mi soproni lícisták rólatok. Zászlókat és ruhákat kaptok. De 
nemcsak Lerólad és az ottan élő fiúkról gondoskodunk, hanem ha lehet, a meg
szállt területen élő diákokról is. Nagy tüntetések voltak mindenfelé az ország
ban, aminek megvan az eredménye. Milyen város Kassa? írjál a bevonulásról. 
Én csak annyit mondhatok, hogy Sopron nagyon szép város. Nyáron gyere le 
Sopronba, szívesen látlak. Ismerkedjünk meg. Az én nevem : Kővári Csaba. 
Lakásom : Sopron, Felsőbüki Nagy Pál-utca 3. szám. írjál te is és küldjél 
fényképet, hogy minél előbb megismerkedjünk. Maradok mindig barátod ; 
szeretettel :

Kővári Csaba,
II. oszt. tan., Sopron.
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Válasz.
Kedves Barátom !

Kedves leveledet megkaptam, s nagyon örültem neki. Hát bizony nagy 
öröm volt, mikor a régen várt magyar katonák, rendőrök, csendőrök magyar 
zászló alatt vonultak be Kassára. Jóformán el se hittük, hogy magyarok 
vagyunk. Olyan jól esik látni az utcákon a magyar feliratokat. Nem lehet azt 
kifejezni vagy leírni, hogy milyen öröm volt itt. A bátyámat a csehek elvitték  
a rendőrségre, mert magyar kokárda volt a gomblyukában. Utána kihallgatták 
és megmotozták. Szerencsére még motozás előtt ä nála lévő Szózatot és Him
nuszt lenyelte. Ha nála találták volna, egészen biztos, félholtra verik. így 
(csak) néhány nyaklevessel úszta meg a dolgot. A fényképemet itt küldöm, még 
a régi I. osztályú képem. Sajnos, nem volt más, azaz nem tudtam mást hamar
jában előkeríteni. Jártam már Magyarországon, de még csak Hidasnémetiben 
és Sárospatakon. Szeretném megismerni az egészet. A félévi szünet csak 
két nap volt, de nem baj, mert sokat kell pótolni. Légy szíves, írjál arról, 
hogy mi volt Sopronban a felszabadulásunk idején. Sajnos, lapomat bevégzem 
már. Üdvözöl felvidéki barátod :

Komjáthy György,
II. oszt. tan., Kassa.*

E levelekhez megjegyzés alig szükséges. Beszélnek azok maguk. 
Feltűnő és valamennyinek közös sajátsága, hogy az egyéni kérdések 
és körülmények, a levelek íróinak saját életére vonatkozó megjegyzé
sek teljesen háttérbe szorulnak a felszabadulás nagy, egész lényüket 
betöltő eseménye mellett, mely épúgy érdekli az ettől távollévő itt
honiakat, mint az átélés büszke öntudatával eltelő hazatérteket. 
Csak természetes, hogy mind az egyik, mind a másik a fogékony 
gyermekiélek mohóságával szívta magába, és tükrözi itt vissza mind
azt, amit a novemberi napok nagy eseményeivel kapcsolatban látott, 
hallott vagy olvashatott. Különösen meglepő e tekintetben a III. 
kassai levélíró részletes, személyi élményekben is gazdag leírása, 
meglátszik, hogy az illető — mint leveléből következtetni lehet — 
két évvel idősebb társainál.

Annak ellenőrzése, hogy a levelek mennyiben saját fogalmaz
ványok, s megírásukban esetleg mennyiben működött közre idegen 
(szülői, baráti) kéz, természetesen nem áll módunkban. Semmi 
okunk sincs azonban feltételezni, hogy ne volnának „eredeti írások“ , 
már csak tartalmuknál és stílusuknál fogva sem.

Reméljük, hogy e meginduló levelezés elmélyülő barátsághoz 
fog vezetni, s bőven talál követő példákra.

Mint korjelenség említhető végül, hogy a kassai részről levelezni 
kívánók között szerepelt három zsidó tanuló is külön megjelölve. 
Soproni osztályunkban izraelita tanuló nem lévén, senki sem akadt, 
aki azoknak írt volna.

Sopron. Dr. Benkő László.
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M E G JE G Y Z É SE K .

A különbözeti vizsgákról szóló rendelethez.

Megjelent a Hivatalos Közlöny 1939. évi március hó 1-i számában a 
YKM 132,394— 1939. IX. számú rendelete, mely a polgári iskolából gimná
ziumba és gimnáziumból polgári iskolába lépő tanulók különbözeti vizsga 
anyagát állapítja meg.

E helyen főleg a gimnáziumba való átlépés esetéről akarunk beszélni.
A vizsgaanyagból első pillantásra megállapíthatjuk, hogy sokkal többet 

kíván a rendelet, mint ami eddig szokásban volt. Ha jobban megvizsgáljuk 
a tárgyakat, az anyagot, akkor már azt is mondhatjuk, hogy sok túlzás van 
a kívánalomban. Hogy miért kell pl. a III. osztályba lépő tanulóknak az 
I. osztály magyar verstananyagából (ritmus, ritmus formái, rím, ütem, szó
tagszám, szakozás, műfajismeretetés) vizsgáznia — azt nem tudjuk megérteni ; 
hiszen lehetetlen elképzelni, hogy versek tanítása közben a polgári iskolában 
ilyenre ki ne térjenek. Hasonlóképpen érthetetlen, miért kell vizsgálatot 
tenni a II. osztályba való lépéskor a természetrajz néhány fejezetéből (néhány 
fontosabb ásványkőzet, talajnem, az ember szervezete). Hogy a rajzot ne is 
említsük (művészeti alkotások ismertetése).

Nehéz ezt a szigorú kívánalmat méltányolni, mert ilyen szigorú eljárás 
mellett egy tanár a másiktól átvett osztályban is kívánhatna különbözeti 
vizsgát, hisz’ nem mindnyájan tanítjuk ugyanazt szóról szóra ; vagy polgári
ból fővárosi gimnáziumba való átlépéskor a tanulónak németből feltétlenül 
vizsgáznia kellene, mert a dolog természeténél fogva sokkal kisebb tudással 
rendelkezik.

Jól tudjuk, hogy ebben a szigorú intézkedésben az lebegett célként az 
illetékesek szeme előtt, hogy minél kiválóbb eredményt tudjon a gimnázium 
felmutatni. Erre szolgált már az a korábbi intézkedés is, mely szerint csak 
jeles és jó polgári iskolai bizonyítvánnyal lehet gimnáziumba tanulót fel
venni. Mégpedig két évi ilyen előmenetelt kívánunk meg, s ezt mindnyájan 
helyesnek tartjuk. Azonban teljesen kiszorítani a gimnáziumból a polgári 
iskola tanulóit mégsem lehet. Az I. gimnáziumba néha helyszűke m iatt nem 
juthat be az egyébként kitűnő elemi iskolai végzettségű tanuló. A bekerültek 
közül sokról az első években derül csak ki, hogy nem gimnáziumba valók, 
ezek elmennek, helyükre szoktak jönni —  főként leánygimnáziumban —  
azok a polgári iskolai tanulók, akik ott már megmutatták értéküket, tovább
tanulni vágynak, arra érdemesek is.

Ellenvetésül mondhatná valaki, hogyha ezeknél a tárgyaknál kevés a kü
lönbözeti vizsgaanyag, azt könnyen meg lehet tanulni. A tévedés az, hogy 
a nehézség itt nein a mennyiségben, hanem a különbözeti vizsgatárgyak 
számában van. Ezt bővebben aligha kell magyarázni.

Ennyi különbözeti tárggyal aligha tudnak majd a tanulók megbirkózni. 
Az lesz a helyzet, hogy az anyagiakban erősebbek fognak csak elkészülhetni 
a különbözeti vizsgára, mert tudnak házi tanítót fogadni. így nem igazi válo
gatás történik, hanem a pénz jogán jutnak majd egyesek tovább, nem érték 
szerint.

Megkíséreltük a budapesti evangélikus leánygimnáziumban mi is éppen 
a rendelet megjelenése előtt néhány nappal a különbözeti tárgyak megállapí
tását, és éppen elég ilyent találtunk ; de nem is gondoltunk arra, hogy pl. már 
a II. osztályba lépőtől megkívánjuk a rajzban azt a bizonyos műalkotások 
ismertetését. Ha már amúgy is elkerülhetetlenül sok tárgyból kell vizsgázni, 
akkor legalább komoly ok nélkül ne szaporítsuk a nehézségeket, mert nem 
teszünk vele jó szolgálatot, s nem is szolgáljuk vele az igazi szelekciót sem.

Nagyon helyes lenne, ha a polgári iskola új tanterve némikép alkalmaz
kodnék a gimnáziuméhoz, hogy ne állhasson elő az a helyzet, hogy egyik
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másik esetben alsó osztályban történő átlépés esetén több tárgyból kelljen 
vizsgázni, mint felsőbb osztályba lépésnél.

Addig pedig célszerű lenne, ha kevésbbé néznők a betű szerinti anyagot, 
mint inkább a lényeget, ami által kevesbednék az ijesztően sok különbözeti 
vizsgaanyag.

Budapest. Kdply Elemér.

K Ü L F Ö L D I LA PSZEM LE

\  Die Erziehung). 1— 5. füzet. 1938 okt., nov., dec., 1939 jan., febr. (Quelle 
jú.XMeyer, Leipzig).

Az 1. füzetből kiemelkedik W. Flitner tanulmánya : „Grundlegen der 
Geistesschulung : Beitrag zur Theorie der höheren Schule.“ Az a biztosság) 
amellyel a didaktika a tárgyak rendjét és értékét a múltban megállapította, 
a középiskolák gyakori reformja következtében megingott. Szükséges tehát 
a tárgyak lélekformáló mivoltát a mai helyzetnek megfelelő szintézisben látni. 
A XIX. század pozitivista felfogása a középiskola tárgyait eltudományosítja. 
Az újabb didaktikai törekvések az iskola ál-scientizmusát ostromolják, vissza 
akarják vezetni igazi feladatához, ahhoz, hogy ápolja az alapvető szellemi fog
lalkoztatást a gyermek- és ifjúkorban, ami nem színleges tartalmat (Inhalt) 
ad a léleknek, hanem egészében értékes lényegi tartalmat (Gehalt). Ez a fog
lalkoztatás szintén objektiválja az ismereteket, de alkalmazkodik az ifjú 
szellemi érettségéhez. Tudományos, de még nem tudomány. A didaktikának 
éppen ez a legsürgősebb feladata, hogy tisztázza az iskolai tárgyaknak a tudo
mányhoz és a kutatáshoz való viszonyát. Ez a vizsgálódás megmutatja, hogy 
maradjunk-e meg tanításterveink hamis eltudományosításánál, vagy inkább 
térjünk vissza a septein artes liberaleshez, amelyeknek a facultates-hez nem 
volt közük : megőrizték tisztán alapvető szerepüket. Az egyetem nagyon bele
nyúlt a középiskolába, de egyidejűleg panaszkodik, hogy az nem ad neki 
megfelelő előképzettségű diákokat. A szerző reámutat az iskolai tanulmányok 
és a kutatódiszciplinák közti különbségekre. A német egyetem kiváltképpen 
kutató intézmény, nemcsak a „scientiae“ , hanem a „litterae“ csoportban is, 
és ezzel hatással van a középiskola tantárgyértékelésére, mert ami az egyetemi 
tudományos tárgyak schémájába nem fér bele, az mint „melléktantárgy“ 
áll félre. A közfelfogás harcol ugyan ez ellen, de nem megfelelő módon, mert 
fontos fogalmakat felcserél ilyen közhelyszerű szólamokat hangoztatva : 
„Nem tudás kell, hanem jellem.“ „Az iskola ne tanítson, hanem neveljen.“ 
„Nemcsak az észt, hanem a testet is képezni kell.“ Ezekben a monoton jel
szavakban egységet alkotó jelenségeket egy-egy helytelen ellcnmondás választ 
el. Mert e szerint a jellem ellentétes volna a tudással stb.

A legújabb német tantervet vizsgálva, megállapítható, hogy vannak az 
egyetemmel érintkező tanszakok (ilyen a mathematika), de vannak már 
„artes“ is a tantervben. Szerző sorraveszi a történelem, a nyelvművészet 
(ars grammatica et rhetorica), költészet és irodalom (litterae), idegen nyelvek 
(linguae), világismereti tárgyak (artes reales), végül a testedzés, a zenei- és 
technikai mesterségek fejezeteit. Valamennyi önmagában befejezett szemlé
letet hivatott adni az emberi művelődés egy-egy fontos szelvényéről. így 
autonómiájuk van a tárgyaknak, nem propedeutikus jellegűek. Önmagukban 
állnak, és egységet nem azon a jogon alkotnak, hogy a tudományok rendszer
tanából származtatjuk le őket, hanem az ember lelki tevékenységének sok
oldalúsága jut bennük kifejezésre ilyen összeállításban : artes illiberales, 
a. m. technikai készségek (Goethe szerint : strenge Künste), a test gyakorlása, 
symbolikus szellemi foglalkozások (zene, írás, rajz), a jelek hermeneutikája 
(litterae), a széttagoló, elvonó, számoló gondolkodás (történelem, artes reales, 
mathematika, logika), alakítás a képzelet, a szemlélet, az elmélkedés terén.
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Mindennek a mély szellemi tartalmat megadja : a szigorúság a gondolkodás 
íegyelmezésében, a nyelv szabatos használatában, a szép formáinak és az ízlés
nek fejlesztése, erőteljesség a testben, finomság az érzésben, tisztelet a múlt 
iránt, józanság az értelmi életben, ügyesség a gyakorlati kivitelben.

A 2—-3. füzetben F. Sauerbmch berlini sebészprofesszor ír „Mensch und 
Technik“ címen. Az ember és a technika problémája az egész társadalmi 
életbe belenyúl. Az emberiségnek a technikába vetett hite folyton alakult. 
Kezdetben szinte vallásos hittel látták benne az emberiség üdvének az útját, 
mások a kultúra romboló ellenségét látták benne. A technika pedig közben 
haladt, és sajátos jegyét rányomta a korra. A gépi technika mellett szerző 
az orvos szemével nézi az ember legsajátabb énjéhez tartozó technikai készsé
geket, amik az embernek keze révén a sajátjai. A mechanikai szemlélésmódnak 
a gép és ember viszonyában engedményeket kell tennie, és teljességi igényét 
fel kell adnia abban is, mintha ez volna egyetlen alapja az egész technikának. 
Nemcsak az anorganikus teszi a technikát, az organikusnak is része van benne. 
Az anorganikus értelmezése is bővült a modern fizikában : az anyag moleku
láris alapszerkezete dinamikus összefüggést mutat. Képes értelemben tehát 
elmondható : a vas él. A természet lényege tehát általános nagy talány. Ennek 
felismerése segíthet arra, hogy a technikai munkában a rationális és irrationalis 
erők részesedését helyes viszonyba hozzuk. így  pl. a feltalálónál az exakt 
tudományos belátás és az irratioriális képzelőerő nem ellentétek, hanem teremtő 
szintézisben vannak egymás mellett. Ezt annyira méltányolni kell, hogy pl. 
helytelen lenne, ha központilag szervezett kutatás-irányító központok külső 
beavatkozással akarnának találmányokra serkenteni. A szellem szabadságá
nak a hitében lehet leküzdeni a szűkkeblű, önző anyagiságot, aminek a technika 
nem szükségképpen a hordozója, csak akkor, ha nyers és kíméletlen magán
gazdasági céloknak szolgál. Az ember és a gép viszonyában szociális szempont
ból is ismert eltolódások jöttek létre : 1. A gépet kiszolgáló munkás a láthatat
lan helyről utasított felügyelővel áll csak „személyes“ viszonyban, az igazi 
gazda az ő számára nincs sehol. 2. A munkás a felaprózó munkamegosztás 
által elszakad a saját keze munkájától. Ezeket a bajokat a mélyreható nevelő
munka szünteti meg úgy, hogy 1. a vezető helyeken igazi személyiségek álla
nak, akik példát adnak, mert magasabb életértékeket szolgálnak, mint a saját 
énjük kívánságai : a nép és az állam szolgálata élethivatás előttük ; 2. a meg
osztásból eredő érthetetlen részletmunkát azáltal kell a munkás előtt értel
messé tenni, hogy megértetjük vele : részletmunkája az egész szempontjából 
múlhatatlanul szükséges.

A 4. füzetben Benno v. Wiese „Der Gedanke des Volkes in Herders 
W eltbild“ c. értekezése azt mutatja ki, honnan alakult ki Herderben a nép 
olyan felfogása, hogy az nem tömeg és alsó réteg, hanem nyelv, leszármazás 
és történelmi fejlődés. A népben divinum van, mondja a herderi kelet-német 
misztika ; a népek sokaságában „az istenség világának élő lehelletét“ kapja 
az ember. így lesz a történelem Herder előtt az isteni és az emberi találkozásá
nak a színhelye. A jelen képe vigasztalan, mert Herder az elmechanizálódás- 
nak a jeleit látja, amely a népek jellemét kezdi ki, és ezért menekül kora sivár
ságából az emberi nem eredetéhez. így  lát Herder a népben,Természetesen 
üde egységet“, amely felszabadítja az embert a felvilágosodás társadalmi 
észkultúrájának az általánosító mértéke alól. Rousseau hatása is működik : 
a világfejlődést mint az eredetileg tiszta őskezdettől való elszakadást látja. 
Herder népeszméjének sajátsága még a fiatalság, a frissesség. A világ azért 
nem vénül meg, mert a népekben a teremtő élet mindig újra születik. A népi 
ifjúság derűlátó gondolata különbözteti meg Herder felfogását a rousseaui 
és hamanni kultúrgondolat borúlásától.

A nép nyelvközösség, és a nyelv Herdernek nem rationalis jelrendszer, 
hanem foglalata a népiségben ható lelki erőknek. A nyelv tanúbizonyság 
arra nézve, mennyi eredetiség és közvetlen élet van a népben. A nyelv „éneklő 
természet“ , a természet költészete, és az igazi költészet a nép dalában, zenéjé
ben, lelkében van. így aztán a népdal is Herdernek nem mint „műfaj“ fontos,
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hanem mint a nép életéből természetesen előtörő költői ősfonna. Nép és köl
tészet kölcsönös viszonyban van : a nép nélkül nincsen igazi költészet. Az igazi 
költő is innen merít, így lesz az istenség és a nép között közvetítő, m ítoszt 
alkot, isteni követ, próféta. Ebbe a hitbe belevegyül Herder fájdalma : minél 
inkább „társadalom“ lesz a népből, annál inkább tűnik el a költészet eredeti 
ősfrissesége. Itt már a politika területére lép át Herder, fájlalja a német tör
zsek szakadozottságát. A nép élete állandó újjászületés, „palingenesis“. Gene- 
tikus erők vannak benne, amit Herder „eredetiségnek“, „geniusnak“, „nem
zeti jellemnek“ , néha „törzsnek“ vagy „vérségnek“ (Geblüt) nevez. A nép
istenség vallási kapcsolat gondolatát a weimari tartózkodás alatt a humanitás 
eszméje váltja fel. Az egész emberiség kultúrájának egyetemes gondolata cse
réli fel Weimarban a népkultúrák individuális formáinak eredeti elképzelését. 
A németség mai politikai fejlődése az eredeti herderi elgondolásnak kedvez, 
mert mai kultúra-értelmezése nem az emberiség általános, lineáris hala
dásának lemérésében áll, hanem kultúráját genesisében értelmezi, tehát 
történelmi fejlődésében, népi sajátságainak mélyére hatolva. A történelmi 
életegységek „szerves“ felfogásáról szóló herderi tant különösen a szlávok 
kapták fel a XIX. században a nép, természet, nyelv és lélek herderi egymás 
mellé helyezésére hivatkozva. így a politikai, hatalmi küzdelmeket elítélő 
Herder, aki „az emberi nemzetség megöldöklőiről, megkoronázott, vagy koro
nákért küzdő hóhérokról“ írt, maga lett azoknak a vezetőgondolatoknak a 
megindítója, melyekkel a hatalmuk kiterjesztéséért és önállóságukért küzdő 
keleti népek Németország ellen fordultak. így lett a herderi gondolkodás 
egyoldalúsága a nemzetiségi küzdelmek eszmei kiindulópontja. Ettől függet
lenül Herder nagy értéke a német népnevelésnek, mert számos gondolata a nép
nevelésről ma is hat.

H. Zillich  erdélyi szász költő „Auslanddeutsche Kulturpolitik“ címen 
kezd cikksorozatot. Ebben a számban „Ortsnamen im Volkstumskampf“ c. 
alatt arról ír, hogy a külföldi németség mily természetesen ragaszkodik tele
pülési helyeinek ősi német elnevezéseihez. Itt azonban a világért sem mulasztja 
el, hogy bevezetőben Nagy-Magyarországot meg ne piszkálja. Ezt írja : 
„Mikor 1866-ban Bécs nem volt képes Nagyausztria központi vezetésére, 
Budapestre hárult a feladat, hogy egy olyan államot kormányozzon, amelyben 
ugyanannyi nemmagyar (Nichtmadjaren), mint magyar élt. Ez a nehézség 
megoldható lett volna, ha a nemmagyarok népi jogait biztosították és becsülték 
volna. De más utat választottak, amely az 1918-i állami bomlásra vezetett, 
mert megkísérelték a magyarosítást, elvonták a nemzetiségek iskoláit, szín
házait és egyéb intézményeiket olyan eszközökkel, melyeket ma is különféle 
államok nemzeti kisebbségeikkel szemben alkalmaznak. Senki sem tett szemre
hányást a magyaroknak azért, hogy országuk minden helységének magyar 
nevet adtak, azoknak is, melyeknek eddig nem is volt magyar nevük. A nem
magyaroknak mindegy volt, hogy Budapest helyneveket talált ki, ameddig 
ezek magyar nyelvterületen maradtak, és más nyelvi területekre (Sprach- 
räume) nem kényszerítették rá. De nem így történt 1. . . Az ismert helység
névtörvény megparancsolta, hogy minden helység hivatalos neve a magyar 
legyen. Hiába védekeztek különösen Erdély németjei ez ellen.“ A nagy kiroha
nás fogyatékos alapját csakhamar mutatja a következő mondat. A világháború 
után „nemsokára újból feléledt ez az eljárás egy csomó államban, és olyan 
méreteket öltött, mint soha az előtt. Most már a kisebbség nyelvének az 
iskolákból és hivatalokból való kiszorítását jelenti, a hatóságokkal való érint
kezésnél a kisebbségi nyelv használatának tilalmát, ami még a végtáblákra és 
a sírfeliratokra is kiterjed“ . Ez már kissé más eljárás, de itt már nem nevezi 
meg Zillich az illető o rszágot...

Ilyen nyelvsérelmek 30 m illiónyi nemzeti kisebbséget érintenek Európá
ban, ami az európai kultúrát kevéssé segíti elő. Ezekben a küzdelmekben 
a helynév olyan mint a zászló, hű hozzá a kisebbség, mint őseihez, a vérhez, 
a nyelvhez.

Az 5. füzetben (1939 febr.) W. Flitner folytatja az 1. füzetben közölt



188 Külföldi lapszemle.

didaktikai értekezését, és itt az alapvető lélekformálás gyakorlati tanítástervi 
megvalósításáról ír. Elöljáró fejtegetéseiben a tárgyak összefüggésének elméle
tét adja. A tanulás elsőízben való végrehajtása egy tapasztalatnak, amit úgy 
dolgoz fel a szubjektív lélek, hogy az birtokává válik. Benyomásokat, hatáso
kat feldolgozni annyit jelent, mint átérezni, átgondolni és meggondolni, hogy 
helyesen érthessük őket ; de jelenti a megértett dolognak kifejlesztését, ki
fejezésre juttatását vagy tevékeny alkalmazását. A kifejtésnek három síkja 
van, van tevékeny (akarati, szociális) magatartás ; 2. a munkáló tevékenység ; 
3. a szellemi közlésnek, a jelképi kifejezésnek, a beszédnek a síkja. A tanulás 
tagozódása : 1. Ápolás és gondozás a görög gimnasztika értelmében, ez a 
,-,kultúrmunkaterület“ az egészség-fenntartást műveli, a harcászatra való alkal
masság eléréséig. 2. A gyermeknek tevékeny magatartásával az élet rendjébe 
való beillesztése szoktatással, fegyelmezéssel (Herbart : Regierung u. Zucht) 
a görög askesis értelmében. Végcél a társadalom életrendjébe, az erkölcsi 
világrendbe és az államba való behelyezés. 3. A gyermek munkarész-vállalása 
és munkagyakorlatai által (amit szerző ergasiának, munkaalkotásnak nevez) 
a gazdasági tevékenységre és a hivatásszerű életre való előkészítés. Ez a három 
szakasz „alkalmazott“ szellemi foglalkoztatás. Ezzel szemben áll 4. az a terü
let, amelyet a görögök, mint Apollo és a múzsák előtt szent templomi körzetet 
fogtak fel és mint „musicát“ (átfogó ó-görög értelemben) jelöltek meg. Ennek 
megfelelnek a művészi, tudományos és egyházi élet tevékenységei és folyamatai: 
művészet, filozófia, egyes szakok, vallás, a nyelv és a jelképek, kifejező eszkö
zök egész területe. Ezzel az elméleti alapvetéssel szerző a középiskolának azt 
a jelleget véli megadni, melynél fogva nem kizárólagosan egyetemi előkészí
tésre szolgál, hanem felelősségteljes, vezető, világban élő és világba néző tevé
kenységet fejt ki. Sürgősen szükségesnek tartja, hogy a középiskolai tanárság 
köznevelési rátermettségre neveltessék, hogy így a növendékek egészének is 
arravalóságát (Gesamttüchtigkeit) valósíthassa meg. Mindez a Hermann 
Lietz által ily szellemben végrehajtott művelődésterv-kibővítés világban 
helytálló, tevékeny, lovagias műveltségideálnak szolgál. Az ifjúságot az őt 
fenyegető ideges szórakozottsággal szemben a kontemplativ lélekfoglalkozta- 
tás higgadtságára kell nevelni. Ennek ciklusos felépítését tárgyalja módszeres 
részletességgel az érdekes közlemény további része.

Budapest. Dr. Hajdú István.
A  Praktische Schulphysik 1. számában Müller H. kijelöli a német fizika

tanárokra az 1939. évben váró feladatokat. Az elmúlt év eredményei Német
országot abba a kivételes helyzetbe juttatták, hogy számukra a munka- 
nélküliség problémája a munkáshiány kérdésévé alakult. A nagyarányú épít
kezések miatt elsősorban technikai téren jelentkezett a hiány. Az utánpótlás 
gyorsítására megrövidítették a technikai és az iskolai kiképzés idejét, így 
a fizikát is kisebb óraszámban tanítják. A megoldandó nagy feladatok pedig 
a technikusoktól több és különb munkateljesítményt kívánnak, mint ezelőtt. 
Ez a két dolog nehezen egyeztethető össze. A fizika minden technika alapja, 
éppen ezért a szerző a fizika tanárok feladatává teszi a technikusok után
pótlásának biztosítását. Ezt úgy érhetik el, ha a tárgyuk iránti pozitív érdek
lődést, odaadó lelkesedést különös mértékben felkeltik és ápolják, az óraszám 
csökkentéséből származó hátrányt a matematikai és természettudományi 
körök buzgó munkájával pótolják.

Gerät zur Darstellung „freier Schwingungen“ . Die Torzionswaage címen. 
Weller R. egyszerű eszközt ismertet a szabad rezgéseknél előforduló fogalmak 
szemléltetésére.

Erzeugung von Klangfigure auf dem Boden einer Geige. Gentil K. Meinel 
kísérleteiről számol be. Meinel hangábrákat hegedűn állított elő.

Voríührversuch über das Griindsäztliche der zerstörungsfreien Werk
stoffprüfung nach dem Magnetpolverfahren. Pricks H. kísérleti berendezést 
ismertet annak szemléltetésére, hogyan állapítják meg a technikában gép, 
kazán stb. alkatrészek hibátlanságát mágneses úton.
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Über die objektive Vorweisung schwacher Lichtcrschoinungeii. Krumm E. 
kis intenzitású fényjelenségek szemléltetésére átlátszó ernyőt ajánl. Pl. vékony 
selyempapír mindkét oldalán olajjal bekenve.

Wie ist optische Tarnung möglich? címen Friedrich A. kísérleteket ír le, 
melyekkel a honvédelemben igen fontos lelepzés módjai (kontraszt, negatív 
kontraszt hatás) megértethetők.

Einfache Beobachtung der Sonnenflecken im Schulunterricht. Mader A.
szerint a napfoltok egyszerre az egész osztály számára szemlélhetők lesznek, 
ha a távcső okulárja alá minden irányban forgatható tükröt helyezünk. 
A tükörrel a távcsőből kilépő sugarak az osztállyal szemben felállított ernyőre 
vetíthetők.

Budapest. Csüngi M ária .

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

Udvarhelyi Károly: Magyarország földrajza az iskolában, és szülőföld' 
ismertetés. Szeged, 1938. Szerző kiadása.

Udvarhelyi Károly, a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakorló
iskolájának tanára alapos tudományos felkészültséggel és kiváló pedagógiai 
rátermettséggel írta meg (38 elsőrendű ábrával (fénykép, térképvázlat, 
grafikont díszített, 232 oldal terjedelmű földrajzi vezérkönyvét. A munka 
65 tanítási egységet dolgoz fel. És pedig : 1 ismerkedési órát, 3 kirándulást 
és 61 tanítási órát.

Valamennyi óraterv kidolgozása rendkívül alapos és körültekintő. Nem 
épít légvárat. Nem zsúfol össze egy óra keretébe több órára szóló anyagot. 
Nagyon meglátszik, hogy tényleg megtartott órák menete van könyvbe 
rögzítve.

A munkát 30 oldal terjedelmű megbízható adattár fejezi be, melyben a 
szerző a legújabb statisztikai anyagot igen jó grafikonok kíséretében fog
lalja össze.

Bár a könyv polgári iskolák részére íródott, középiskoláinkban is teljes 
sikerrel használható, mert a polgári iskola és a gimnázium hazánk földrajzát 
ugyanazon részletességgel tanítja, s a feldolgozás módszere is azonos.

Nagy örömmel s azzal az óhajtással forgattuk a szép munkát, hogy 
bárcsak minden tárgyból hasonló alapos vezérkönyvvel rendelkeznénk. A jó 
vezérkönyvek nemcsak a tanár munkáját könnyítenék meg, s adnának 
hasznos gondolatokat az anyag feldolgozására, hanem a tankönyvírást is új 
vágányra terelnék. Végre megvalósulhatna sok pedagógus álma (lásd pl, 
Masszi Ferenc : Bevezetés a középiskolai nevelésbe), amely a mai tankönyvek 
zsúfolt anyagát három részre bontva bocsátaná az iskola rendelkezésére. 
És pedig : mint a tanár részére szóló vezérkönyvet, a tanuló részére szóló 
rövid és olcsó tankönyvet és az ifjúsági könyvtár részére szóló olvasókönyvet, 
illetve adat- és példatárt. Ezen meggondolásból örömmel látnók Udvarhelyi 
vezérkönyvével összhangban álló tankönyv és földrajzi olvasókönyv meg
jelenését.

Egyébként ajánljuk a munkát kartársaink szíves figyelmébe. Ennek 
a könyvnek minden földrajztanár asztalán állandóan ott kellene lennie, mert 
nagyszerű útmutatást ad a modern földrajz tanítása nagyszerű padagógiai 
munkákban (Teleki—-Vargha : Modern földrajz és oktatása ; K a ri: A föld
rajz tanítása stb.) lefektetett elveinek gyakorlati megvalósítására.

(Karcag.) Dr. C.sinády Gerő.
Magyar nyelvtan olaszok számára. László Tóth : La Lingua Magiara. 

Con prefazione del prof. Luigi Salvini. Illustrazioni di György Buday. Napoli, 
R. Istituto Superiore Orientale, 1939. — 8° —  (6 + )  218 ( +  1) p.

Nemrég olyan könyv hagyta el a sajtót, mely mellett nem mehetünk el 
szó nélkül, bár nem tartozik szorosan folyóiratunk tárgykörébe. Tóth László-
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nak, a római és a nápolyi egyetem magyar lektorának magyar nyelvtana ez, 
m elyet több évi tapasztalatai alapján a magyarul tanuló olaszok részére írt. 
Már magát a tényt, hogy szükség volt egy ilyen nyelvtan kiadására, örömmel 
kell tudomásul vennünk, mert azt m utatja, hogy mind többen és többen 
érdeklődnek nyelvünk, kultúránk iránt a nagy nemzetek körében is. Az pedig 
m égvnagyobb örömünkre szoglálhat, hogy egy ilyen nagy gonddal, szeretettel 
és hozzáértéssel készült munka vezeti be olasz barátainkat a magyar nyelv 
rejtelmeibe. A könyv célja az, hogy a magyar nyelvtant a maga egészeben 
megismertesse, még a csak régebben használt nyelvi alakokat (történeti 
m últ stb.) is, de olyan módon, hogy azért ne riassza vissza az idegeneket a 
magyar nyelv nehézségeinek kidomborításával. Tehát egyesíti magában a 
leíró nyelvtan és a gyakorlati nyelvkönyv tulajdonságait. Kevés szabályt ad, 
de annál több példát. Tárgyalási módja úttörő : nem az indogermán nyelvek 
kategóriái szerint mutatja be a nyelvi jelenségeket, hanem igyekszik a magyar 
nyelv szellemének megfelelő módon bontakoztatni ki a nyelv tüneményeinek 
bonyolult hálózatát. Ez bizonyos egyenetlenségre Vezet ugyan a rendszeresség 
tekintetében (nem különbözteti meg a mondatrészeket és a szófajokat), de 
az idegenek számára könnyebben áttekinthetővé teszi a határozóragok és 
névutók tömegét s azok szerepét. Ezekre — meg a személyragokra — különös 
gondot fordít, s művészi szemléltető ábrákkal (Buday György rajzai) segíti 
elő a megértést. Ez nagy érdeme és előnye ennek a "nyelvtannak. Éppen a 
személyraggal ellátott határozóragok és névutók tekintetében azonban többet 
ad, mint kellene : a közbeszédben soha elő nem forduló alakokat is bemutat. 
Ezt mondhatjuk az elavult igealakok ismertetésére is. Az áttekinthetőséget 
pedig nagyon elősegítené néhány összefoglaló táblázat, s a képeshatározók
nak és azokat vonzó igéknek együttes bemutatása. Kívánatos volna továbbá 
a szóképzésnek is nagyobb teret juttatni, ne csak néhány lapnyi ,,függe- 
lék“-et. A nyelvtani anyag „leckék“-re van osztva s mindegyik lecke után 
fordítási példákat ad magyarról olaszra és olaszról magyarra. A fordítandó 
mondatok nagyobbrészt közmondások, népdalrészletek, vagy újabb 
költőinkből vett idézetek. Általában jól vannak kiválogatva s a tárgyalt 
nyelvtani részhez igen jól simulnak, legfeljebb az tűnik fel, hogy Arany János 
aránylag kevés idézettel szerepel. A könyvet néhány olvasmány (Jókai, 
Gárdonyi, Zilahy, Nyírő, Tamási, Szabó Dezső egy-egy novellája vagy regény- 
részlete) rekeszti be. A fordítandó példák és olvasmányok mellé, párhuzamo
san, szójegyzék járul : hasznos volna azonban, ha külön betűrendes szójegy
zék is tartalmazná a könyvben előforduló, elég gazdag szókészletet. Minden
esetre a szerző eredményes, hasznos és több tekintetben úttörő munkát 
végzett, s hiányai egy eljövendő új kiadásban könnyen pótolhatók lesznek. 
Ezért örömmel üdvözöljük ezt a könyvet, mint nyelvünk és kultúránk ter
jesztésének egyik jól használható, s hozzáértő külföldiek által is méltányolt 
eszközét. Dr. Ember Ernő.

Karlson P au l: A {(épmadár. Királyi Magyar Természettudományi Tár
sulat kiadása. Ára 8 P.

A repülés problémája egyidős az emberiséggel. Nincs a technikának még 
egy kérdése, mely hasonló intenzitással foglalkoztatta volna az emberi elmét, 
m int a repülés titka. Karlson Paul világhírű könyvében a repüléstudomány 
mesterien megírt élettörténete tárul elénk, a repülés titkának megoldására 
irányuló kísérletek végtelen sora Archytas fagalambjaitól és Leonardo da 
Vinci madárrepülésétől a legújabb repülőgép óriásokig. Évszázadok meddő 
kísérletezései és lázas hevületű újrakezdései kellettek, míg a fáradhatatlan 
kutatás végre valóra válthatta az emberiség ősi vágyálmát, és az ember ver
senyre kelhetett a madarakkal, és felszállhatott a levegőbe.

Megismertet a könyv a repülés elméletének főbb kérdéseivel : az áramlás 
és légellenállás, a felhajtóerő jelentőségével, a légcsavar működési elvével, a 
kormányzás és az egyensúly kérdésével, a vitorlázórepülés problémáival, 
végül a gyakorlati kérdésekkel foglalkozik : a benzinmotor törvényeivel, a 
motorhűtéssel, a Diesel-motorokkal, szerkezettani problémákkal. Junkers
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szerepével a repülőgépgyártásban és a felszállás, leszállás és a levegőfék nehéz
ségeivel. Bevezet a légi közlekedés tudományába, és megismertet a repülőgépek 
különleges típusaival : az autogiroval, a csupa szárny- és kacsarepülőgéppel. 
Vázolja a repüléstudomány fejlődésének, a teljesítmény fokozásának lehe
tőségét.

A technikai kérdések iránt fogékony mai olvasó különös élvezettel forgat
hatja ezt a könyvet, mely könnyed, tudományos hangot kerülő stílusával, 
eleven és szellemes írásmódjával a technika egyik legérdekesebb fejezetébe 
világít bele. A kitűnő munka értékét 32 tábla és 177 szövegkép teszi még tel
esebbé. . K .

Müller—Freienfels: Kindheit und Jugend. Leipzig, 1937. 264. o. A szerző 
gyermek- és ifjúkor jellemzésére is az ő ,,Lebenspsyehologie“-jének elveit 
alkalmazza. Elmélete szerint a lélektani kutatásnak kapcsolatban kell lennie 
a szociológiával és a biológiával. A lélekbúvár feladata nemcsak a tudat analizá
lása, hanem fel kell kutatnia a tudat-történés kihatásait minden életnyilvánu- 
lásban. Az „ént“ mint teljes egészet kell felfognia, amely cselekvő állapotban 
él, és sokféleképen változik.

Minden lelki jelenséget egész „énünkkel“ kell megélnünk, és az egyes 
lelki tartalmak elszigetélése már mesterséges eljárás. Az aktív „én“ ebből 
a szempontból ösztönök rendszere, amelyek egymást sokféleképen gátolják 
vagy serkentik. A tudatban feltűnő érzelem, akarat, szenvedély ennek az 
ösztönszerű én-élménynek mindmegannyi módosulása.

A szellemi élet is így magyarázható. Észrevevés, emlékezés, fantázia 
az ösztönélet kihatásai, amelyek nemcsak asszociációkat tudnak létrehozni, 
de sokféle disszociációt is. Nem szabad tehát szellemi folyamatokat csak 
mint tudat-történést felfognunk, mert ezekben is cselekvő állásfoglalás érvé
nyesül. Érzetek, képzetek, fogalmak nem passzív képek, hanem a cselekvő 
„énnek“ a külső világhoz való viszonya tükröződik bennük (Grundzüge einer 
Lebenspsychologie).

E szerint a lelki fejlődés is aktív és szinte tervszerű folyamat : az „én“ 
élettevékenysége. A külső hatások (környezet) jelentősége a fejlődés szempont
jából csak másodlagos.

Az ember fejlődésében nem lehet csak természetes fázisokat megkülön
böztetni, mert a biológiai változások mellett szociális és lelki tényezőknek is 
döntő szerepük van. A gyermek pl. az egyes életfázisokat, mint „szerepeket“ 
fogja átélni.

Freienfels a „szerep“ fogalmát alapvető kategóriának alkalmazza. Mind
nyájan „szerepekben“ éljük életünket, mert a változó helyzeteknek megfelelően 
egész lényünk magatartása megváltozik. Minden ember másként viselkedik 
családi életében, másként elöljáróival vagy alantasaival szemben, azaz : 
a családi — az elöljáró — vagy az alárendelt —  „szerepében“ mutatkozik. 
Egy élet körében sokféle szerepet tud átélni egyidejűleg is.

A „szerep“ azonban nem álarc, hanem beleélés, az „én“-nek teljes át
váltása, mindig a szituációknak megfelelően. A „szerep-játszás“ nem szükség
szerűen természetellenes, természetünkké válhatik, sőt alapjában jellemünk, 
személyiségünk is ilyen természetünkké vált, a külső világra való visszahatás
ban tartóssá alakított szerep. Az élet a jellem szilárdságán felül bizonyos moz
gékonyságot is követel tőlünk : a különböző „életszerepek“ vállalására.

A gyermek fejlődését „szerepek“ átvétele szerint tagolja. Az iskola pl. csak 
akkor válik egy fejlődési fokozattá, ha a gyermek már megvalósította a reá- 
kényszerített iskolás-,.szerepet“ a fegyelmi szabályzat értelmében, és meg
találta a helyét a tanulók külön társadalmában is. Biológiai változások csak 
előfeltételei a fejlődésnek, de fokozatait csak akkor lépte át az ifjú vagy gyer
mek, ha az új életformát mint szerepet lelkileg átélte, és a maga környezetén 
belül érvényesítette. Egy-egy fejlődés-szakasz kereteit azonban nem fogja 
betölteni egyetlen „szerep“. A tanteremben a tanuló szerepe él, de a szünetek
ben, erdőn-mezőn az „ifjú-hős“ fog harcolni, terveket szőni vagy merész 
kalandokat keresni stb.
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Melyik az igazi „szerepe“ ? — Mindkettő és még több is ezeken felül, 
mert egyetlen élet-szakasz sem egységes, az ellentétes szerepek kiegészítik 
egymást, sőt a különböző fázisokban átélt és kialakított szerepek egymás 
fölé rakódva tovább élnek, későbbi életkorokban érvényesülhetnek.

Az ifjúkorra elsősorban az ú. n. „extraversio“ jellemző. Fejlődésének 
ebben a hatodik szakaszában minden ifjú természetes és erős ösztönzéseket 
érez a valóságos tevékenységre. Természeténél fogva nem befelé él, hanem 
a külső világ életében akar gyakorlatilag is résztvenni. A középiskola vagy 
az egyetem ezeket az ösztönöket elnyomhatja, illetőleg arra kényszerítheti 
a fejlődő embert, hogy képzeletben élje ki a maga természetes hajlamait, 
de a paraszti vagy munkás-társadalom gyermekeire egyáltalán nem jellemző 
az „introverzio“ : a magábazárkózó, romantikus magatartás, a naplóírás stb., 
mert mindez nem az ifjú természetének megnyilatkozása, hanem : kultúra.

Freienfels az ifjúkorra vonatkozó megfigyeléseivel csak a természetes lényt 
akarja megkülönböztetni a kultúr-szférában élő tanuló-ifjútól, és nem kívánná 
pl. a gyakorlati hivatás által elvonni a kultúra természetellenes hatásai alól. 
Hiszen a gyakorlati valóságtól bizonyos mértékig el kell vonatkoznia annak, 
aki a szellem, a művészet vagy tudomány világában él, de ez már kulturális 
beállítottság, nem a természet megnyilatkozása.

Spranger megfigyelései csak a m űvelt ifjúságra érvényesek, az ő leírása 
nyomán sok pszihológus tévesen általánosította az ifjúkor introverziós jelensé
geit. Mindenesetre meg kell látnunk, hogy az „énnek“ szubjektív, érzelmi, 
gyakran szentimentális kihangsúlyozása "az 1900 körüli individualisztikus 
kultúra hatása, gyakran még ma is. Mohácsi] Endre.

A debreceni Kollégium nagy halottja. A négyszázados fennállását ünneplő 
debreceni Kollégium fenntartó testületé Európa és Amerika legkiválóbb pro
testáns vezető férfiaiból harminchatot a négyévszázados debreceni Kollégium  
tiszteletbeli egyházi főiskolai tanárává választottak, és részükre díszes diplo
mát állítottak ki, amelynek kiosztása a jubileumi ünnepségek egyik fény
pontja lesz. A harminchat megválasztott tiszteletbeli professzor közül egyet 
kiragadott a könyörtelen halál. D. Dr. Cordier Leopold, a Giesseni egyetem  
theologiai karának világhíres professzora, a debreceni Kollégium tiszteletbeli 
tanára f. év március elsején rövid betegség után hirtelen elhunyt, amint erről a 
Giesseni egyetem Rector Magnificusa Dr. Csikesz Sándor pro rektort levélileg 
értesítette. Az elhunyt kiváló tudós egyik őse négyévszázaddal ezelőtt, mint 
párisi tanár, Kálvin tanítómestere volt, akinek a nagy reformátor saját be
vallása szerint a legtöbbet köszönhetett. A Cordier-család négyszáz esztendőn 
keresztül sok lelkipásztort, tudós tanárt adott egyházának, és szenvedte a 
hugenották minden üldöztetését és vértanúságát, míg azután a XVIII. század 
elején kivándorolt Németországba, és végzett az ottani reformátusság körében 
elévülhetetlen érdemű szolgálatokat. Ennek a családnak egyik legkiválóbb 
tagja volt az elhunyt tudós professzor. Munkássága különösen a valláspeda
gógia és ifjúságnevelés körében volt korszakos jelentőségű, de kiterjedt a hit
valláshoz hű rétegek egyháztársadalmi megszervezésére is a Németországot 
elöntött kommunizmus és atheizmus áramlatával szemben. Egyike volt a refor
mátus énekköltészet legnagyobb ismerőjének, s a debreceni ünnepségeknek 
azért örült, hogy alkalma lett volna eljönni és itt a helyszínen tanulmányozni 
a magyar református falusi gyülekezeteknek a genfi ősi zsoltárokhoz való 
ragaszkodását.

D. dr. Révész Imre püspök a halálhír vételekor kitűzette a Kollégiumra 
a gyászlobogót, s a Kollégium jubileumi bizottsága a legközelebbi üléséből 
hivatalosan is kondoleálni fog az elhunyt nagy tudós gyászoló családjának. 
Dr. Csikesz Sándor prorektor pedig a Giesseni egyetem rektorának küldött 
részvétnyilatkozatot.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍR EK



Torkos László, a magyar tanárság köztiszteletben álló nesztora, a neves 
költő, esztétikus és tankönyvíró, március 15-én, életének 100. évében 
elhunyt. 1839 október 2-án született Sopronban. Tanulmányai végeztével, 
1862-ben a budapesti evangélikus gimnázium tanára lett, 1872—75-ig pedig 
az iskola igazgatója volt. Később állami szolgálatba átlépve, mint címzetes 

jl igazgató vonult nyugdíjba. A nagyérdemű íróról és pedagógusról az Országos 
I Evangélikus Tanáregyesület április 3-i felolvasó ülésén s Szemlénkben részle

tesebben is megemlékezünk.
Dr. Melich János kitüntetése. Nagy öröm érte az evangélikus tanárságot. 

Egyik legjobb barátját, Melich János professzort a kormányzó a Corvin- 
lánccal tüntette ki nagyértékű tudományos munkálkodásának elismeréséül, 

í Olyan férfiút ért a legmagasabb kitüntetés, ki egész életében a nyelvészet 
I  úttörő munkása volt, e mellett azonban evangélikus egyházunk tanügyében is 

fontos szerepet tölt be. A szarvasi gimnázium felügyelője, az Evangélikus 
í Egyetemes Tanügyi Bizottság alelnöke, ki mindig felkarolta evangélikus érde-

1 keinket. E kitüntetés nagyságát mutatja az a tény, hogy csak tizenegy Corvin- 
láncos tudósunk s nagy emberünk van. Büszke örömmel eltelve kérjük Isten 
áldását Melich professzor további munkájára.

Nyaralási segélyek. Az ORTE központi igazgatósága 1939. III. 24-én 
tartott gyűlésében elhatározta, hogy a „Segélyalapból“ 10 református tanári 
gyermekes családnak a balatonboglári üdülőtelepünkön való nyaralhatását 
elősegíti, és evégből egy-egy családnak 100—100 P-t adományoz. Ez ado
mányokért az ORTE központi igazgatóságához címzett és beadandó kérvény
ben kell pályázni. A pályázat feltételei a következők.

1. Tényleges szolgálatban álló református tanárok vagy tanárnők pályáz- 
) hatnak, akik egyesületünknek rendes tagpai, a IX. vagy VIII. fizetési osztály- 
, ban vannak, és legalább 2 gyermekük van.

2. Ha 3 gyermek van, akkor még VII. fiz. osztállyal is lehet pályázni.
3. A gyermekek bezárólagos életkora a középiskola legmagasabb osztálya.
4. Az adományokat elnyerő családok kötelesek a folyó évi augusztus hó 

f 2—22-ig terjedő turnust a balatonboglári üdülőtelepen megszakítás nélkül 
végig kitölteni, mégpedig családonként legalább egyik szülő és 2 gyermek.

5. A 100 P segély az üdülőtelepi számla kifizetésekor a fizetendő összegből 
f levonatik.

6. A családi és szolgálati állapotot feltüntető adatokat az intézet igazgató- 
« sága igazolja. \  '

7. Pályázati határidő : 1939 június 1.
A pályázatok felett az ORTE központi igazgatósága dönt, és az eredmény- 

1 ről 1939 június 20-ig értesíti a pályázókat.
Az ORTE központi igazgatósága folyó évi március 24-én tartott gyűlésében 

i foglalkozott Marton Sándor indítványával, s elhatározta, hogy felterjesztésben 
kéri az Egyetemes Konventet, vegye be a most készülő rendtartásba, hogy a 
lanári testületek a reformáció hetében tartsanak módszeres értekezletet a val
lásos nevelés kérdéseiről. Ez évre az ilyen értekezlet témájául javasolja a 
következő té te lt: Az ifjúsági istentisztelet gyülekezeti jellege és ennek követ- 

í kezményei a tanári testületekre nézve. Egyben felhívja a központi igazgatóság 
a tanári testületeket, szíveskedjenek a világnézeti tantárgyak keretében alkal
mat keresni arra, hogy a tanulókkal az ifjúsági istentiszteletek fontosságát 
megbeszéljék. Kiválóan alkalmasak e célra az osztályfőnöki órák.

A nyíregyházi Kálviueum növendékei Dunántúl megmentéséért. A nyír
egyházi Kálvineum polgári leányiskolájának és továbbképző tanfolyamának 
növendékei március elején nyilvános önképzőköri gyűléseket rendeztek, 
s ezeknek tiszta jövedelmét, 400 pengőt, a debreceni kollégiumi ifjúság telepi* 

i tési mozgalmának pénztárába befizették. Mélyen megható az, hogy kis- 
\ leányok is milyen sokat tudtak áldozni, de még meghatóbb volt, hogy minden 

osztály külön levelet is intézett a kollégiumi ifjúsághoz, és lelkes szavakkal 
jelenti be csatlakozását a mozgalomhoz. Néhány sokatmondó idézet e levelek
ből : „Mi nem akarjuk, hogy édes anyaföldünkből egy talpalatnyit is elvegye- 

f nek.“ „Mi is segíteni akarunk Dunántúl pusztuló magyarságán.“ „Pár 
pengővel akarunk segíteni, hogy legalább egypár tégla, egypár négyszögöl 
föld megszerzéséhez hozzásegítsük egy magyar testvérünket.“ A nyíregyházi 
lelkes kis honleányok példaadása bizonyára nem marad követés nélkül. 
Értesülésünk szerint már is folyik a mozgalom megszervezése több közép
iskolánkban. ’
Dvbreeen ss. kir. »ár«* és a Tiszántúlt református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. ltS9— S63
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A  m a g y a r  t a n ü g y i  e g y e s ü l e t e k  e g y e t e m e s
s z e r v e z e t e .

Ez a címe azon szövetkezésnek, vagy egyesületközi szervezetnek, 
melybe a különböző magyar tanügyi egyesületek, elkezdve a kisded
nevelőktől, bezárólag a középiskolai tanárságig, összetömörültek. 
A megalakulás április 14-én délután 5 órakor kezdődő gyűlésen 
ment végbe az Országos Középiskolai Tanáregyesület székházában 
Budapesten. Huszonnégy meghívót küldött szét a szervező bizottság, 
és tizenkilenc egyesület be is jelentette a csatlakozását, képviseltette 
magát. Az Országos Református Tanáregyesület nevében magam, az 
Evangélikus Tanáregyesület nevében Remport Elek tanár jelent meg.

A gyűlést Bernolák Kálmán, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület 
elnöke, egyben mint a szervező bizottság elnöke nyitotta meg. 
Ismertette a magyar tanügyi egyesületek, egyetemes szervezetének 
működési szabályzatát, melyet igen csekély módosítással a követ
kező pontokban fogadtak el a jelenvoltak :

„1. Az országban fennálló tanügyi (tanügyigazgatási, tanári, 
tanítói, kisdednevelői) egyesületek közös szervezetbe tömörülnek.

2. A szervezet neve : Magyar Tanügyi Egyesületek Egyetemes 
Szervezete.

3. Az intézmény célja : a szervezetbe tömörült egyesületek tag
jainak érdekeit, valamint a köznevelés kérdéseit érintő ügyekben való 
állásfoglalás.

4. A szervezetet a csatlakozott egyesületek elnökeiből egybe
állított elnöki tanács irányítja. Az elnököt akadályoztatása esetén 
megbízottja helyettesítheti.

5. Az elnöki tanács elnökét 3—3 évre az elnöki tanács választja 
a tagegyesületek elnökei közül. A szervezet ügyvitelét annak az 
egyesületnek főtitkára vagy titkára intézi, amely egyesületnek elnöke 
egyúttal az elnöki tanács elnöke is. Az illetékes főtitkár megbízatása 
tartam ára az elnöki tanács tagja s egyúttal jegyzője is. 0  közli a 
tanács határozatait a tagegyesületekkel.

6. Az elnöki tanács évenként legalább egyszer ülést tart. Az elnöki 
tanácsot azonban az elnök intézkedésére, vagy a tanácsban képviselt 
legalább öt egyesület elnökének kívánságára a főtitkár bármikor 
egybehívja.

í



194 vitéz dr. Bessenyei Lajos : A magyar tanügyi egyesületek egyetemes szervezete.

7. A szervezet kiadásainak fedezéséről az elnöki tanács intéz
kedik.“

Ezután az elnöki tanács Bernolák Kálmán javaslatára egy
hangúlag megválasztotta a szervezet első elnökévé ősz Béla tanügyi 
főtanácsost, a Tanügyigazgatási Tisztviselők és Felügyelők Országos 
Egyesületének ügyvezető-elnökét. Végül Bernolák Kálmán, mielőtt 
még átadta volna az elnöklést az újonnan megválasztott elnöknek, 
igen meleghangon és elismerő szavakkal mondott köszönetét nekem 
és az Orsz. Református Tanáregyesületnek, amiért ezt a mozgalmat 
megindítottuk és néhány év alatt ekkora eredményt értünk el.

Most Ősz Béla foglalta el az elnöki széket. Bövid programmot 
adott, és bejelentette, hogy hamarosan körlevelet bocsát ki az érdekelt 
egyesületekhez, amelyben néhány adminisztratív intézkedést fog 
tenni. Végezetül egypár kisebb kérdést beszélt még meg az elnöki 
tanács, amelyek között szerepelt az az egyöntetű óhajtás is, hogy 
minden jelenlevő egyesület emlékezzék meg a maga folyóiratában 
erről az új alakulatról, a magyar köznevelők ezen összefogásáról. 
Ez indított engem arra, hogy pár sorban megírjam Szemlénk számára 
ezt az egész, felfogásom szerint és számomra örvendetes ese
ményt .

Egyéni törekvéseimről és munkámról, amellyel régóta dolgozom, 
és fáradozom a magyar tanárok és tanítók összefogásáért, egyesü
léséért, nem kívánok beszélni. De mint az Orsz. Református Tanár- 
egyesület elnöke jóleső érzéssel állapítom meg, hogy egyesületünk 
teljes erővel küzdött e mozgalom érdekében. Már ceglédi közgyűlé
sünkön, 1932 május 17-én dr. Péter Zoltán debreceni református koll. 
ginm. tanár ,,A magyar tanárság jövője“ címen értekezett, és ennek 
kapcsán a közgyűlés kimondotta, „hogy a tanári munka erkölcsi és 
anyagi megbecsüléséért folytatott küzdelem egységes irányítása, a 
testületi szellem ápolása céljából a magyar tanáregyesületek három 
évenként közös gyűlést tartanak“ . Sajnos, ezt az elgondolást nem 
sikerült megvalósítanunk. De azért nem csüggedtünk el, és sárospataki 
közgyűlésünkön 1937 augusztus 25-én ugyancsak Péter Zoltán, aki 
apostolává szegődött maga is ez ügynek, újra felolvasást tartott 
„A magyar oktatói rend egységes megszervezése“ címen, melynek 
alapján közgyűlésünk egy hosszabb határozatot hozott, amiből csak 
ezt a töredéket idézem : ,,E cél megvalósítására legalkalmasabbnak 
tartja  a fennálló tanári és tanítói egyesületek fenntartásával azok 
három-három állandó kiküldöttjéből alakuló összekötő választmány 
megalkotását, mert ez sem a mai egyesületek érdekeit nem sérti, 
sem a tanárságra és a tanítókra nem ró újabb anyagi terhet, mégis 
egy nagysúlyú szervezetben fogja össze a magyar köznevelés mun- 
kálóit“ .

E határozat végrehajtását egyesületünk elnöksége azóta szün
telenül szorgalmazta, és minden lehetőt elkövetett, hogy végre az 
ige testet öltsön. Ez a megvalósulás következett be most, 1939 
április 11-én. Ha nem is a sárospataki határozat teljesedett be száz-
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százalékosan, de a lényeg megvan, a jövő feladata az esetleges hiányo
kat pótolni, a célszerű változtatásokat eszközölni.

Magam részéről őszintén örvendek, hogy sikerült ennyire is el
jutnunk. Aki nem próbálta még, az nem tudja, mit jelent a magyar 
tanári közönnyel bírókra kelni. Évek óta nem válaszolnak egyes 
egyesületek Írásbeli felhívásainkra, hiszen a legutóbb szétküldött 
24 meghívóra is 5 helyről semmi visszhang sem érkezett. Jó ezt 
tudni és ezen elgondolkozni — tárgyilagosan ! — olyanoknak, akik 
igen könnyen bírálnak meg mindent, és ítélnek meg mindenkit. Ha e 
mozgalom munkálásában a csüggedés úrrá lett volna, amire volt ok 
elegendő, akkor most semmi eredményről sem lehetne beszámolni. 
De nem ez a fontos. Az alap le van rakva, jöjjön most már az építkezés. 
Ehhez kell nagyon is az „ész, erő, akarat“ . Mert a közöny közben nem 
tűnt el, sőt még fel sem szállt, csak imitt-amott megszakadt. Fogjon 
össze az a kb. 30,000 magyar köznevelő, s akkor jogos törekvéseink, 
vágyaink, óhajaink nem maradnak mindig reménytelen utópiák. 
Akkor nem hiába cikkezünk bajainkról (v. ö. Nevelésügyi Szemle 
1939. III. sz. Losánvi Gyula és Wolff László cikkeit), hanem az orvoslás 
eszközeit és módjait is elérhetjük.

vitéz Bessenyei Lajos dr.

A magyarországi két protestáns egyház által közösen és hivatalo
san használt Károli Gáspár-féle teljes bibliafordításnak első átdolgo
zása mint tudjuk — 1908-ban történt. A két egyház megbízása 
alapján több tudós ember végezte ezt a nagy munkálatot. Azóta 
ez az átdolgozott fordítás a két magyar protestáns egyház hivatalosan 
elfogadott és használt bibliája. Ä Brit és Külföldi Bibliaterjesztő 
Társaságnak, mint kiadónak a megbízásából újabban ismét készült 
átdolgozása a Károli-féle teljes szentírásnak, mely a múlt évben próba
kiadásban meg is jelent. A bibliaterjesztő társaság fölkérésére jelen
leg protestáns egyházaink bibliai bizottságai foglalkoznak vele. 
A paritáshoz híven ezúttal nem több, hanem csak két bibliatudósunk 
és fordítónk végezte az átdolgozást. Az ószövetségi részre nézve 
Czeylédy Sándor, az újszövetségire pedig Raj/ay Sándor. Nagyhírű, 
kiváló munkásai mindketten a bibliai tudományoknak, akik az 
Újszövetség lefordításával is megmutatták már, mennyire ráter
mettek arra a nagy és szent feladatra, mely az egész biblia újabb 
átdolgozásával reájuk hárul. Mint egykori teológiai professzorok, 
protestáns tanári rendünknek is díszei és büszkeségei. A próba
kiadásban megjelent átdolgozásuk ez idő szerint a bizottságoktól 
fölkért nagyobb számú tudósaink előtt van, akik egyes könyvek

í*
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átnézésére vállalkoztak. így igyekeznek protestáns egyházaink 
olyan bibliafordítást hozni létre, amely nem egy pár évtizedre, 
hanem hosszú időre szól majd, s lesz az egyháztagok köz- és magán
olvasásának tárgya s a hívek áhítatának és hitének ébresztgetője 
és erősítője.

A próbakiadáshoz megindultak a nyilvános hozzászólások is. 
Lapokban és folyóiratokban olvashatunk róla szakszerű bírálatokat. 
Úgy gondoljuk, hogy ebben az egyházainkra, azok minden tagjára 
és intézményére kiváló fontosságú ügyben mi tanárok sem lehetünk 
közömbös szemlélők. Annyival inkább, mert iskolai tanításunknak 
is tárgya a szentírás. E sorokban nemcsak a figyelmet óhajtjuk fel
hívni á hitéletünket és tanításunkat mindenekfelett érdeklő munká
latra, hanem egy kis történeti visszapillantással olyan szempontokra 
is rá kívánunk mutatni, melyek úgy általánosan, mint főként a 
bibliának a z ' iskolában, az ifjúság által való használatát illetően 
szükségeseknek látszanak. Ezzel a nagy és szent ügynek óhajtunk 
némi szolgálatot tenni.

Miután a reformáció a bibliát tette hitünk és cselekedetünk 
zsinórmértékéül, a reformátorok egyértelműleg és különösen hangoz
ta tták  annak olvasását és tanulmányozását. Az iskolába azonban 
— a magasabb teológiai fokozatot kivéve — a teljes bibliát nem vitték 
be, hanem annak csak főbb részeit, az ú. n. loci communeseket 
olvastatták, és magyaráztatták. Régi magyar egyházi kánonaink 
csak nagy általánosságban rendelik el, hogy a bibliát tanítani kell. 
Még az iskolák teendőit legrészletesebben fejtegető Geleji Katona
féle kánonok is csak ennyit tűznek azok feladatául : „Biblia Sacra 
studio indefesso legere ac relegere“ (XCVI. c.). Annyit tudunk, hogy 
a bibliát a régi iskoláinkban közkeletű káték vallásos ismereteinek 
kibővítése, elmélyítése végett kivonatosan olvasták, és tanították a 
leckeórákon (Komjáti IV. r. 1. c.). A német Osterwald Frigyes kátéjá
nak első részét a „Szent Históriának rövid summája“ képezte. Ettől 
kezdve a szent históriák kedveltek lettek, s hosszú időn át csak 
ezekből állottak iskoláink bibliatanításai. Osterwaldét követték 
nálunk Hübner János ó- és újszövetségi szent történetei, sőt még 
a hírneves debreceni professzor, Martonfalvi György is írt. szent
históriai tankönyvet, melyet halála után adtak ki, és szintén sokáig 
használtak. A tanórákon kívül a coetusokban, a preceseken, a közös 
étkezéseknél, a vasár- és ünnepnapi istentiszteletek után az előadó
termekben olvasták a tanulók a bibliát, sőt a debreceni Kollégium 
1770-i Methodusa arra is intette őket, hogy otthon is olvasgassák. 
Ezek az olvasások azonban sem rendszeresek, sem foganatosak nem 
lehettek. Még legtöbb hasznát látták  a növendékek a biblia isten
tiszteletek utáni olvasásának, amely a templomi szentleckéhez fűző
dött, s a rektorok és publicus praeceptorok magyarázásával volt 
összekötve. A bibliatörténetek sem a hit erősítésére, mint inkább 
az erkölcsi érzés növelésére szolgáltak. Az evangélikus pietisták adtak 
csupán ki a hittételek bizonyítására egy iskolai könyvet, az ú. n.
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Lelki Fegyverházat, melyben a hitcikkek bibliai igazságát mutató 
szentírásbeli helyeket gyűjtötték össze.

A múlt század nyolcvanas éveiben indult mozgalom Német
országban arra nézve, hogy az alsó- és középfokú iskolákban a 
tanórákon rendszeresen olvastassák és magyaráztassék a biblia. 
Voelker Károly berlini igazgató-tanár lépett föl (1887) azzal a gondo
lattal, mely úgy az ő, mint mások kitartó szorgalmazására meg is 
valósult, hogy a biblia az iskolai tanításba bevitessék, de ne teljes 
egészében, hanem a tanuló ifjúság szükségletének megfelelő részletek
ben. Ez azoknak a bibliai könyveknek és részeknek kiemelését és 
összeválogatását célozta, melyek kiváltképpen alkalmasak az ifjúság 
hittudatának és erkölcsi érzésének fejlesztésére. Voltak, akik nem 
helyeselték a bibliának ilyen szemelvényes kiadását és tanítását, 
de a nagytöbbségnek tetszett, mert pedagógiai szempontból nem 
egy tekintetben aggasztónak találták a teljes bibliának a növendékek 
kezébe adását. így jöttek létre Németországban azok a bibliai szemel
vényes kiadások, melyeket Tanulók bibliájának, vagy Bibliai olvasó
könyveknek neveztek. A tanügyi kívánalmak utóbb odáig mentek, 
hogy némely helyen nemcsak nyelvi, hanem tartalm i tekintetben 
is a tanulók értelméhez idomították a bibliát, ezért aztán rendszerint 
két egyén is adta ki a Tanulók bibliáját, egy képzett bibliológus és 
egy módszeres pedagógus. Azt azonban folyvást hangoztatták, 
hogy a Bibliai olvasókönyv csak bevezetés az egész szentírás olva
sásához. A tanulóval meg kell értetni — úgymond —, hogy a teljes 
bibliában még sok szükséges, isteni dolog van. s vágyat kell kelteni 
benne azok olvasására és megismerésére.

A magyar református gimnáziumi tanterv 1901-ben iktatta be 
a vallástanítás anyagába a bibliai olvasmányokat, a harmadik 
osztálytól kezdve külön is kijelölvén az olvasandó szentírási könyve
ket. A hozzáfűzött megjegyzésekben különösen hangsúlyozta a 
tanterv, hogy a bibliának előtérbe állítása a vallástanítás egész 
folyamán olyan elv, melyet protestáns szempontból nem lehet 
eléggé követelőén hangoztatni. A tanterv az Újszövetséget a maga 
egészében fölvette az olvasmányok közé, az Ószövetségből a Zsoltáro
kat, a Példabeszédek könyvét, a Prédikátor, Jób és a Prófétai köny
veket. Az evangélikus egyház 1911. évi tanterve osztályonként nem 
te tt ilyen besorozásokat, csak általánosságban mondta ki a biblia 
olvastatását azzal az utasítással, hogy az mindig kapcsolatban legyen 
a tananyaggal. Hetvényi Lajosnak e tantervhez készített nagyszaoású 
és értékes Útmutatásában azonban, melyet az ev. egyház egyetemes 
közgyűlése adott ki és ajánlott megszívlelésre (1912), már szintén 
osztályonként is kijelölve látjuk a bibliai olvasmányokat részlete
sebben, megfelelőbben és rendszeresebben, mint vannak azok a 
református tantervben. Ez utóbbi is adott ugyan némi tájékoztatást 
az írás olvastatására és magyarázására, de nagyon röviden. Ily módon 
teljesen a vallástanító tanároktól tette függővé a biblia olvastatásá- 
nak és magyarázásának módját.
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E tantervet készítő bizottság a külföldi, főleg német példák 
nyomán arra is te tt javaslatot, hogy az alsó osztályok számára 
Bibliai szemelvények könyvét készíttessen, és adjon ki a református 
Egyetemes Konvent, melyre az valóban pályázatot is hirdetett 
(1903). A nyertes Murányi János mezőtúri református lelkész össze
állított szemelvénye lett, melynek kiadását és terjesztését az Egyete
mes Konvent az Országos Református Tanáregyesületre bízta. így 
jelent meg a Bibliai Szemelvények Könyve (1908). A biblia sor
rendjében — mint Murányi az előszóban írja — minden bibliai 
könyv megvan benne oly módon, hogy a szemelvények lehetőleg 
hű képét adják úgy az egyes könyveknek, mint a teljes bibliának. 
De azért — úgymond — a munkának nem rendeltetése pótolni a 
teljes bibliát. Erről a gyakorlati pedagógia is meggyőződött. A Tanulók 
bibliája nemcsak nálunk, hanem külföldön is hovatovább elvesz
tette  jelentőségét, s nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat. 
Ma már a teljes szentírás iskolai olvastatásának alapján áll a vallás
pedagógia, s a gyakorlatban is ezt igyekszik megvalósítani, annyival 
inkább, mivel újabban mindenfelé nagy buzgalommal kezdenek mű
ködni tanintézeteinkben is az ifj. bibliai olvasókörök, melyeknek 
kebelében behatóan olvassák és tanulmányozzák a teljes szentírást. 
Az osztályokban sem a tantervben kijelölt könyvek alapján foly 
az olvasás és tanítás, hanem a tárgyalt tananyaggal kapcsolatos 
bibliai részleteket olvastatnak, és magyaráznak a tanárok, és ilyene
ket adnak fel további otthoni olvasásra is. Ez a módszer, kétség
kívül, építőbb és termékenyítőbb.

E rövid történeti visszapillantásból kitűnik, hogy a protestáns 
valláspedagógia eleitől kezdve súlyt helyezett a biblia olvastatására 
és tanítására, ami a protestantizmus formális princípiumának szükség- 
szerű folyománya is. A pedagógia korszerű fejlődésével újabban 
hazánkban is behatóvá, rendszeressé és módszeressé vált az olvas- 
tatás és magyarázás. Elsőrangú érdeke tehát a protestáns vallástaní
tóknak és iskoláknak, hogy minden tekintetben megfelelő biblia- 
fordítás álljon rendelkezésükre. Ekként minden okunk megvan 
arra, hogy hozzászóljunk a most folyó bibliafordítási átdolgozáshoz. 
Természetesen nem tudományos filológiai, exegetikai, általán biblio- 
lógiai szempontból vesszük azt vizsgálat alá. Ezt elvégzik arra illeté
kes és képzett szaktudósaink. Az sem lehet feladatunk, hogy mélyen 
és részletesen merüljünk bele annak taglalásába. Csak nagy voná
sokban kívánjuk előadni azokat a kívánalmakat, melyeket a biblia- 
fordítás átdolgozásánál az iskolákra, a tanulókra vonatkozólag 
szükségeseknek tartunk, és amelyek a közönséges használatra szánt 
bibliafordításban is megvalósíthatók. Lehet, hogy más nevelők más 
kívánalmakat fűznek még, ellentétben vagy pótlólag, az itt elmondan- 
dókhoz. Minél szélesebben gyűrűzik az érdeklődés, annál jobb lesz 
az az új bibliafordításra nézve. E sorokban én, természetesen, a 
saját gondolataimnak és tapasztalataimnak adok kifejezést.

Mindenekelőtt annak örülök, hogy ezúttal nem sok, hanem csak
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két tudós végzi az átdolgozást, mert ily módon minden szempontból 
inkább lehet biztosítani a fordítás egységét, ami kiváló jelentőségű. 
Sőt igazában az volna az eszményi állapot, ha csupán egy Istentől 
megáldott és ihletett ember leikéből sarjadzanék ki az egész biblia- 
fordítás, vagy legalább egy végezné az összehangolás és simítás 
munkáját, mint ahogy tette annak idején Károli Gáspár, akinek a 
fordításnál többen voltak segítségére, de azt végleges alakba a maga 
egészében ő foglalta. A mostani próbakiadás szövegét olvasva, azon
nal észrevesszük, hogy a két átdolgozó nem egybevágó eljárást követ. 
Raffay átdolgozása jóval radikálisabb, mint a Czeglédyé. Ez ugyan 
formális dolog, de a biblia szellemét is érinti. A laikus olvasó, s 
hogy az iskolánál maradjunk, főként a műveltségben fejlődő ifjú, aki 
már a stílus nyelvi különbségeit is meglátja, könnyen arra a gondolatra 
ju that, hogy amint nyelvében, úgy talán szellemében sem egyöntetű 
a biblia. Bárminemű bibliai kritikát pedig lehetőleg távol kell tartani 
mindenkitől, aki arra elméletben és lélekben nincs előkészítve. 
Kívánatosnak tartom tehát, s azt hiszem meg is fog történni, hogy 
az ó- és újszövetségi rész fordítása közös elv szerint lehetőleg össze
egyeztessék. A most használt revideált bibliának is egyik hibája 
nyelvének tarkaságában és sokféleségében rejlik.

Az átdolgozást legfőképpen az alaki, nyelvi korszerűség teszi 
szükségessé. A korszerűséget azonban nem kell magasan járó, fel- 
lengző, mesterkélt, vagy tudományos szavak, szólásmódok és kifeje
zések alkalmazásáig vinni, de ezzel ellentétben odáig sem, hogy 
alacsonyan járó, pórias, parlagi vagy profán szók és mondások 
csússzanak be a biblia nyelvébe. Arra is gondosan kell ügyelni, 
hogy valamely szó és kitétel a vallásos áhítatot, mellyel a bibliát 
olvassuk, meg ne zavarja. Óvakodni kell továbbá, hogy mindenáron 
eredetiséget és újdonságot keresve, a magyar protestáns nép lelki 
eledelévé vált Károli-fordítást pusztán ebből a törekvésből külön
legesen, hogy ne mondjam, különcködve, megváltoztassuk és túl- 
modernné tegyük. Azt tartom  helyesnek, ha a biblia igazságai a 
mai fejlett ízlésű, közhasználatú és közérthető irodalmi nyelven 
tolmácsoltatnak. A biblia nyelvének, kevés kivételtől eltekintve, 
általános ismertetőjele a nemes egyszerűség, természetesség, mester- 
kéletlenség, tehát a fordításnak is erre kell törekednie. Elmúlt az az 
idő, amikor a Károli-biblia nyelvének ódonszerűségét és régies 
zam atát érinthetetlennek tarto tták , s ebben a bibliának a közönséges, 
élő nyelv fölé emelkedését, magasabbrendűségét s mintegy isteni 
ihletettségét és tekintélyét látták. Éppen az Ige tanít bennünket 
arra, hogy a lélek és nem a test, tehát a szellem és nem a betű az, 
amely megelevenít. Ennélfogva a ma már nem használt, elavult 
archaizmusoknak fejlett nyelvünkhöz való alkalmazása szintén fel
adata a fordítónak. Sajnálnunk lehet, mert nyelvünk ily módon 
szegényebb lesz, hogy nemcsak a közhasználatban, hanem általán a 
prózai irodalmi nyelvben is teljesen kivesző félben vannak egyes régi 
nyelvalakjaink, mint például a félmult, régmúlt s jórészt a jövő igealak
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is, vagy csak egyes tájakon élnek még, de e m iatt éppen a biblia 
általános olvasása és használata céljából nem volna helyes azoknak 
a bibliában megtartása. A tanár többször tapasztalhatja, hogy a 
biblia sajátszerű, szokatlan, ódon szavai és mondatai a tanulónál 
nem egyszer veszélyeztetik nemcsak a kellő áhítatos, hanem a meg
kívántaié komoly hangulatot is. Vannak azonban a bibliában egyes 
régi szavak, amelyeket kár lenne kihagyni és újakkal pótolni, mert 
rendkívül kifejezők, s éppen azért azok fenntartása, mondhatni 
felelevenítése és közhasználatba vétele nagyon kívánatos. Ilyen 
például, hogy csak egyet említsünk, a susárló szó, mely tartalmilag 
és formailag egyaránt kitűnő, s mással nehezen pótolható.

Be kell ismernünk, hogy bibliafordítóink eddig a tartalmi hűség 
és pontosság mellett másodrangúnak tartották a külső alakot. Pedig 
a stílus is éppen olyan fontos, s a fordító vagy átdolgozóra nézve, 
a tudományos kívánalmak mellett, nem kisebb követelményként áll 
az is, hogy elsőrangú stiliszta legyen. Ez a követelmény az iskola 
nézőpontjából még különösebben is előtérbe lép. A külső alak elha
nyagolása hozta magával a magyar biblia nyelvének érezhető ter- 
jengősségét és pongyolaságát, mely egyebek közt a szók felesleges 
halmozásában és ismétlésében, a szók és mondatok gondnélkiili 
összehányásában s azok^ helyes elrendezésének és tömörítésének 
hiányában mutatkozik. így a stílus sokszor nemcsak szétfoly és 
elterpeszkedik, hanem homályossá, sőt érthetetlenné is válik. Az 
1908. évi kiadás egyes könyveinek átdolgozásában már találunk 
e tekintetben javulást, de még mindig nem elegendőt. A magyar 
nyelv természetének és kívánalmainak megfelelő szó- és mondat
renddel a bibliai helyeknek nem egy homályosságát is el lehet 
oszlatni s azokat a tiszta és helyes értelmezés világosságába állítani. 
A tanuló, sőt a tanár is sokszor küszködik a bibliának egyes homályos 
s nem könnyen felfogható és megmagyarázható verseivel. Az olvasás
nak és tanításnak ezt az akadályát lehetőleg meg kell szüntetni. 
A jó stiliszta tudja, hogy minden szónak hol van a helye, súlya és 
jelentősége, s nem szórja azokat úgy szét, minden gond nélkül, hogy 
erőtlenül, kifejezéstelenül álljanak egymás mellett. Arra törekszik, 
hogy az olvasó előtt a gondolatok és eszmék azonnal a legtisztább 
fényben jelenjenek meg. A pongyolaságot sok esetben a biblia naiv 
előadásában található sok és-nek a használata és a mondatok vezető 
alanyának, főként Isten és a személyneveknél, gyakori ismétlése 
okozza. Szerintem nem lenne a biblia jellemző nyelvének hátrányára, 
a zavartalan olvasásnak pedig kétségtelen előnyére szolgálna, ha 
ezeket ott, ahol múlhatatlanul nem szükségesek, elhagynák az 
átdolgozok.

A szentírás fordításának célja az is, hogy a biblia nyelve necsak 
jó, helyes, magyaros, hanem vonzó és szép is legyen. Ügyelni kell 
tehát a fordítás esztétikumára is. Idetartozik például a nyelv szép 
hangzása és a mondatok numerózitása. E részben sem kevés még 
a kívánni való. Fejlődött magyar nyelvünk gazdagsága nincs kellőleg
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kihasználva. Egyebek közt bőven található szinonim szavainkat 
csekély mértékben alkalmazzák a fordítók, minélfogva ugyanazon 
szavak gyakran ismétlődnek egy mondatban, holott az ilyen egy
hangúságot és laposságot hasonló jelentésű szavakkal el lehetne 
kerülni. A szavak hangsúly szerinti kiemelése és elhelyezése, a mon
datrészek helyes tagolása és megosztása mind olyanok, melyek a 
kellő értelem mellett a nyelvet szépen hangzóvá és kedvessé teszik. 
Az természetesen elemi követelmény, hogy a fordító elsőrenden 
törekedjék a magyarosságra és szabatosságra. Idegen szavak hasz
nálata, idegen szellemű szó- és mondatrend alkalmazása az iskola 
szempontjából különösen kerülendő, hiszen tanításunk ma már a 
magyarosságra igen nagy gondot fordít, pedig főleg a latin és német 
nyelv káros hatása többször érezhető bibliafordításainkon. Az 
iskolában, az irodalomban megkövetelt magyar helyesírás (akadé
miai) használata szintén önként érthető kívánalma a bibliafordí
tásnak. Ezt egyöntetűen kell az egész bibliában keresztülvinni.

Azokat a nézőpontokat, melyekre itt röviden rámutattunk, a 
próbakiadás ószövetségi részének átdolgozója jórészt szeme előtt 
tartja . A művelt közbeszédben használt nyelvet követi józan és 
bölcs mértékletességgel óvakodva úgy a túlmodern, mint a pórias 
kifejezésektől. Szépen folyó, egyenletes nyelvével a biblia ily módon 
valóban a mai ember értelméhez és nyelvéhez szól. Arra is ügyel az 
Ószövetség áldolgozója, hogy a régi Károli-fordításból és az 1908. évi 
átdolgozásból lehetőleg mindazt megtartsa, ami ma is jó és helyes, 
és aminek megváltoztatását fontos ok nem kívánja. Vannak egyes 
kifejezések és mondatok a régi bibliában, amelyek talán nem min
denben elégítik ki a mai fejlett magyar nyelv igényeit, de annyira 
közkeletűek és közismertek, hogy szinte szállóigékké váltak és 
közönségünk leikébe egészen bevették m agukat: ezeket sem tanácsos 
bántani, ha egyébként különösebben nem ellenkeznek a közérthető 
magyar nyelvvel. A próbakiadás Újszövetségének átdolgozása több 
tekintetben egyéni jelleget és színezetet visel magán. Kitűzött cél
jához képest a biblia eddigi szövegén gyökeresebb változtatásokat és 
javításokat tesz az átdolgozó, de különben szintén a mai művelt 
nyelvhez alkalmazkodik. Átdolgozása sok helyen jól sikerült. Azt 
hisszük, hogy messze menni, mondhatni átgyúrni és szokatlanul 
újjá tenni bibliánkat nem érdeke és célja az átdolgozásnak. Az 
aurea mediocritas elvének kell irányadónak lenni.

Bár a próbakiadásnak sok jó oldalát el kell ismernünk, mégis 
több helyen és tekintetben nem egy kívánni valói hagy fenn. Nézzünk 
csak például benne két olyan részletet, mely az iskola és a tanítás 
szempontjából elsőrenden jön tekintetbe : a Példabeszédek könyvét 
és a Hegyi beszédet. Az elsőben a tömör, hatásos és csattanós 
parallelizmusok legtöbbször bádgyadtan, erőtlenül hullnak szét és 
terjengenek el, a másodikban pedig új, szokatlan elhelyezését és 
hangsúlyozását látjuk a szavaknak, főként az ú. n. makariában. 
Ezeket és több efféléket az átdolgozok és szakértők közös munkája,
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remélhetőleg közmegnyugvásra fogja megfelelő, végleges formában 
megállapítani.

Az olvasás és tanítás megkönnyítésére, a biblia tartalmának és 
értelmének gyorsabb és világosabb felfogására szolgál a próbakiadás
ban az összefüggő, egységes részleteknek külön címekkel való ellá
tása. Ezt csak helyeselnünk és dicsérnünk kell. Hiányzik azonban, 
holott a tanításnál feltétlenül szükséges, az egyes bibliai helyekre 
utaló párhuzamok feltüntetése. Ügy tudjuk, hogy ezeknek a lapok 
alján leendő megjelölése a végleges kiadásban megtörténik, s óhajtjuk 
is, hogy megtörténjék.

Nyomdatechnikailag mai igényes kiállítású tankönyveinkhez a 
biblia nem hasonlítható, de nem is lehet és szabad azt tankönyveink 
sorába állítani. Megelégszünk azzal, ha szentkönyvünk hibátlan, 
tiszta, jó nyomásban, tartós, jó papíron, ízléses, kemény, időálló 
kötésben ju t a hívők kezébe. A próbakiadás erre kellő biztosítékot 
látszik nyújtani.

S. Szabó József.

A  sajátosan magyar nemzeti öntudat tartalma, 
a nemzeti öntudat fejlesztésének és elmélyí

tésének gyakorlati útjai és módjai.
Tvöiái GsaoTsv — ismerd meg magadat, mondja Sokrates. 

Nosce te ipsum — mondja a latin közmondás. A magyar műveltség
nek nem lehet más célja, mint a magyar önismeret, mondja Makkai 
Sándor (a Protestáns Szemle, 1939. 172. lap). Ismerjük meg tehát 
magunkat. A Református Élet, 1939. 142. lapján Makkai azt írja, 
hogy a magyar nem volt kíváncsi önmagára, ellenben bámulta, és 
utánozta az idegent. A magyar önismeret hiánya m iatt a magyar 
önbizalom is megtört. Tehát ha haladni akarunk, meg kell önmagun
kat ismerni. Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy a magyar nemzeti 
öntudaton mit kell érteni.

A sajátosan magyar nemzeti öntudat a magyarság faji saját
ságain alapul. Ezek ismerete elsőrendű feladat minden magyar, 
légióként minden magyar tanító-ember számára, annál is inkább, 
mert így lesz képes feleletet adni a kitűzött tétel második részére : 
a magyar nemzeti öntudat fejlesztésének és elmélyítésének gyakorlati 
útjai és módjai c. kérdésre. A magyarság faji sajátságait már sokan 
vizsgálták. Herman Ottó, Kemény Zsigmond, Makkai Sándor a 
jellemét, Bartucz Lajos anthropológiai alkatát veszik vizsgálat alá. 
Állapítsuk meg mindenekelőtt azt, hogy mit értünk faj, nép és 
nemzet szón. Faj : a közös vérségi származás eredménye ; nép :
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a közös nyelv, szokás, hagyományok, sors által egybekovácsolt tömeg, 
amelyet a közös történelmi múlt tudata a nemzet rangjára emel. 
Ebből a szempontból nézve, megállapították, hogy a magyar több
nyire zömök termetű, arányos testalkatú, tojásdad arcú, tüzes szemű, 
éles arcvonású, sötéthajú fajta. Értelmes, nyílt, büszke, könnyen 
fellobbanó. Ünnepélyesen komoly, de gyakran víg hangulatú is ; 
olykor humoros: sír, és nevet is egyszerre. (A közmondás is azt 
tartja  : sírva vigad a magyar.) Jószívű, nem tettető, nem ravasz, 
nem bosszúálló (mint az oláh és a balkáni); haragja hamar elpárolog. 
Önérzetes. Szereti a költészetet, példázatokat, hasonlatokat. Ügyes 
táncos. Vannak rossz tulajdonságai i s : nem kitartó, lelkesedése 
szalmaláng, pazar, perlekedő, szeret gúnyneveket adni, rátarti a 
származására és vagyonára, hiszékeny, halogató. Szeret káromkodni. 
Hetyke, virtuskodó, de erkölcsös ; az ingét is odaadja barátjának. 
Ragaszkodik a régihez, de eléggé fogékony az új iránt. Nem vak
buzgó. Az idegent hol majmolja, hói lenézi. Nem igen szeret tőlük 
tanulni. Pl a svábtól és a zsidótól. Becsületes, legfeljebb az adóval 
áll hadilábon, no meg a gyümölcs tulajdonjoga vitás a szemében. 
Családi élete tiszta, csak újabban hódít az ország egyes vidékein az 
egyke. A nő iránt .ovagias, de a családban a férfi az első személy. 
Ruhája szép, lakása tiszta, élete fűszeres. Nem összeesküvő, nem 
alattomos, nem szolgalelkű. Hallgatag. Bátor katona. Szavát meg
tartja, vendégszerető. Nem alázatoskodó, szeret hivalkodni; az 
ipart, kereskedést lenézi, a földet szereti. Tudja, hogy kisszámú 
nemzet, épp azért kiválóságaival kell államát fenntartania. Szeret 
szónokolni, szereti a szabadságot. Nem kíváncsi. Józan, de a külső
ségek hatnak rá. Életszemlélete racionális. A fizikai javak iránt 
hajlama van. Igazságos, nagylelkű, becsületes, de a jussát nem hagyja.

E vonásokból alkotjuk meg a nemzeti öntudatot, saját személyi 
énünk, illetőleg magyar voltunk zárt egységét, szemben a külvilág
gal, illetőleg más nemzetekkel. E vonások között sok a jó, de több 
kifogásolható is van.

íróink népünk e jellemvonásait munkáikban többször felhasznál
ják. Apáthi Ferenc feddőénekétől, Erdősi János nyilatkozatától, 
Pázmány, Czuczor, Petőfi, Szentjóbi Szabó, Arany, Gyulai, Ady, 
Katona, Baksay, Jókai, Mikszáth, Lisznyai, Szabolcsim, Kozma 
Andor, Jakab Ödön stb. írásáig egész légióját idézhetnénk az íróknak, 
de így nagyon is megnyujtanánk a dolgozatunkat. Röviden hát csak 
annyit említsünk meg, hogy a magyarság két faj összeolvadásából 
állott elő : a halászó s vadászó ugor és az állattenyésztéssel foglalkozó 
török fajból. Az elsőtől a mélázó, csendes vérmérsékletet örökölte, a 
másodiktól a kóborlást, a harciasságot és a vállalkozó kedvet. Régi 
íróink a nemzet sorsát a zsidó nemzetéhez hasonlították, és ebből 
vonták le oktató-tanításuk anyagát. Ma a nemzet faji összetételei
nek alapján vizsgálják tudósaink a nemzet sajátságait, öntudatát 
és a nevelés eszközeit és módjait. Bartucz szerint 25% keletbalti, 
azaz szőke, és 25% turánid, azaz török-tatár, azaz barna, és 15%
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alpi rassz mellett 20% dínári rassz állapítható meg a magyar nem
zetben.

A nevelésnek a nemzet szempontjából kell történnie. Nem világ
polgári, hanem magyar nemzeti nevelést akarunk adni az ifjúságnak. 
Felvethető itt az a gondolat is, hogy a nemzet, vagy az állam céljai 
lebegjenek-e inkább előttünk. Ugyanis a Protestáns Szemle, 1935. 
432. lapján azt olvassuk, hogy az állam csak intézmény, mely alakul
hat, elmúlhat, intézményeit más és más szellem irányíthatja, a 
nemzet azonban, mely az állam kereteit kitölti, az állam feleit való. 
Ha e kettő ütközik, a nemzet a feljebbvaló érték. Az állam : terület 
és nép. A nemzet : lelki ideológiai közösség, melynek külső megjelenési 
formája régebben az állam volt. Vájjon a sajátosan magyar nemzeti 
öntudat azonos-e a magyar faji öntudattal? E kérdésnél tisztázni 
kell a nemzet, speciálisan a magyar nemzet és a magyar faj fogalmát. 
Ravasz László a Magyar Szemle, 1939. 304. lapján azt írja, hogy a 
nemzet nem vér, hanem lelki közösség. A magyar nemzethez az 
tartozik, aki vállalja azzal a sorsközösséget, aki az elődöktől átveszi, 
hordja, s az utódoknak továbbadja e lelket. E szempontból gondosan 
meg kell vitatni a magyar államban lévő nemzetiségek nevelésének 
ügyét is. A magyar faj hódító és beolvasztó erejének számtalan 
példáját lehet felhozni (Zrínyi, Petőfi, Gárdonyi, Herczeg, Toldi, 
Szenteleki Kornél stb.). Itt gondolunk arra is, hogy Budapestet 
mennyire megmagyarosította az irodalom, valamint Thirring Gusztáv 
megállapítása szerint a Dunántúlról és az Alföldről 1890 óta felhúzódó 
magyarság. Hogy a magyar nyelven való beszélés nem jelent egyet 
a magyar nemzethez való tartozással, arra a magyar állam és a 
református egyház áldozatkészségén nevelt nemzetiségek szolgálnak 
bizonyítékul. A nyáron járt itt Patakon egy székely tanár, aki 
elmondta, hogy az erdélyi magyarok most a falvak népét vették 
gondjukba, mert benne látják a magyarság erőtartalékát ; ám azok
nak a lelkét is megtámadták már, és fáj a szíve, amikor magyar gyer
mektől magyarul hallotta, hogy a magyar nemzet évei már megvannak 
számlálva. íme a nevelés és tanítás milyen fontos lelkitulajdonságo
kat ad a jövőt illetőleg. Nincs igazuk azoknak, akik azt állítják, 
hogy az ember nem nevelhető, csak tanítható, mert az ősi tulajdon
ságok nem változhatnak meg. A jó tulajdonságok fejleszthetők, a 
rosszak lenyeshetők, szelidíthetők.

Az a kérdés most, hogy nemzeti öntudat szempontjából kiket 
neveljünk, hol kezdődjék a nevelés, és kiket neveljünk leggondo
sabban.

Erre a kérdésre könnyű a felelet. A nemzeti öntudatra való neve
lésnek az óvodától az egyetem utolsó vizsgájáig folynia kell. Mégis 
van fokozat. A legalsó fokon és a legfelsőn inkább ismereteket adunk, 
az egyetemen meg éppen szakpályára készítünk elő (mérnöki, orvosi, 
tanári, papi stb. pályákra). De a legfelsőbb fokon is gondot kell fordí
tani a nemzeti sajátságok ismertetésére és fejlesztésére. Mint papok, 
orvosok, tanítók, jegyzők sokan kerülnek ki a nép közé, azért annak
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sajátságait ismerniük kell. Újabban meg is kívánják a néprajz taní
tását a képzőkben és a főiskolákon. A tanítás legnagyobb tömege a 
népiskolában folyik le. Ezért kívánatos, hogy a tanítók a magyar 
néplélek teljes ismeretével menjenek az iskolába. Az elemiben az 
apró növendékek magyar öntudatát inkább külsőségekkel pl. iskolai 
ünnepekkel, a magyar huszár dicséretével stb. lehet ébrentartani. 
Ezt folytatjuk, és mélyítjük el a leventeoktatás terén is. Az egyetemen 
a tanítás ideje aránylag rövid. A középiskola az, amely a nemzet 
jövő vezetőinek lelkét általános műveltségre kiműveli, és a három 
iskolafaj közt legtovább tart, tehát legtöbb alkalmat nyújthat a faji 
öntudat elmélyítésére. Makkai Sándor „Magyar nevelés, magyar 
műveltség“ c. művében nem habozik kijelenteni, hogy tulajdon
képpen a magyar sors létkérdése olyan magyar középosztály létre
hozása, mely a magyar nemzetnevelésnek ha nem is hivatásos, de 
lélekszerinti serege lehet. Ennek a középosztálynak a nevelése pedig 
a középiskolában történik. Platon az „Állam“ című munkájában 
azt hangoztatja, hogy az állami s a magánvagyon őrizetére szükség 
van örökre, ?ú>.a;-okra. Hogy ezek jól teljesíthessék kötelességüket, 
kellő nevelést kell kapniok. Az Őrök nevelését kizárólag az állam 
szempontjából kell rendezni. Szükség van múzsái s testi nevelésre. 
A test és lélek összhangjára kell törekedni. A tökéletes őröket tovább 
kell nevelni, hogy szelekció révén a filozófusok és az államvezetők 
közé kerülhessenek. Minden a helyes neveléstől függ. Ilyen ©úXâ -nak 
kell tekintenünk a középiskola növendékeit, akik az állam jövő őrei, 
vezetői lesznek. Ez esetben a magyar államé. Hogyan kell ezek 
leikébe beleoltani a magyar faji öntudatot? Ez most a kérdés. Makkai 
a nemzetnevelést a középosztálynak, e nemzetpedagógiai eszménynek 
a nevelésében látja. Ezt pedig a középiskola neveli. Nézzük a közép
iskola tantervét. A fejlődés ez irány felé kétségtelen. Az 1899-i, s 
1903-i tanterv szerint a tantárgyak sorrendje ez : vallás, magyar, 
latin, görög, német, történet, földrajz, természetrajz, természettan, 
matematika, geometria, bölcsészeti előtan, szépírás, testgyakorlás. 
Az 1926-i tanterv szerint a sorrend már ez : magyar, görög, latin, 
élőnyelvek, történet, földrajz, reális-tudományok, mennyiségtan, 
filozófia. A legújabb tanterv a nemzeti tantárgyakat helyezi elő
térbe a vallástan után : magyar, történet, föld- és néprajz, gazdasági 
és társadalmi ismeretek. Ezután jön a nemzeti tárggyá minősített 
latin, s csak azután a többi tárgy, hogy így a középiskolából ne csak 
művelt emberként, hanem művelt magyar emberként kerüljön ki az 
ifjú. Testi kiválóság, lelki tisztaság, felelősségtudat, önérzet, tisztesség- 
tudás, lovagiasság, önbizalom, hazaszeretet, emberszeretet és isten- 
félelem : íme ezek elérése a tanítás célja, a vallásosságon alapuló 
általános műveltségen kívül.

Nézzük, hogy az egyes tárgyak keretén belül hogyan lehet a 
nemzeti öntudatot elmélyítenünk.

A vallástan tanításában is fel lehet kelteni és ébrentartani a 
magyar öntudatot, pl. katolikus növendékeknél a magyar szentek
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felemlítésével, protestáns tanulóknál a reformáció nagy nemzeti 
szolgálatainak ismertetésével. A nyelv, az irodalom, a történelem az 
állami, gazdasági, társadalmi ismeret, a föld- és a néprajz mind meg
adják a nemzeti öntudat kiművelésének az eszközeit.

Vegyük először a nyelvet. A nyelv a nép leikéből sarjadzik, a 
népiélek megnyilvánulásának egyik főeszköze. Összefügg minden 
egyes nép lelkivilágával, élete körülményeivel, történelmének válto
zásaival, szokásaival, mindenkori művelődési viszonyaival. Vissza- 
tükrözteti az illető nép vándorlását, keveredését, érintkezését, 
művelődésének egyes fokozatait. Sokszor többet bizonyít, mint a 
krónikák. Elég csak Anonvmusra hivatkozni, aki már a honfoglalás 
idejében Erdélyben szerepelteti az oláhokat, a nyelvtörténet ezt 
nem bizonyítja. Új eszközök, új találmányok, új szokások, új 
intézmények, új életformák és társadalmi berendezkedések új szó
kat kívánnak. Öntudatos magyar kerüli azt, hogy a nyelvet meg
rontsa, kerüli az idegenszerűségeket, .szóban, írásban, különösen 
szólásokban. Nagyon vigyáz a páratlanul álló magyar szórendre és 
hangsúlyra. Már több iskola megkezdte ezt tudatosítani, egyle
teket alapítván helyes és szép magyarság gyakorlására, nyelvvédő 
könyvek tanulmányozására. Pályázatokat írtak ki a nyelvhelyesség 
kérdésére. Az önképzőkörök is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A pataki 
iskola dicsekedéssel említheti, hogy e pályázatokon tanítványai közül 
többen jutalm at nyertek, sőt Király István első díjat is nyert 422 
pályázó közül. Több osztályban nyelvőrök vannak, akik a helytelen 
szóhasználatra, magyartalanságokra figyelmeztetik társaikat. Foly
tatni kell ezt a munkát, és igyekezni kell a nyelvvédelmet élmény- 
szerűvé tenni.

Az irodalom tanításán belül ezer és ezer alkalom kínálkozik a 
magyar nemzeti öntudat erősítésére, úgy a nyelvtani, mint az olvas- 
mányi és irodalomtörténeti órákon. Nincs terünk ezeknek teljes 
felsorolására, csak azt óhajtjuk, hogy az olvasmányokat úgy kell 
kiválasztani, hogy belőlük kitűnjék a nemzet ezeréves küzdelme, 
szenvedése, dicsősége és gyásza. És tárgyalásukból azt a meggyőződést 
szűrje le az az ifjúi lélek, hogy ehhez a néphez való tartozás büszke
sége legyen, mint Petőfi mondja :

,,Ha nem születtem volna is magyarnak,
E néphez állanék akkor is én.“

Ugyancsak ő a „Magyar vagyok“ c. költeményében, Sajó 
Sándor: „Magyar ének 19Í9-ben“ c. szép költeményében ép úgy 
megéfezteti ezt, mint Ábrányi Emil a „Magyar nyelv“ és Szász 
Károly a „Magyar zene“ c. költeményeiben. Olvasmányainkban 
mintaképeket kell elébük állítani a történelem és irodalom nagvjai- 
ból, hogy azok vezércsillagaik legyenek az életben. .Jó példa erre 
Toldi Miklós személye is, akiben annyi sok különleges magyar jellem
vonás van : vágy a vitézi élet után, bátorság, vitézség, önérzet, 
lovagiasság, nagylelkűség, hazafiasság, őszinteség, nyíltság, szeretet
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anyja, bátyja és a cselédség iránt, gyöngédség, vidámság, jókedv. 
A Toldi jellemében feltalálható mindaz, ami a magyar jellemet 
alkotja, még a rossz vonás is : indulatosság, hirtelen harag, büszke
ség, sértődöttség, hogy őt parasztnak nézték. Rá lehet mutatni a 
magyar sok jellemvonására egyéb költeményekben is (Salzburgi 
csapszékben, Falu végén kurta korcsma). Nem kell félni attól, hogy 
Pázmány példájára (aki Bornemisza írásait használja fel a protes
táns prédikátorok jellemének kigúnyolására) a magyar jellem fogyat
kozásait fogják ellenünk felhasználni ellenségeink. A magyar ruha 
becsülésére kell tanítani és szoktatni az ifjúságot, mert a ruha a 
nemzeti lélek alapvető tulajdonságaiból fakad, és benne erkölcsi 
erők rejlenek. A magyar rossz tulajdonságait kigúnyoló költemények 
olvasását az újabb tanterv mellőzi. Szerintünk a nevetségesség nagyon 
jó nevelőeszköz. Meg kell ölni a rossz tulajdonságokat, vagy legalább 
megjavítani. Be kell mutatni a magyarság minden életmódját, 
élményszerü tudást kell azokról szerezni. Erdélyben a magyar úri 
kisasszonyok kimennek falura székely parasztokhoz, és a paraszt
leányok az úri családokhoz mennek el látogatóba, hogy az egymás
hoz tartozás érzését erősítsék bennük. A falut és a várost közelebb kell 
hozni egymáshoz. A pataki főiskola már néhány év óta ezzel a szán
dékkal rendezi a népfőiskolái tanfolyamokat, amikor is a faluról 
begyűlt ifjak a teológusokkal együtt vannak, tanulnak, és étkeznek. 
Felmerült az a gondolat is, hogy ugyanezt a leányokai is meg kellene 
valósítani református körökben.

A népszellem termékeinek szépségére, azok gyűjtésére jókor 
fel kell hívni a tanulóifjúság figyelmét. Rá kell mutatni arra, hogy 
az ó-székely balladák méltó párjai a skót-balladáknak, és a magyar 
népmesék már régen éltek, mikor a XVIII. század embere fölfedezte 
a népmesét, és megkezdte azok gyűjtését. E téren a pataki iskola 
szintén megtette a magáét. Évekkel ezelőtt a néphagyományt kutató 
pályázatokra hatalmas anyagot gyűjtött az ifjúság, és ma is a nép- 
szellem termékeinek gyűjtésére egyes osztályokban buzdítják az 
ifjúságot, és a faluszeminárium kiállítást is csinált ezekből. Hasonló
képpen fontos a népzene szépségeire való figyelmeztetés, és a nép
zene termékeinek gyűjtésére való buzdítás. É téren a magyar nép- 
költészet és a népzene olyan gazdag, hogy gazdagságát a külföld 
is megbámulja. A magyarság történelmi életében a nemzetiségek 
művelődését is elősegítette. A tótok számára református zsoltárt 
nyomattak Patakon, az oláhok számára Rákóczy György lefordít- 
ta tta  oláhra a Bibliát. Gyűjtötték a népszellem termékeit a nemzeti
ségek között is. Igaz, hogy ezért sokszor hálátlanság lett a jutalma 
a magyarnak a nemzetiségek részéről, elég csak a Vadrózsa-perre 
mutatni, amelyben ősi székely balladát akartak az oláhok a maguk 
számára kisajátítani. Egyáltalában minden eszközt meg kell ragad
nunk arra, hogy a magyar faji öntudatot erősítsük még akkor is, ha 
az írók a nemzetietlenség vádjával illetik a magyart. Pl. Berzsényi 
így ír:
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Elődeinknek bajnoki köntösét 
S nyelvét megunván, rút idegent cserélt,
.4 nemzet őrlelkét tapodja.

Ismerje meg a magyar írókban az ifjúság a magyar típus külön
bözéségét. Más Vörösmarty, más Petőfi, más Arany és más Jókai, 
úgy lélekben, mint műveikben.

Utalni kell arra, hogy egy egészen új tudományág van születő
ben, az ú. n. magyarság-tudomány, amely a magyart önmagában 
magyar szempontból vizsgálja. Igaz, hogy vannak olyanok, akik a 
népi elemet túlbecsülik az irodalomban, mert az irodalmat a közép- 
osztály hozta létre. Szerb Antal e nézetével szemben Szekfű Gyula 
három nemzedék című müvének egy pontja hozható fel. Azt mondja 
„Trianon után“ c. fejezetében, hogy éppen e nemzetfenntartó rész, a 
magyar intelligencia roppant össze, vált üres fogalommá, főleg a 
megszállott területen. Sokan azzal vigasztalják magukat, hogy a 
nép maga elpusztíthatatlan. Makkai Sándor „Magyar nevelés, magyar 
műveltség“ c. művében viszont a középosztály mellett foglal állást, 
azt teszi meg a nemzeti nevelésnek, ha nem is hivatásszerinti, de 
lélekszerinti szervének, s azt mondja, hogy a művelt nemzeti társa
dalom problémái azonosak a középosztály problémáival, ő a törté
nelmi magyar nemzet, a nemzeti önfenntartás gerince. Napjainkban 
a falukutatók a parasztot léptették elő nemzetfenntartó réteggé. 
Van is igazságunk, mert a disszimiláció következtében középosztá
lyunk egy része hűtlen lett a nemzethez, s ezt a propagandát részben 
az iskolai nevelés is okozta. Azért Arany példájára, ki előtt a népi 
csak eszköz a nemzeti jelleg teljesebb kiépítésére, a népet a nemzeti 
öntudat szempontjából fel kell karolnunk. És itt áttérhetünk a 
történelem rendkívüli nagy hatására is. A múlt él ma is. A magyar
ság Kelet és Nyugat közti helyzetében, nemzeti hivatástudatában 
az eszmeáramlatok ország'útján asszimiláló és államszervező erejének 
teljében élt itt ezer éven át, ha sokszor csapásoktól sújtva is. E m últat 
ismerni kell, és belőle a jelenre és jövőre következtetéseket kell vonni. 
Példányképeket kell az ifjúság elé állítani egy Hunyadi János, vagy 
Mátyás, egy Rákóczi Ferenc személyében. Rá kell mutatni arra, 
hogy a nagy csapások dacára is fel tudott éledni, hogy nem kihalásra 
ítélt nemzet, mert van benne életerő és bizonyos történeti hivatás 
Kelet és Nyugat határán. Fel kell kelteni a növendék lelkében az 
áldozatkészséget, az igazságérzetet, a szabadságszeretetet, és a 
katonás szellemet. Napjainkban egyre többen hangoztatják ezt a 
katonás szellemet, így pl. Makkai Sándor a Protestáns Szemle, 1939. 
169. lapján. Saját korát is ismerje meg az ifjú, hogy a jelen útvesztőjé
ben el tudjon igazodni. Lássa meg a nagyobb összefüggéseket. Keresse 
a kapcsolatokat a történelem és az irodalomtörténet között. Nem
csak az eseményekben, hanem a jellemekben is. (Új földesúr, Pogá- 
nyok.) Ezek alapján szűrődjön le lelkében bizonyos tanulság, amely 
őt ehhez a vértől ázott földű hazához láncolja. Ne feledkezzék meg
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a modern kapcsolatok mellett a szociális gondolatokról sem. Legyen 
szuggeráló ereje a tanításunknak, hogy a növendékek leikébe tudjuk 
oltani azt a gondolatot, hogy noha komolyan soha senki se segített 
bennünket, úgyszólván testvértelenül állottunk történelmünk folya
mán, noha a kitartáshiány s a nemzetiségeink részéről való ellen
séges érzés vett körül itt a kárpáti medencében, fenn tudtunk maradni 
ezer éven át.

A föld- és a néprajz keretében elsőrendű kötelességünk legyen 
megismerni hazánk és népünk vonásait, és pedig élményszerű tapasz
talatok alapján. Kirándulásokat kell tennünk a magyar föld, a 
magyar természet, és a magyar nép megismerésére. El nem kell 
mulasztanunk mindig kiemelni azt, ami a magyar földet híressé 
teszi (makói hagyma, kecskeméti barack, hegyaljai bor). Ha nem 
tudunk mindenhová elmenni, vetített képekkel be kell mutatni 
hazánk egyes tájait, népünk festői viseletét, a népies kézimunkákat. 
A film még jobb e célból. A most felszabadult területek megismerésére 
célszerű minél hamarabb kirándulásokat tenni.

A gazdaságtan és a társadalmi ismeretek tanítása szintén bő 
alkalmat ad arra, hogy a magyar élet berendezését ismertesse, és a 
magyar kiválóságokra felhívja a figyelmet az iskola. (Tessedik 
Sámuel.)

A latint is jól fel lehet használni a magyar nemzeti öntudat 
ébresztésére. Hisz ez úgyszólván második anyanyelve a magyarnak, 
és a magyar irodalom a vonatkozás ezer szálával van a latinhoz 
kapcsolva. Hasonlóképpen a görög oktatás is jó szolgálatot tesz a 
magyar nemzeti öntudat elmélyítésére, akár a bibliafordítások ismer
tetésénél, akár Arany Aristophanes- és Baksay Homeros-fordításánál.

A modern nyelvoktatás az idegen nyelv és idegen nép lelki
világának ismertetésén kívül a gyakorlati élet célját is szolgálja, s 
egyben igen sok alkalmat ad arra, hogy a magyar szellem megnyilvánu
lását éreztessük, akár egy Shakespeare-fordítás, akár a Faust és az 
„Ember tragédiája“ összehasonlítása kapcsán, akár Heinének és 
Lenaunak a magyarsághoz való viszonyának ismertetésével. Művelt 
magyar ifjút akarunk nevelni, aki ismerje az idegen népek nyelvét, 
irodalmát, de értékelje a saját magáét is, ne kövesse a Kérők Szél- 
házyját.

A bölcsészeti előtanban egy rövid paragrafusban hivatkozni 
kellene a magyarság filozófusi kiválóságaira.

A gyorsírás keretében megemlítendők a magyar gyorsírók 
(Gáti, Dobrosi, Nagy Sándor).

Költeményeket kellene íratni jeles íróinkkal a magyar név, a 
katona, a magyar ruha, a magyar tánc magasztalására. Addig is a 
meglévőket kellene bevenni az olvasókönyvekbe (Csokonai: Dorottya, 
Gvadányi stb.).

Az iskolánkívüli oktatásban is ez eszmék domborodjanak ki.
Jutalomkönyvekül csak a magyarság célját szolgáló könyveket 

adjunk.
2
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Meg kellene emlékezni a magyar humorról (Pl. a baka azt 
mondja : olyan magas hegyen jártunk, hogy a szuronyunk folyton 
beleakadt az égbe).

A többi tárgy is szolgáljon nemzeti öntudatunk erősítésére. 
A számtanban igyekezzünk magyar példákat hozni fel a műveletek
nél. A természettan mutasson rá nagy magyar kutatók munkájára 
(Jedlik, Ányos, Eötvös stb.). A földrajz és a természetrajz szintén ezt is 
feladatának tekintse. Az ének a magyar zsoltárok, népdalok és 
műdalok szépségével kösse meg az ifjúság lelkét. A rajz a magyar 
ember és magyar élet szépségeire hívja fel a figyelmet, amint azt 
egy pataki tanár, Deák Geyza egyik művében már régebben hang
súlyozta. A testnevelésnél hivatkozni kell a kiváló magyar telje
sítményekre, amelyeket az olimpiai játékokon elértek versenyzőink, 
és a magyar erőkifejtés céljait kell e téren is szolgálni. A cserkészetnél 
ezer alkalom van a magyar nemzeti öntudat elmélyítésére. Magyar 
tartalommal kell megtölteni a cserkészetet is és a leventeoktatást is. 
A nemzeti táncokat sem kell elfelejteni, sőt előtérbe kell helyeznünk 
a gombamódra elszaporodott külföldi táncokkal szemben. A nemzeti 
zászlónak és a hősi emlékműveknek való tiszteletadás is magyar 
nemzeti öntudatból fakadjon.

A leányoknál hasonlóképpen kell eljárnunk, mert hiszen a leá
nyokból lesznek a jövendő magyar anyák és feleségek, amint a 
múltban voltak Kanizsay Dorottyák, Zrínyi Ilonák és Lorántfy 
Zsuzsánnák. Ezzel a kérdéssel az ő szempontjukból itt most nem 
foglalkozunk.

Az egyetemen is van elég alkalom arra, hogy a magyar nemzeti 
öntudat ápolására gondoljunk. Pl. a tanári pályán a modern filo
lógusoknak magyar célú filológiát kell művelni. Keresni kell a kapcso
latot a külföldi irodalmak és a magyar irodalom között. (Rousseau- 
nak magyar barátja, magyar tárgyú drámája, külföldiek magyar- 
országi útjának leírása, Leibnitz és a magyar nyelv, Herder jóslata 
stb.) Hogy a középiskolában is van erre megfelelő alkalom, mutatja 
a Inventus 1939. évi 6. száma.

Ha úgy kezdtük a dolgozatunkat, hogy ismerjük meg magunkat, 
kívánható, hogy ismerjük meg egymást is. E célból a középiskolában 
de a főiskolákon is folytatni kell a diáklevelezést, a diákcsereakciót, 
elsősorban a most visszakapott részek lakóival. Hadd érezzék az 
összetartozás érzését velünk. Erre a pataki iskola regősei, prédikálni 
járó teológusai már példát is adtak. A visszakerült területek szabad- 
kőműves, világpolgárias szemléletét meg kell változtatni. Vissza 
kell vezetnünk az ifjúságot újból a magyarsághoz. A magyarságnak 
külföldi asszimilációját meg kell akadályoznunk. Ezt csak úgy lehet, 
hogyha erősítjük a nemzeti öntudatot a nemzet fiaiban. Zrínyi mondja 
egy helyen, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. Jó lenne, 
ha nemcsak az itteni magyarságot tudnánk megtartani magyarnak, 
hanem még a kivándorlottakat is vissza tudnánk telepíteni. Á debre
ceni Kollégium telepítési kezdeményezése is a nemzeti öntudatra
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nevelést szolgálja. Ez a nemzet nemcsak élőkből, hanem elporladtak- 
ból, és még ezután lenni fogókból is áll, és a felelősség tudatában 
mindent el kell követnünk e nemzet megtartásáért. Eötvös 1847-ben 
Petőfi verseinek bírálatában ezt mondja : „Ha a magyarnak egy
kor nagy írói lesznek, azok nem külföldi nagy példák utánzása által, 
hanem csak úgy fognak támadni, ha a lehetőségig önállóan lépnek 
fel, s nemzetök sajátságait tartják  szemök előtt. Ez áll a nevelőkre 
is“ (pl. Apáczai).

duli/ás József.

Társadalom, politika, iskola.

A nemzet mindennapi életét legfőképpen a politika mozgatja, 
és irányítja. Innen van, hogy minden politikai mozgalom, amely egy 
nemzetben termékeny talajra talál, a társadalom széles rétegeiben 
— pro vagy kontra — visszhangot kelt. Vagy megfordítva : csakis 
az a politikai mozgalom ju t érvényre, amelyre a társadalom rezonál. 
De egyetlen politikai irány sem elégszik meg azzal, hogy magának 
a társadalomból minél több hívet toborozzon, hanem egyszersmind 
arra törekszik, hogy fennmaradását, sőt továbbterjedését a jövőre 
is biztosítsa. E célja eléréséhez pedig a nevelést, az iskolát kell meg
szereznie, s a maga képére és hasonlatosságára átalakítania.

Így kapcsolódik egymáshoz e három tényező : a politika, a tá r
sadalom és az iskola.

Mindhárom szó igen sok és sokféle értelmezésben használatos, 
tágjelentésű fogalmát takar. Bonyolult és hosszadalmas feladat volna 
e fogalmak pontos körvonalazásának kísérlete, s aligha vezetne meg
nyugtató eredményre. Éppen ezért ettől eltekintve, csupán azoknak 
a szempontoknak a megjelölésére szorítkozunk, amelyek fejtegeté
seink kapcsán előttünk állanak.

A nemzet egész társadalma mellett leginkább arra a társadalmi 
osztályra gondolunk, amely képzettségénél, a nemzet életében 
betöltött hivatásánál fogva vezető szerepet játszik : az úgynevezett 
művelt középosztályra. A politikában éles határvonalat kell húznunk 
a változó napi és pártpolitika, valamint azon állandó, nemzetpolitikai 
elvek és eszközök között, amelyeket egy ország földrajzi, népi stb. 
adottságai és viszonyai megszabnak. A politikának az iskolákhoz 
való imént említett viszonya minden fokú és fajú iskolára vonat
kozik, ám ez alkalommal természetszerűleg a hozzánk legközelebb álló 
középiskolát tartjuk elsősorban szem előtt.

A politikai életnek állandó és szabályosnak egyáltalán nem 
mondható hullámzására a történelem minden időben bőséges példát 
mutat. Elég itt napjaink nagy politikai megmozdulásaira utalnunk :

2 *
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az ú. n. jobb- és baloldali mozgalmak, a csaknem minden országban 
fellángoló nacionalizmus s az ennek kapcsán fellépő nemzetiségi 
probléma ezer és egy kiforratlan fejezete, nemcsak egyes néprétegek
nek, hanem egész nemzeteknek átalakulása, újjászületése vagy meg
szűnése ; idegen népek és egyazon nemzet különböző „világnézetű“ 
rétegeinek véres harca, öntudatra ébredt nemzetiségek nemzetbontó 
és építő törekvései a késő korok történelmet lapozó unokája számára 
a leggazdagabb színpompájú képeket fogják nyújtani.

Világos, hogy mindezek a politikai mozgalmak, fordulatok nem 
nélkülözhetik a társadalom valamilyen irányú részvételét. Egyetlen 
politikai eszme sem terjedhet, és juthat érvényre, ha nem tudja meg
nyerni a társadalom egészét vagy legalább is bizonyos rétegeit, 
egyedeit. Mint az óramutató járása a percmutatót, úgy kíséri a tár
sadalom élete is a politikát: ez utóbbi a gyorsabbanjáró, az irányjelző, 
de csak akkor működik, ha amaz : a társadalom állandóan a nyomá
ban jár.

Hogy mennyire vezeti, és magával sodorja a politika a társa
dalmat, annak klasszikus példáját láthatjuk a Németbirodalomba 
olvadt Ausztriában. A társadalomnak itt végbement, illetőleg végbe
menő átalakulása nem csupán abból áll — s fejtegetéseink szempontjá
ból éppen nem az a fontos —, hogy az azelőtt háttérbe szorult, 
esetleg koncentrációs táborlakó osztrák „nácik“ most talán fontos 
hivatalokat töltenek be ; vagy hogy a „Grüss Gott !“ helyett „Heil 
Hitler !“ köszöntés fogadja az idegent, hanem sokkal inkább az, 
hogy az eddigi bécsi, stájer vagy tiroli most egyszerűen német lett, és 
akarva, nem akarva beleilleszkedik a Harmadik Birodalom érzés- és 
eszmevilágába. Jelenti a társadalom átalakulását, hogy amíg az 
apák és nagyapák töprengve csodálkoznak az új rendszernek a 
múltat máról-holnapra elsöprő változtatásain, addig az ifjak: fiúk és 
leányok szívvel, lélekkel menetelnek a Horst Wessel-dal ütemeire, s 
14 éves korukban joguk van szüleiket feljelenteni, ha azok vallás
tanulásra akarják kötelezni őket. íme, a politika nemcsak a társadalom 
külső képét alakítja át, de változást idéz elő a társadalom belső 
életében, gondolkodásmódjában, sőt betolakszik a társadalmat alkotó 
legkisebb sejtbe : a családba is. Csak természetes, hogy egészen 
másként éri a változás a szülőket, mint a gyermekeket. Hogy ennek 
milyen messzemenő következményei lesznek, és lehetnek, annak 
keresése már nem tartozik e cikk keretébe, csupán utalunk magára 
a tényre, mint amely élénken rávilágít a társadalomnak és a politiká
nak ily értelmű kapcsolatára.

A politika tehát nem elégszik meg a felnőttek társadalmával, 
meg akarja nyerni az ifjúságot is. Ezt a célját pedig az iskolán keresz
tül törekszik elérni.

így jutunk fejtegetésünk második és jóval kényesebb részéhez, 
azaz annak vizsgálatához, milyen helyzete és viszonya van az iskolá
nak a társadalommal és a politikával szemben.

Nem lehet kétséges, sm ár az elmondottak alapján is nyilvánvaló,
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hogy a társadalomnak és politikának egymáshoz való viszonya egészen 
közvetlen, függvényszerű. Az iskola azonban egyikhez sem kapcso- 
lódhatik szorosan. (Legalább is nem tarthatjuk egészséges helyzetnek 
azt, ha az iskola a politikának közönséges eszközévé válik.) De mind
kettő : a politika is, a társadalom is hatással van rá, sőt — jóval 
csekélyebb mértékben ugyan —, de az iskola szintén hat a politikára 
és a társadalomra.

Ennek a kérdésnek : az iskola, a társadalom és a politika össze
függésének vizsgálatánál — úgy véljük — le kell térnünk arról az 
általános síkról, melyen gondolataink eddig egyetemes vonatkozásúvá 
terültek szét, és szűkebb körre szorítkozva, sajátosan magyar szemmel 
kell néznünk az iskolának a politikához és a társadalomhoz való 
viszonyát.

Ezt a magyar szemmel történő nézést megkönnyíti, egyszersmind 
meg is követeli hazánknak a rohanó idő változandósága s még inkább 
az isteni Gondviselés különös kegyelme folytán előállott ama helyzete, 
amely a magyar politikát, a magyar társadalmat és a magyar iskolát 
egy közös, legfőbb feladat elé állítja :

vájjon hogyan tudjuk életünket az új idők új követelményeihez 
alkalm azni;

hogyan tudjuk egyszerre ránkszakadó gazdasági, szociális, kul
turális, kiil- és belpolitikai kérdéstömegünket a legrövidebb időn belül 
a legkisebb megrázkódtatással megoldani;

hogyan tudunk a csonka országban és a visszanyert területeken 
egységes, erős nem zetet; erős nemzeti egységet teremteni.

E szerteágazó, mégis együvétartozó kérdések adják azt a közös 
alapot, amelyről sem a magyar társadalomnak, sem a magyar politiká
nak, sem a magyar iskolának letérnie nem szabad. Igen ám, de ezen 
a közös területen más pályán mozog az egyik és a másik. Ismerjük, 
és már az imént utaltunk a politikának állandó hullámzására, amelyet 
híven követ a társadalom. Világos, hogy az iskola nem tarthat velük.

Az iskolában csak annyi helye van a politikának, amennyiben az 
az előbb említett közös nemzeti cél elérését az iskola számára is kötelezöleg 
előírja. Ha ezt fönnebb állandó nemzeti politikának neveztük, úgy 
természetes, hogy ennek szolgálatába kell állítanunk az iskolát, de 
éppen oly természetes, hogy a napi- és pártpolitikának az iskolában 
semmi helye nincs. Elméletileg tehát igen szépen kettéválasztható a 
politika és iskola mozgás- és hatásterülete, s a kettő közti határvonal 
is csaknem pontosan meghúzható. A gyakorlatban azonban még sincs 
meg ez az ideális viszony az iskola és a politika között ; nincs pedig 
azért, mert vakmerőén s hívatlanul közéjük lép a társadalom. A tár
sadalom beviszi a politikát az iskolába olyan vonatkozásban is, amely
ben annak ott semmi keresnivalója sincs. Beviszi pedig azt tanulók 
és nevelők közé egyaránt. Az újság, az utca, a hangos reklám, az itt is, 
ott is felhangzó jelszavak s nem egyszer maga a család is, mindmegany- 
nyi hanghullámforrás, amelyek az iskolában kitűnő felvevő készülékre 
találnak. Különösen napjainkban tapasztalható ez a jelenség, amikor
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a különböző „világnézetű“ áramlatok mögött nem egy esetben párt- 
politikai mozgalmak rejtőznek, hangos szóval, nagy propagandával 
követelve maguknak létjogosultságot, s az iskolában is minduntalan 
fel-f elbukkannak.

A politika tehát befurakodik az iskolába. Ottlétével, mint meg
lévő tényezővel számolnunk kell, s nem intézhetjük el azzal, hogy 
egyszerűen nem veszünk róla tudomást.. Kétségtelen, hogy ha egy 
ilyen természetű, kényes kérdés valamilyen formában felmerül, annak 
elintézése a legnagyobb tapintatot, szinte azt lehetne m ondani: a 
legfinomabb diplomáciai érzéket követeli meg. Az ilyen tünet keze
léséhez alapos diagnózisra van szükség, hogy a megfelelő orvosságot 
megtalálhassuk. Csak természetes, hogy minden ilyen esetben az 
eljárás helyessége vagy helytelensége a nevelőn fordul meg.

Talán különös a hasonlat, de úgy érezzük, olyan a feladatunk 
az iskolában felbukkanó politikai jelenségekkel szemben, mint amilyen 
óvatos bánásmóddal a nemi kérdések kapcsán kell eljárnunk. Néze
tünk szerint egyik elől sem szabad kitérni, vagy mereven elzárkózni. 
Ilyen probléma felvetését nem szabad keresnünk, vagy éppenséggel 
arra felhasználnunk, hogy egyébként esetleg nem érvényesülő politikai 
nézeteinknek, egyik vagy másik politikai megmozdulás iránti vonzal
munknak vagy ellenszenvünknek az iskolában adjunk kifejezést. 
De nem szabad a kérdést kerülnünk sem. Helyesen akkor járunk el, 
ha indokolt esetben, megfelelő módon úgy és olyan mértékben világosítunk 
fel és igazítunk útba, amennyire az éppen szükséges és kívánatos.

Ennek a helyes útnak a megtalálása, a megfelelő határvonal 
meghúzása bizony a nevelőre e tekintetben is, mint annyi másban, 
fokozott feladatot ró. A nevelőnek tájékozottnak kell lennie politikai 
kérdésekben, d e .. .  És ez a „de“ a korlátozó feltételek egész sorát 
jelenti. A hivatása magaslatán álló nevelő nem lehet pártpolitikus, 
sőt egyáltalán aktív politikus sem. Az ő látókörének tú l kell terjednie 
egyik vagy másik politikai párt programmján, de ugyanakkor hatá
rozott állást kell foglalnia az életnek a politika által előidézett nagy 
és fontos kérdéseiben. Állásfoglalásnak egyedüli és kizárólagos zsinór- 
mértéke pedig csakis a magyar nemzeti eszme szolgálata lehet. Ha ez 
tökéletesen tud megtestesülni a nevelőben, úgy annak jótékony hatása 
a tanítványok lelkében is feltétlenül megmutatkozik, termékeny 
talajra ta lá l; rajtuk keresztül pedig az iskola, ha kis mértékben és 
talán csak alig észrevehetően is, de nevelőjévé válik a társadalomnak 
és a politikának. így és ekkor emelkednek nevelő és iskola hivatásuk 
ideális magaslatára.

Fejtegetéseinket mindeddig sikerült távoltartani attól, hogy „az 
iskola az életre nevel“ sokat hangoztatott és v itato tt jelszavának 
bonyolult útvesztőjébe keveredjünk. Ám az iskolának a társada
lommal és politikával történő kapcsolatba hozatala s a kettőhöz való 
viszonyának vizsgálata már eleve feltételezik e kívánalom figyelembe
vételét.
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Az iskola feladata a mindenirányú nevelés, tehát az életre ne
velés is.

A politikának e nevelés irányelvét kell kitűznie, azáltal, hogy az 
iskolát a nemzet egyetemes érdekének szolgálatába állítja.

A társadalomnak pedig őrködnie kell a felett, hogy ezt az ideális 
viszonyt iskola és politika között semmiféle zavaró tényező meg ne 
rontsa, s a politika is, az iskola is. egyenesen haladjon a maga útján a 
kitűzött közös, cél : a nemzet teljes talpraállítása felé.

Sopron. Dr. Ben kő László.

A z olvasmány felhasználása a magyar irodalom
ismeret tanításában.

Az 1934. évi XI. tc.-ben megállapított új gimnáziumi tanterv 
és a végrehajtását elrendelő 1938. évi Részletes Utasítások mélyre
ható változást jelentenek a gimnáziumok magyar nyelvi és irodalmi 
tanításának anyagában s még inkább módszerében. Szakembereknek 
évtizedek óta hangoztatott kívánsága, sőt az utóbbi években sürgetése 
végre megérlelte azokat az irányelveket, amelyeknek követésétől 
méltán várhatunk a magyar nyelvi és irodalmi oktatás terén gyümöl
csözőbb és maradandóbb tudományos eredményt, erősebb és mélyebb 
lélekformáló hatást.

Mivel és hogyan akarja a tanterv a magasabbfokú követelmé
nyek elérését biztosítani? Elsősorban már a célkitűzéssel, mely 
tömören, s szinte klasszikus formában állapítja meg a magyar nyelvi 
és irodalmi nevelő oktatásnak négy feladatát : „Szerettesse meg a 
tanulókkal a magyar szót, hogy a komoly és értékes irodalmi olvas
mány állandó lelki szükségletükké váljék ; élményszerűen adja át 
nekik azokat az erkölcsi tapasztalatokat, melyek az olvasmányokkal 
kapcsolatosak; mutassa meg azokat az eszközöket, melyek az iro
dalmi alkotás művelt élvezését lehetővé teszik ; tudatosítsa nyel
vünknek szóban és írásban magyar, művelt emberhez illő hasz
nálatát.“

Az Utasítások az oktatás feladatkörének eme pontos megjelölé
sével a tanítás középpontjába állították az irodalmi értékű olvas
mányt, úgyhogy ebből induljon ki, ide térjen vissza, s ezen nyugodjék 
minden elméleti fejtegetés, ebből szűrődjék le az erkölcsi okulás, s 
belőle vonják le a műfajra, a szerkezetre és a stílusra vonatkozó 
ismereteket. Ezentúl tehát háttérbe szorul, sőt egészen eltűnik a 
tanulmányok rendjében mint önálló stúdium a stilisztika, retorika, 
s módosul az irodalomtörténet tanítása is. amely elsősorban irodalom
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ismeretből, az egyes korok jellemző életszemléletének felismeréséből, 
s a gondolatok és érzelmek kifejezésmódjának, szóval a stílusnak 
elemzéséből fog állni. A magyar nyelvi és irodalmi oktatásnak alapja 
és segédeszköze ezentúl nem a tankönyv, hanem az olvasókönyv lesz, 
amelyet részben rövid elméleti összefoglalást nyújtó tankönyv, 
részben, s főként az olvasmányok alapján az iskolában készülő jegy
zet, diárium egészít ki.

A magyar irodalmi oktatásnak ezt az átalakítását nemcsak elmé
leti, hanem tapasztalati okok is kívánták. A szakemberek már rég
óta elégedetlenül látták, hogy a középiskolai ifjúság magyar irodalmi 
ismerete nagyon fogyatékos, ítélete habozó és bizonytalan, tudása 
pedig nem annyira irodalmunk jeles alkotásainak pontos ismeretén, 
mint inkább az irodalomtörténeti kézikönyvek, sőt ú. n. dióhéjakban 
tömörített összefoglalások, vagy az iskolában tollbamondott, olykor 
sokszorosítva terjesztett jegyzetek irodalomtörténeti adatain nyugszik. 
Különösen érettségi vizsgálatokon lehet megállapítani a tanulóknak 
kiváló irodalomtörténeti, de feltűnően szegényes irodalmi ismereteit; 
folyékonyan előadják a tankönyvből, vagy a jegyzetből megtanult 
szöveget, de alig ismernek valamit abból az irodalomból, amelynek 
történetéről, s műveinek méltatásáról kifogástalan szóbőséggel tud
nak előadást tartani. Némi túlzással élve azt lehetne mondani, hogy 
a tanításnak és tanulásnak e módja mellett jóformán elsikkad az 
irodalom, annyira előtérbe lép az adatszerűség, s a már készenkapott 
s gyakran szinte gépiesen elsajátított megállapítások és esztétikai 
ítéletek folyékony előadása. Pedig ez az eljárás az irodalom erkölcsi, 
jellemfejlesztő, ízlést nemesítő és gondolkodásra késztető hatását 
nagy mértékben csökkenti, majdnem egészen feláldozza. Az irodalmi 
mű nevelő ereje akkor érvényesül zavartalanul, ha az olvasó köz
vetlenül meríti belőle a benyomásokat. Mi, magyarok, kis nép vagyunk 
politikai vagy gazdasági erőnk alapján nem számíthatunk vezető 
szerepre a népek versenyében, szellemi erőnk és kiválóságunk azon
ban messze előre visz a népek rangsorában, olyan előkelő helyre, 
ahol a hatalmas világnépek a szomszédaink. Ez a szellemi erő pedig 
főkép irodalmunkban teljesedik ki, azért oktatásunknak sokat kell 
merítenie a szellemiségnek abból a kristálytiszta forrásából, amely 
gazdag irodalmunkból oly bőségesen buzog elő. De ez a forrás csak 
akkor fogja táplálni és gazdagítani a szellemet, ha mindenki, tehát 
a tanuló is közvetlenül merít belőle, vagyis szabatosabban kifejezve 
m agunkat: ha az irodalmi ismeretek megszerzéséhez az egyéni élmény 
emléke tapad. Tehát minden tanulónak magának kell elmerülnie az 
irodalmi mű tartalmi és alaki szépségeibe, s természetesen a tanár 
figyelemkeltése, irányítása és magyarázata alapján sajátmagának 
kell átélnie is egy költeménynek, színműnek vagy regénynek a hatá
sát, sőt magának kell ítéletet alkotnia is az olvasott műről. Jól 
tudom, hogy tanulóink nagyrészének szellemi színvonalát és érdek
lődését felülhaladja ez a kívánalom, azonban hiba volna, ha cél
kitűzésünkben a tehetségtelenek és a közömbösek szellemi igényét
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ven nők zsinórmértékül, s ha engednék, hogy a renyhék és tunya- 
szelleműek tehetetlenségi nvomatéka akadályozza a törekvő és nyilt- 
eszűek lendületét.

Az Utasítások a magyar nyelvi és irodalmi oktatás munkájának 
menetét a következő négy mozzanatban jelölik meg :

a) Az irodalmi alkotások olvastatása.
b) Az olvasmány tartalmi elemeinek az erkölcsi nevelés érdeké

ben való felhasználása : magyar lélekformálás.
c) Nemzeti nyelvünk használatának és az olvasmányi élmények 

tudatossá tevése : nyelv- és irodalomismeret, ízlésnevelés.
d) A magyar nyelvi kifejezés szóbeli és írásbeli gyakorol

tatása.
Az Utasítások részletesen kifejtik az oktatás e mozzanatait, s 

mivel ott mindenki megtalálhatja, és elolvashatja, fölöslegesnek 
tartom, hogy itt részletesen foglalkozzam velük. Néhány alapvető 
jelentőségű követelményre azonban mégis ki akarok térni. így elő
ször is az olvastatás kérdésére. Természetes, bogy a megismerésre 
kijelölt olvasmányoknak csak egy része lehet iskolai olvasás tárgya, 
a hosszabb művek ezentúl is házi olvasmányként fognak szerepelni. 
Kétségtelen azonban, hogy az oktatás szempontjából sokkal fontosab
bak és gyümölcsözőbbek az iskolai olvasmányok, mint a háziak. Egész 
irodalmi oktatásunknak az iskolai olvasmányokon kell nyugodnia, 
ezért kiválasztásukat alapos megfontolás, megbeszélésüket, s a bennük 
rejlő tanulságok értékesítését pedig a tanár részéről gondos készülés 
előzze meg. Maga a felolvasás is többnyire, a költeményeké mindig a 
tanár feladata, mert tapasztalatból tudjuk, hogy még felsőbb osztá
lyaink növendékei közt is aránylag kevesen vannak, akik tiszta 
kiejtéssel s kifogástalan értelmi és érzelmi hangsúllyal tudják fel
olvasni az előttük többnyire még ismeretlen szöveget. A felolvasást 
rövid figyelemkeltésnek kell megelőznie, amely mintegy ráhangolja 
a tanulók érdeklődését az olvasmányra. Az olvasást ne szakítsa 
meg magyarázat, hogy a tárgyalt mű közvetlenül, minden idegen 
beavatkozás nélkül éreztesse hatását, tehát a tanár ne lépjen az író 
vagy költő és a hallgató közé. A szükséges tárgyi és nyelvi magya
rázatokat közvetlenül az olvasás befejezése után kell megadni. A meg
beszélés pedig ne zsugorodjék csupán az olvasott mű tartalmi össze
foglalására, hanem ölelje fel a mű szerkezetére, gondolatmenetére, a 
benne rejlő eszmék feltüntetésére, stílusbeli és nyelvi sajátságaira 
vonatkozó magyarázatokat is. Csak így lesz igazán gyümölcsöző és 
lélekformáló az a hatás, amelyet a jeles irodalmi mű nyújt. Ne feled
jük, hogy sokkal fontosabb az olvasmánynak ez a lelket alakító, 
gazdagító hatása, mint a belőle nyert elméleti okulás, s ez utóbbiért 
sohasem szabad feláldozni, vagy akárcsak háttérbe szorítani az 
előbbit. Viszont őrizkednie kell a tanárnak attól, hogy fejtegetésében 
magával ragadja a filológus buzgalma, s a költeményt szinte ízekre 
szedve, valósággal tönkre elemezze, vagy példatárnak használja,
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mert ez az eljárás legnagyobb értékétő l: a költői hatástól fosztja 
meg a művet.

A házi olvasmányok kijelölésében nagyon szűkmarkúak az 
Utasítások : 2—3, legfeljebb 5 művet jelölnek ki egy-egy osztály, de 
természetesen csak a felső osztályok számára, számonkérésüknél 
pedig nyomatékosan figyelmeztetnek arra, hogy ne alkalmazzunk 
olyan módokat, amelyekkel megútáltatjuk a tanulókkal az olvasást. 
Éppen ezért ott van az Utasításokban az a figyelmeztetés, hogy nem 
kell mindenkitől követelni az olvasott művek tartalm ának leírását. 
Emlékezhetünk rá, hogy az előző, 1927. évi s részben még ma is 
érvényben levő Utasítások sem kívánták meg tartalmi kivonatok 
készítését az olvasmányokból. Bizonyára az a meggondolás vezette 
az Utasítások készítőit ebben a kérdésben, hogy egyrészt nem áll 
arányban a kivonat írására fordított sok idő és fáradság azzal a 
szellemi haszonnal, amit nyújt, másrészt az a tapasztalat, hogy a 
legtöbb diák úgyis csak másolja, többnyire diákőseitől örökölt jegyze
tekből ezeket a kivonatokat, sokszor — sajnos — a nélkül, hogy 
magát a művet elolvasta volna. így tehát nem érdemes a lelkiismere
tes tanulót néha szinte mértéken felül megterhelni, a kényelmesebbek
nek pedig módot adni a könnyű csalásra. Inkább használják a nyomta
tott, s meglehetősen elterjedt kivonati füzeteket, természetesen 
annak a kikötésével, hogy el kell olvasniuk magukat a kijelölt műve
ket is.

Az Utasítások tehát minimális követelményeket szabnak meg a 
házi olvasmányokra vonatkozólag, annyira minimálisakat, hogy ha 
valóban csak ennyit olvasnának tanulóink, akkor nagyon hiányos 
irodalmi ismereteket szereznének diákpályájukon. Szerencsére azon
ban a tanulók nagyrésze szívesen és buzgón olvas, igaz, hogy sokszor 
olyan könyveket, amelyeket az iskola a tilalmasok indexére tesz. 
Itt kell tehát irányítóan közbelépnie a tanárnak, hogy a lehetőség 
szerint elvonja tanítványai figyelmét az értéktelen, vagy egyenest 
ízlés- és erkölcsrontó könyvekről, s olyanok felé terelje, melyek tarta l
mukkal és művészi formájukkal gazdagítják irodalmi ismereteiket, 
s fejlesztik ízlésüket. Saját gyakorlatomból tudom, hogy tan ít
ványaink olvasókedvének irányításában sikerrel jár a kötelező házi 
olvasmányokon kívül az olvasásra ajánlott művek kijelölése, de 
természetesen nemcsak a régi költők és írók klasszikus alkotásai, 
hanem mai szerzők jeles művei sorából is. Tehát necsak Vörösmarty, 
Arany és Kemény művei szerepeljenek ebben a jegyzékben, hanem 
Móra Ferenc, Tormay Cécile és Nyíró József munkái is, vagyis azok, 
amelyek sokkal közelebb esnek a mai ifjúság érdeklődéséhez, mint 
a múlt század nagyjainak alkotásai.

Tekintsük át most néhány pillantással azt az eljárást, amelyet 
az iskolai olvasmányok tárgyalásában az Utasítások szerint követ
nünk kell, hogy munkánk gyümölcsöző legyen a magyar lélekformá- 
lás, irodalomismeret is ízlésnevelés szempontjából egyaránt. Az I—II. 
osztály számára népmeséi és mondái olvasmányokat tűz ki a tanterv,
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nagyon helyesen azzal a kívánalommal, hogy ne a mese, vagy monda 
hiteles szövege, hanem élvezhető formája legyen irányadó. Jól emlék
szünk rá, hogy még nem is olyan régen igen elterjedt tankönyveink 
is szinte aggodalmas pontossággal ragaszkodtak pl. a Hartvig- 
legenda szövegéhez, s élvezetes olvasmány helyett meglehetősen 
döcögős, nehézkes stílusú fordítást közöltek, amelynek minden során 
megérzett, hogy középkori latin szövegnek hű és pontos átültetése. 
A népmeséken és mondákon kívül magyar tájakhoz, falusi és városi 
foglalkozásokhoz kötött kisebb elbeszéléseket jelöl ki az I. osztály 
számára a tanterv, hogy a tanuló figyelmét és érdeklődését mindjárt 
diákpályája kezdetén a magyar életre terelje, s magyar életszemléle
té t ezzel is megalapozza.

A második osztály olvasmányai a mesék és mondák világából a 
történet világába viszik már a tanulót, de azért nem mellőzik a mon
dái tárgyat sem. Ez olvasmányok célja, hogy a magyar embernek a 
történelem folyamán annyiszor csodált jellemvonását, a hősiességet, 
s a magyar katona erényeit, a vitézséget és önfeláldozást állítsák a 
tanuló elé követésreméltó példaképül. Az osztály többi olvasmánya 
irodalmi és közéletünk nagyjainak életéből közöl érdekes és tanulsá
gos részleteket, továbbá rövidebb elbeszéléseket a falusi és városi 
nép életéből, mind azzal a célzattal, hogy minél erősebb szálakkal 
fűzze a tanuló lelkét a magyar történelem és a magyar élet gondolat
köréhez. A tanulók ébredező romantikus hajlamára és ily irányú 
érdeklődésére vannak tekintettel a híres utazók és feltalálók élet
rajzából való részletek.

Míg a második osztály olvasmányanyaga történelmünknek a 
mohácsi vészig terjedő korát öleli fel, addig a harmadik osztályé 
végigvisz a török- és a kurucvilág harcain, és a szabadságharcon át a 
világháború zivataráig jutva el nem történeti művekből vett szemel
vényekkel, hanem jeles regény- és novellaíróink romantikus elbeszé
léseivel eleveníti fel a történeti múltat. Ezzel kapcsolatban a régi 
magyar életmód s a régi és mai népszokások leírása, vagy ilyen 
körből vett elbeszélések és költemények mélyítik el a történeti tárgyú 
olvasmányok nevelő hatását.

A negyedik osztály főolvasmánya továbbra is a Toldi marad. 
Nem is képzelhető oly magyar ginmáziumi tanterv, amely lemondana 
ennek az örökszép költői műnek nevelő, jellem- és Ízlésfejlesztő, 
lélekformáló hatásáról. Természetesen őrizkedni kell attól, hogy a 
költemény stilisztikai példák forrásául szolgáljon, s hogy a költői hatás 
üdesége és varázsa áldozatul essék az ízekre elemzésnek. A Toldi 
megértéséhez magyar tanulónak alig van szüksége magyarázatra, 
s olvasásával kapcsolatban a tanárnak inkább csak a figyelemkeltés, 
az irányítás és a hatások öntudatossá tétele, mint a magyarázat a 
feladata. Az osztály többi prózai és költői olvasmánya a magyar táj 
és a magyar élet rajzát nyújtja, s velük kapcsolatban közvetlen meg
figyelés alapján kell megszerezni azokat a stilisztikai ismereteket, 
amelyek a magyaros, világos, szabatos és művészi stílusnak legfőbb
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követelményei, valamint a költemények versformájának megértésé
hez okvetlenül szükséges verstani alapfogalmakat.

Az V—VIII. osztály az irodalmi oktatás fokán úgy nyeri olvas
mányanyagát, hogy az előbbi osztályok olvasmányaihoz kapcsolódva 
teljes és átfogó képet nyújtson irodalmunk múlt és mai életéről, 
szelleméről, irányeszméiről s költői és írói egyéniségéről. Különösen 
az V—VI. osztály olvasmányainak tárgyalása sokkal nagyobb nehéz
ség elé állítja a tanárt, mint a tanulót. Eltűnik az V. osztályból a 
retorika, a VI. osztályból a poétika, s helyettük stílus- és eszme
korszakok vizsgálatát, írói világkép kialakítását, írói eszmekörök 
tanulmányozását szabja meg e két osztály számára a tanterv. Méltán 
vethetjük fel az aggodalmaskodó kérdést, vájjon ez a célkitűzés 
nem haladja-e meg egy 15-—16 éves tanuló értelmi és műveltségi 
színvonalát, s nem ró-e az túlságos s esetleg csak kevés eredménnyel 
kecsegtető m unkát a tanárra. A nehézséget még fokozza, hogy az 
Utasítások a VI. osztály irodalomismeretét a világirodalommal is 
kapcsolatba hozzák, s Horatius, Osszián, Calderon, Burns, Tasso, 
Byron, Hugo, Balzac és más költői nagyságok tanítását kívánják 
Vörösmarty, Petőfi, Arany és Jókai mellé. De vájjon lesz-e idő és 
alkalom arra, hogy az említett külföldi költők műveit is bemutassuk, 
s hatásukat, vagy legalább gondolatviláguk és felfogásuk rokonságát 
ismertessük? Hogy csak nevekre hivatkozzunk költői alkotások 
bemutatása nélkül, annak persze nem sok értelme volna. Nagyon 
sok függ az eredményes tanítás szempontjából attól, hogy az új 
Utasítások szellemében készülő tankönyvek mennyire lesznek ki
szemelt olvasmányaikkal segítségére a tanárnak oktató munkájá
ban. Alszeghy Zsolt, a kitűnő tanár és tudós, az Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny folyó évi januári számában igen jó össze
állításban nyújtja az V. osztály gazdag olvasmányanyagát Anony- 
muson kezdve s Ady Endrén végezve, a mellékelt jegyzetekben pedig 
megjelöli az egyes olvasmányok didaktikai kiaknázásának módját. 
Az összeállításból azonban nem látjuk, hogy milyen egységes szem
pont foglalja össze a 49 költői és prózai olvasmányt, s hogy mily 
kapcsolatban sorakoznak az egyes cikkek egymás után. A tanerv 
„a magyar múlt szellemi életének legfontosabb áramlatain végig
vezető olvasmányokat“ tűz ki az V. osztály számára, az Utasítások 
pedig a műfaji sajátságok fejtegetését is megkívánják. Gazdag és 
sokoldalú tehát az az ismeretanyag, ami ez osztály irodalmi tanul
mányainak tárgya, a tanári hivatásérzet, tárgyszeretet és hozzáértés 
pedig majd kialakítja e tárgy tanításának is helyes és célravezető 
módszerét.

A VI. osztály olvasmányanyagának középpontjában Vörösmarty, 
Petőfi, Arany és Jókai művei állnak, s hozzájuk kapcsolódnak a 
múlt és a jelen század nagy költőinek alkotásai Csokonaitól Kosz
tolányiig. A művek magyarázata kapcsolatos az írói egyéniség vizs
gálatával, tehát mintegy „in statu nascendi“ m utatja be az ismerte
tésre kerülő költői alkotásokat. Az Utasítások szerint az ismeretanvag
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nemcsak irodalom-esztétikai, hanem irodalom-szociológiai is. Az 
irodalmi élet jelenségeinek megfigyelése, a költői műfajok ismertetése 
s az esztétikai kategóriák kifejtése zárja le az olvasmányok tanul- 
mányi rendjét.

Látjuk tehát, hogy az V—VI. osztály olvasmányanyaga, valamint 
a tárgyalás cékitűzése gyökeres szakítást jelent az évtizedes, vagy 
helyesebben évszázados hagyománnyal. A tanterv elgondolása két
ségtelenül haladás a régi és már egészen megkövesedett tanítási elvvel 
szemben, új és eszmélkedésre késztető szempontokat tűz ki a tanítás 
elé, korszerű felfogás alapján gazdag irodalmi anyagot jelöl ki tár
gyalásra, ezért tehát haladást jelent a régihez viszonyítva. Hogy a 
gyakorlatban mikép fog beválni, s hogy a tapasztalatok alapján 
esetleg milyen változtatásokat kell eszközölni rajta, azt csak ki
próbálás után lehet majd eldönteni.

A VII. és VIII. osztály olvasmányanyaga háromrétegű. Az első 
réteg az irodalomtörténeti kor jellemző alkotásait, a második a korra 
és az írókra vonatkozó irodalomismereti tanulmányokat, a harmadik 
pedig világirodalmi szemelvényeket foglal magában. Látjuk tehát, 
hogy az eddiginél jóval szélesebb körű az az olvasmányanyag, amit 
az irodalomtörténeti tárgyalással kapcsolatban ismertetni kell, s 
mivel a bőséges magyar irodalmi olvasmányokon kívül az Utasítások 
a VII. osztályban a német lovagi költészetből, a középkori legendák
ból, Erasmus, Luther, Tasso, Corneille, a francia enciklopédisták, 
Herder, Lessing, Goethe és Schiller, a VIII. oszt.-ban Hugo, Heine, 
Scott, Balzac, Freytag, Baudelaire, Verlaine stb. műveiből is kívánja 
szemelvények bemutatását, méltán vethetjük fel a kérdést, hogy 
nem lesz-e kaleidoszkopszerü az a kép, melyet ilyen módon nyernek 
a tanulók, s nem fenyegeti-e az ismeretanyag közlésének fentebb 
megjelölt keretei közt az ,,ex omnibus aliquid, ex toto nihil“ vesze
delme. Nem zárkózhatik el az ember az elől a benyomás elől, hogy 
egy tanári, tudomáynos élet leszűrt tapasztalatait és ismereteit 
kívánjuk egy 17—18 éves diákkal elsajátíttatni. Ez azonban csak 
kivételes tehetségű tanulókkal valósítható meg. Az óraszám pedig 
változatlan maradt : heti 3, mint eddig. Ugyanannyi idő alatt jóval 
több anyagot végezni, mint eddig, nem lesz könnyű feladat.

A VII. osztály irodalomtörténeti anyagát az új tanterv Vörös
marty fellépéséig jelöli ki. Véleményünk szerint jobb lett volna 
erősebben megnyirbálni a régi irodalom anyagát, hogy annál kime
rítőbben lehessen foglalkozni XIX. és XX. századbeli nagyjaink 
műveivel. Irodalomtörténeti összefoglalásnak csak akkor van értéke, 
ha bőséges olvasmányanyagon alapul, mivel pedig ennek az iskolá
ban való olvasására nem áll elég idő rendelkezésre, a megismerésre 
kijelölt művek elolvasását részben házi feladatként kell majd ki
tűzni. Ez annál kevésbbé lesz elkerülhető, mert az Utasítások a 
költők és írók műveinek ismeretén kívül a velük és műveikkel fog
lalkozó jeles tanulmányokból is kívánják egyes szemelvények olvasá
sát. De különben is egy 17—18 éves tanulótól bátran meg lehet köve
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telni, hogy magyar irodalmi ismereteit necsak az iskolai olvasmá
nyokra korlátozza, hanem hogy legyen olvasókedve, irodalmi érdek
lődése, igénye és annyi ízlése, hogy olvasmányai kijelölésében el
fogadja és kövesse tanára irányítását. Az olvasmányanyagnak pedig 
föl kell ölelnie napjaink irodalmának legkiválóbb termékeit, mert 
csak akkor ad hű keresztmetszetet az irodalomnak, mint élő szer
vezetnek működéséről. Ne feledjük el, hogy nem irodalomtörténet, 
hanem irodalomismeret tanításunk célja.

Visszapillantva mégegyszer fejtegetésünk gondolatmenetére, 
megállapíthatjuk, hogy az új tantervben kijelölt olvasmányanyag 
az Utasítások útmutatása alapján tárgyalva, nemcsak több irodalom
ismeret szerzésére nyújt módot a tanulóknak, hanem az irodalom 
szellemének titkait is jobban feltárja előttük, s az irodalmi alkotások 
nevelő, lélekformáló hatását is inkább biztosítja, mint a régibb, 
inkább elméleti ismeretek szerzésére törekvő tanításmód. Az új 
célkitűzésen nemcsak Diltheynek, a szellemtörténeti irány meg
alapítójának és magyar tanítványainak hatását ismerjük meg, 
hanem annak a mindinkább erősödő nemzeti felfogásnak a követel
ményét is, amely a magyar népi és nemzeti szellem legsajátabb 
alkotásának, az irodalomnak minél mélyrehatóbb érvényesítését 
kívánja a magyar érzés, a magyar ízlés, a magyar életfelfogás, a 
magyar életszemlélet kialakításában. Kétségtelenül sok új feladatot 
és munkát ró az új módszer kiformálása és a tanításban való ki
próbálása reánk, tanárokra ; de van-e magyar tanár, aki a cél érde
kében ne vállalná szívesen ezt a munkatöbbletet?

Sopron. Dr. Ruhmann Jenő.

M EG JEG Y ZÉSEK .

Cserediáknk.

A világháború előtti korból még sokan emlékszünk rá, mi volt, és 
mennyire hasznos volt a cserediák (cseregyermek) intézmény. Azt hiszem, 
hogy a felvidéki németségnek a magyarság iránti szeretetét és a magyar
sághoz való ragaszkodását, melyről a legutóbbi események alkalmával volt 
(és ma is van) módunk meggyőződni, nagy mértékben fejlesztették a Sze- 
pességre küldött és az onnan lejött cserediákok. A trianoni diktátum szét
darabolta hazánkat, és nemcsak a magyarérzelmű nemzetiségeket, hanem 
a magyarság jórészét is idegen, ellenséges uralom alá juttatta, ahol 
bűn voit magyarnak lenni, de még nagyobb bűn volt arra gondolni is, 
hogy valaki Magyarországon taníttassa gyermekét. Akiknek sikerült is 
(rokonság, anyagi helyzet révén) itt tanulniok, azokat annyira üldözték, 
hogy kénytelenek voltak a csonka hazában maradni, elhelyezkedni, vagy 
állás nélkül várni az idők jobbrafordulását, mert a megszállt területek 
urai a magyar iskolák bizonyítványait nem voltak hajlandók elismerni.
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Az elszakított részek magyarsága tehát kénytelen az idegen uralom alatt 
lévő iskolákba járatni gyermekét, ahol a kisebbség keserves sorsát élik. 
Az új hatalmaknak iskolapolitikája: a kisebbségeket nyelvében, érzésében 
idegenné tenni és beolvasztani az új helyzet által terem tett országok közös
ségébe. A Felvidék egy részének hazatérésével milliónyi testvérünk mondhatja 
magát ismét magyarnak. Húsz esztendei távoliét után tértek haza, gyermekeik 
idegen szellemben nevelkedtek az iskolában, mert így kényszerítették őket. 
A magyarság ezeréves sorsáról, ezeréves jogairól csak szüleiktől hallhattak 
valamit, de azt is titokban.

A magyarság egyetemes szellemének a kialakítása és továbbfejlesztése 
szempontjából nagyon hasznos és szükséges volna a cserediák intézményt 
felújítani. A csere nem a nyári és húsvéti, vagy karácsonyi vakációra szólna, 
hanem az egész iskolai évre. A vakációban csupa ünnep, csupa játék a gyer
mekek élete, rokonlátogatás, uzsonnák stb., ami a közösségi szellem kialakí
tására nem annyira alkalmas, már rövidségénél fogva sem, mint egy év minden 
nehézségeivel, fáradalmaival, szórakozásaival és örömeivel. A fiatal nemzedék 
a-cserediák mozgalommal közelebb jutna egymáshoz, egymás mellett haladna, 
és növekednék szellemi együttélésben. Magyarország jövő munkásai a tettek 
mezején, nem mint idegenek, hanem mint testvérek találkoznának, és jobban 
megértenék egymást, mint apáik.

A diákok kicserélése sok haszonnal jár egyéni szempontból is. Az alföldi, 
vagy éppen a dunántúli diák a magyar hazának egy általa eddig ismeretlen 
vidékére jutna, ott töltene egy évet, ami elég hosszú idő egy hely történelmének, 
néprajzának, gazdasági helyzetének és esetleg más sajátosságainak meg
ismerésére, de nemcsak megismeri, hanem valósággal éli a vidék életét. Nevelő 
szüleitől, új barátaitól meghallja, hogy mit jeleni húsz évig idegen elnyomás 
alatt élni, és mennyivel nehezebb a kisebbségi sorban magyarnak lenni, ma
gyarságunk mellett kitartani. Az iskolai közös munka pedig, a nehézségek, 
az ifjú élet küzdelmei, a közös sors az érzelmeket elmélyítik, és megteremtik 
az igazi barátságot.

A Felvidékre került cserediák megismerkedik a szlovák és ruszin gyer
mekekkel, nemcsak a játszótéren, hanem a munkában is, néha talán még erejü
ket is összemérik, de a nemes küzdelem és bátor ellenfél kölcsönös megbecsülést 
teremt.

A Felvidékről az Alföldre vagy Dunántúlra került gyermekre sem lenne 
káros az itt eltöltött egy, vagy két év. Megismerkedik a magyar szellemmel, 
megismeri azokat a küzdelmeket, melyeket a megcsonkított, magára hagyott 
magyar nemzet folytat igazságáért és idegen rabságban sínylődő testvéreiért, 
és csakhamar a magyar sorsközösség harcosa lesz. Az új környezetben baráto
kat szerez ő is, vidéket lát, honismerete, történelmi látóköre bővül. De a csere
gyermekeken keresztül a nevelőszülők is közelebb kerülnek egymáshoz érzés
ben, érzelemben. így kapcsolódik egybe a húsz éven át egymástól elszakított 
magyarság. így kapcsolódik össze a húsz év óta külön utakon haladó magyar 
szellem.

A cserediák intézménynek azonban csak úgy lenne jelentősége, ha az 
ország minél szélesebb rétege bekapcsolódna a mozgalomba. A szülőkre alig 
jelentene megterhelést, mert gyermeket nevelnének gyermekért, akit éppen 
úgy családtagnak tekintenének, mint saját gyermeküket. Megterhelést talán 
az utazás okozna, de a MÁV már régebben kedvezményt ad az iskola szék
helyére, vagy onnan haza utazó diákok számára.

A csereakciót az iskoláknak kellene a kezükbe venni, és az igazgatóknak 
kellene irányítani. Mert a cserediákoknak minden vonatkozásban meg kell 
állniok helyüket, hiszen rajtuk keresztül ismerik meg egy iskola növendékei, 
egy egész város gyermekserege a Felvidék vagy a csonka haza gyermekét. 
Rajtuk keresztül szereti, vagy gyűlöli meg egymást az új nemzedék.

Rizonyára a csereakció nélkül is lesznek olyan szülők, akik gyermekeiket 
egyik vagy másik felvidéki iskolában óhajtják taníttatni. Ezeket a fiúkat is 
jó volna az igazgatóknak ellenőrizni, mert tudjuk, hogy vannak olyan diákok,
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akik sem itt, sem ott nem állják meg helyüket, kihúznak egy-egy évet valahol, 
és akkor vagy tovább mennek, vagy menniük kell. Az ilyen diákot nem  
szabad minden ellenőrzés nélkül a Felvidékre rászabadítani.

Ma az evolúció korát éljük, szükség van a magyarság egészének, a nemzet
nek az összetartására, a haza minden fiának láncszemként kell egybekapcsolód
nia, ezt a láncsort nem lehet kopott, gyenge szemekkel pótolni, mert az építő 
munka együttes, egyenlő erőt kíván. Ézt csak úgy érhetjük el, ha a magyar 
szellemiség egyformán hatja át a nemzet minden tagját.

Hajdúböszörmény. Csiha Antal.

Oiáklevelczés.
A Szemlénk legutóbbi számai foglalkoztak a diáklevelezés kérdésé

vel, és különösen nagy figyelmet szenteltek a felvidéki diákokkal való leve
lezésre. Valóban, nincsen ma fontosabb, mint az anyaországbeli különböző 
lelkiségeket közelebb hozni egymáshoz, s ezen az úton kialakítani az igazi 
magyar lelkiséget, a jövendő útjainak alapját lerakni. A nyíregyházi ev  
Kossuth-gimnázium jóformán minden osztálya üdvözölt egy-két iskolát, 
a visszatérés alkalmából. Ezek az üdvözlések azonban inkább formai jellegűek 
voltak, az első öröm természetes megnyilvánulásai, a nélkül azonban, hogy 
maradandóbb nyomot hagytak volna. Pedig az új magyar lelkiség kialakítá
sára éppen ilyen maradandó nyomokra van szükség. Ezért határozta el 
ugyanez iskola III. osztálya, hogy tíz levelet küld Munkácsra, az ottani állami 
gimnáziumnak, hogy ezzel is ápolja a ruszin-magyar testvériség gondolatát, 
s korán hintse el azokat a termő magvakat, amelyekből egy új magyar élet 
sarjadhat. A levelezés természetesen mindinkább bővült, úgyhogy ma már 
negyven munkácsi diákkal leveleznek a nyíregyháziak. A munkácsiak levele
zését Oláh Miklós osztályfőnök, a nyíregyháziakét dr. Belohorszky Ferenc 
osztályfő irányítja. Nincs lehetőség és hely arra, hogy a levelezést részletesen 
ismertessük. Annyi újdonság, érdekesség, annyi kedvesség, őszinteség, ahány 
levél. Különösen a november 2. előtti események, a január 6-i orvtámadás, 
a Kormányzó úr márciusi látogatása köti le figyelmüket. Érdekes, hogy fiúk, 
leányok vegyesen leveleznek, ami a nyíregyházi fiúk önbizalmát csak növeli. 
A gyermekek kis egyéni élete egyelőre háttérbe szorul, de hisz ez nem is 
csodálatos a mai történelmi napokban. Sokan nehezen írnak magyarul, 
mert orosz, cseh iskolába kényszerítette őket a nagy cseh demokrácia. Aki 
görögkatolikus volt, annak nem volt szabad magyar iskolába járni, nyilván  
a szabadság elvének magasztosabb, demokratikusabb értelmezése folytán. 
A levelezést a fiúk nemcsak folytatják, de májusra kirándulást is terveznek 
Munkácsra, aminek részleteit most beszélik meg egymás közt.

BELFÖLDI ÉS K Ü L FÖ L D I L A PSZ E M L E
Országos Középiskolai Tanárejjyesiileti Közlöny. 1938— 39, 1— 5. sz.

Dr. Petrik Béla : ,,Az olvasmány feldolgozásának problémái az idegen nyel
vek tanításában.“ Néhány, az olvasmánytárgyalásnál minduntalan felvetődő 
kérdésre kíván rávilágítani. A régi és legújabb irányzatok egybevetésével 
igyekszik mindegyikből a jót kihámozni és értékesíteni. Nézete szerint a 
lelkiismeretes, odaadó tanári munkában nincsenek kicsinyes kérdések. Hely
telen a szavak otthoni kikerestetése, és előre való megtanultatása. A szavakat 
mindig a szöveggel kapcsolatosan kell megértetni és mondatokban begyakorol
tatni. Szükséges a tanulókat az új olvasmányra először ráhangolni. A külön
böző képességű (vizuális típus) tanulókra való tekintettel jobb, ha a bemutató
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olvasás nyitott könyv mellett történik. A szöveg magyarázata és megértése 
után is szükséges az egyszeri fordíttatás. Ez nemcsak a megértés biztosságának 
legjobb ellenőrzője, hanem elmenevelő munka is, és általa a tanuló anya
nyelvének kifejezőfonnáit is gazdagítja. Az olvasmány feldolgozása a tanulók 
nyelvi tudásához mért egyszerű kérdések és feleletek alakjában történik. 
Tanulságos példán mutatja meg, hogy lírai költeményt is lehet beszédgyakor
lat tárgyává tenni a nélkül, hogy szépségéből és hangulatából veszítene. 
Sőt 1 •—- A munkáltató oktatás elvének túlzott alkalmazása az olvasmány
tárgyalással kapcsolatban felesleges megterhelésre vezet. A költemény szöveg
rész megtanultatása csak a kellő megértés és feldolgozás után kerülhet sorra.
Az olvasmányi rész bevésése a legegyszerűbb módon úgy történik, hogy össze
foglalásképpen a szöveg kifejezéseinek felhasználásával rövid kérdéseket és 
feleleteket szerkesztünk és íratunk a táblára és füzetbe. Tanítsunk-e irodal
mat a felső osztályokban? Ott, ahol van rá idő, vagyis elegendő óraszám áll 
rendelkezésre, be lehet m utatni az irodalom fejlődését megfelelő szemel
vényeken. A hangsúly azonban a szemelvényen (a művön) és ne az életrajzon 
legyen. Meg kell akadályoznunk a közkeletű, gyakorlati szókincs feledésbe
merülését. Megfelelő olvasmánykiválasztással és minden adódó alkalom  
felhasználásával fokozott mértékben kell gondoskodnunk a felső osztályokban 
a gyakorlati szókincs ébrentartásáról és gyakorlásáról. „Társalgásaink köz
ben tartsuk meg mindig a való élettel való kapcsolatot. .

Majiyar Középiskola. 1939, 1. sz. Dr. Zibolen Endre : „Társadalom, 
kultúra, nevelés.“ Korunk hatalmas világnézeti harcai a társadalom birtok
állományában lévő kultúrjavak értékelésében is visszatükröződnek. Az élet
hivatásokhoz kötött kultúrjavak, és az úgynevezett örökértékek rangsorá
nak megítélésében állandó hullámzást észlelhetünk. Egyedül a keresztyénség 
áll világosan és határozottan az eszményi kultúrértékek mellett. A nevelés 
legszorosabb kapcsolatban áll a társadalmaknak azzal a zavaros állásfoglalásá
val, melyet az értékek rangsorával szemben elfoglalnak. Kérdés, vájjon e 
zavar mennyiben befolyásolja az iskolát?

A hatás nem minden iskolában mutatkozik egyformán. A legnehezebb 
helyzetben a gimnázium van, mert nevelésének célja „nem az, amit köznyel
ven gyakorlatinak szokás nevezni“, hanem „inkább a világnézet kialakítása. 
Olyan lelkületre való nevelés, amely életvitelében és tevékenységében az 
eszményi értékek erkölcsi parancsait követi. A gimnázium tehát a társadalom
nak az örök értékekkel szemben való állásfoglalását tükrözi vissza.“ Éppen 
azért nehéz a gimnázium helyzete, mert a társadalomnak az örök értékekkel 
szemben elfoglalt állásfoglalása nem egységes.

„A társadalom azzal is megnehezíti és megzavarja az iskola nevelési 
munkáját, hogy megbolygatja azt a természetes környezeti rendet, amely 
között a gyermek rendszerint fejlődött.“ A gazdasági helyzet és társadalmi 
szokás miatt egyre korábban és egyre gyakrabban emelik ki a gyermeket a 
természetes családi környezetből. (Étkeztetés, nyaraltatás, cserkészet, ki- « 
rándulás, sport stb.) A gyermek életében a családi élet egysége és szilárdsága 
helyébe sokirányú, egységre egyelőre nem hozott törekvések lépnek. A közös
ségi gondolat ma még kiforratlan állapotában is hozzájárul, hogy az iskola 
veszít tekintélyéből és nevelői értékéből, megváltoztatja a család és iskola 
viszonyát, kapcsolatát. Üjabb nevelői intézmények párhuzamba állításával 
rontja és befolyásolja az iskolai nevelésbe vetett bizalmat. (Egyesületek, 
balillák, Hitlerjugend stb.) A közösségi gondolat erős befolyása az iskolára 
magában a nevelésben is új tájékozódásra késztet.

Kereskedelmi Szakoktatás. 1938—-39, 7. sz. Dr. v itéz Kelemen Ferenc ! 
„A berlini szakoktatási kongresszusok útmutatásai.“ —  „A szakoktatás 
kérdése nem mellékes dolog, ...h a n em  általános szívügye mindazoknak a 
nemzeteknek, melyek arra törekednek, hogy munka-problémáikat saját 
erejükből megoldják, és közgazdasági virágzást érjenek e l“ — monta Rust 
miniszter megnyitó beszédében. A megvitatásra előzetesen kitűzött kérdések
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valóban megoldatlanok és időszerűek, alkalmasak arra, hogy elősegítsék a 
szakoktatás ügyét, és útmutatásul szolgáljanak a jövőre nézve. Néhány elő
adás nyomán ezeket a tanulságokat foglalja össze a cikk. —  Dr. Borotvás 
Nagy Sándor : „Rassenbestimmtheit und wirtschaftliche Erziehbarkeit“ 
címen azt a kérdést fejtegette, lehet-e egyáltalán közgazdasági műveltséget 
adni, vagy- pedig hiábavaló munkát végez a kereskedelmi oktatás, mert 
mindez örökölt faji tulajdonságoktól függ. (L. északi népek, zsidóság.) Fejte
getésének eredménye : a fajok nevelhetők, tehát lehetséges a közgazdasági 
nevelés. (Történelmi példák.) —  Önként adódik a második és a kongresz- 
szusok központi jelentőségű kérdése : ha lehetséges a nevelés, milyen legyen 
az? Az előadások legtöbbjéből kicsendült a követelés : egész embert nevel
jünk, ezt kívánja a mai élet nehéz küzdelme is. •— A gyakorlat és elmélet 
viszonyának tárgyalásánál újra megállapították azt a régi igazságot, hogy’ 
a szakoktatás elvesztette minden létjogosultságát, ha elszakad a gyakorlati 
élettől. —  Kirchner Ilona („Handel und Handelsschule“) azonban igen 
helyesen m utatott rá előadásában, hogy a gyakorlat példájára nem lehet 
teljesen rábíznunk a tanulót, mert a gyakorlat és a szakiskola iránya és 
módszerei közt helyenként tátongó szakadék van. A kereskedelem mai irány- 
vezetése sokszor merőben ellenkezőjét mutatja mindannak, amit az iskola 
tanít. (Pl. Helyes áruelosztás, ~  árufelhalmozás, árumegsemmisítés stb.) A jelen 
egészségtelen kereskedelmi légkörének meg kell változnia, hogy helyreálljon 
az összhang az iskola és a gyakorlat között. Különösen hazai szempontból fontos 
a pályaválasztás és a pályákra való helyes irányítás kérdése. Külföldi példák 
szolgálhatnak útmutatásul. A munka emberi elemeinek kérdése is meg
vitatásra került, élettani, lélektani és szociális szempontból. Megtárgyalták 
a kereskedő műszaki képzésének és az iparos kereskedelmi képzésének idő
szerű kérdését is, rámutatva az egyes országok ez irányban tett kísérleteire.

Oktatófilm Közleményei. 1939, 1. sz. és 3. sz. Dr. Horváth Károly : 
„A film és a magyar gazdaszellem“ és „A film és a magyar gazdaérdekek“ 
egymást kiegészítő cikkek, földszeretet és lelkes meggyőződés hatja át minden 
sorukat. A természet igazi képét nyújtó filmek nélkül az iskola sohasem 
juthat el odáig, hogy a gyermeket a valósággal meg tudja ismertetni. Hazánk 
sorsa össze van kötve a földdel. A magyar föld és természet helyes megisme
rése erkölcsi, de gazdasági szempontból is kötelességünk. Ezért minél több 
és jobb gazdasági vonatkozású oktatófilmet az iskolákon keresztül a magyar 
társadalom városi rétegeibe, hogy közelebb hozzuk őket a természethez, a 
földhöz, a magyar élet legfontosabb és legősibb forrásához. Ki kell irtanunk 
a nálunk dívó irtózást és megvetést a testi munka iránt. Nincs abban semmi 
szégyen, hogy agrárjellegű ország vagyunk. A mezőgazdaság különböző ágai 
ma már hatalmassá fejlett tudományágak. „Az egész emberi kultúra lét
feltételeit annak a küzdelemnek a sikere szabja meg, melyet a gazda védel
mébe fogadott növény- és állatfajok létéért. . .  az egész kártékony termé
szettel folytat. Ezt csakis megfelelő filmek segítségével lehet megértetni az 
ifjúsággal,“ de ma meg a gazda-tömegekkel i s . . . “ —  „Az oktatófilm nem 
maradhat meg a középiskolák mai szűk keretei között, ki kell kerülnie a nép 
közé, meg kell találnia. . .  az isltolánkívüli népművelésen keresztül az egész 
magyar népet, elsősorban a magyar gazdaköröket.“ A kisgazdaköröknek és 
ezzel együtt az egész magyarságnak létérdeke, hogy a minőségi termelésben 
versenyképes tudjon maradni, és terményeit el is tudja adni. Ehhez nevelés 
és felvilágosítás szükséges. A kellően megszervezett és irányított film döntő 
szerepet kaphat itt, és elhatározóan befolyásolhatja gazdáink életét. „S vájjon 
miért lenne az szégyen, vagy lealázó, hogy ez a gazdasági jelleg. . . reá
nyomná bélyegét az egész magyar közoktatásra? Ha a híres angol iskolák 
mindig az angol nép gyarmatosító szerepét tartják szem előtt, . . .  akkor mi, 
földművelő ország nevelői sem tehetünk mást, minthogy tehetségünket, 
lelkesedésünket az ország legnagyobb tömegének, fenntartó rétegének, a 
gazdáknak a szolgálatába állítjuk a mai idők legmodernebb, legkifejezőbb, 
legmegkapóbb szemléltető eszközén, a filmen keresztül is."
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1939, 2. sz. Dr. Farkas László : „Az iskolai önképzőkörök válsága és a 
filmoktatás.“ Az önképzőköröket az általánosan hangoztatott válság ellenére 
is fenn kell tartanunk. Nemcsak hagyományos értékeiknél fogva, hanem 
mert Rendtartásunk is előírja. „A köröket azonban látogatottá, élénkké és 
korszerűvé kell tenni. Ennek egyik eszköze a film .“ A különböző iskola
fajokra való tekintettel sok olyan oktatófilmünk van, amely az illető iskola 
tanulmányi rendjébe nem illeszthető bele, viszont be nem mutatása az ifjúság 
szempontjából veszteség volna. Ezek bőven nyújtanak anyagot az önképző
körök és szakosztályok munkája számára. „Az önképzés és öntevékenység 
abban nyilvánul, hogy a kör tagjai egy filmet .feldolgoznak*. A vezető tanár 
előre megadja a film címét, tárgykörét és szillabusát“ , a tagok pedig olva
sással, képek gyűjtésével stb. felkészülnek a film bemutatására és megtár
gyalására. A cikk által felvetett gondolatok megérdemlik, hogy foglalkoz
zunk velük. Kísérleteink sokirányú ösztönzést adhatnak mind ifjúságunk 
önképzésére, mind filmoktatásunk számára.

Néptanítók Lapja.  1939, 1. sz. Dr. Hertelendy Jenő miniszteri tanácsos 
„Az iskola a mi várunk“ címen felhívja az ország tanítóit, építsenek az új 
esztendőben otthont az iskoláikból. Legyenek az iskolák a magyar népi közös
ség lelki és szellemi erőtartalékaivá. A versenyben minden tanító megmutat
hatja, milyen otthont és múzeumot tud varázsolni az iskolájából.

Sorainak visszhangjaként a lap következő számai már közük is a beér
kezett fényképek és beszámolók legjavát. A 3. számban Vályi K. Béla rajzok 
kai gazdagon ékesített írásban, keresetlen szavakkal mondja el, hogy rövid 
pár év alatt miként váltotta valóra a kezdeményező cikk egyik elgondolását. 
Szilvásvárad (Bükk) iskolájában valóságos néprajzi múzeumot létesített. 
Fáradhatatlan kitartással és lelkesedéssel gyűjt össze és tart számon a község
ben és környékén mindent, ami néprajzi szempontból érték. E gyűjtési mun
kán keresztül a nép lelkületét is lassanként fogékonnyá tette az igazi népi 
értékek és hagyományok megbecsülésére és megőrzésére. Gyűjteményében 
nem egy ritkabecsű népművészeti tárgy található. Munkájával nemcsak a 
szakkörök, hanem valamennyiünk háláját érdemelte ki.

Nem kisebb lelkesedéssel írt sorok érkeztek be az ország másik sarkából, 
Murakeresztúrról. A koldusszegény horvát anyanyelvű határszéli falu iskoláját 
Kovács Dezső tanító a maga erejéből, tanítványai segítségével igyekezett 
felszerelni, szépíteni, hívekig tartó lankadatlan munka árán sikerült iskoláját 
igazi otthonná varázsolnia, és tanítványai lelkében a magyar haza iránti 
szeretetet ápolnia. Ilyen munka nyomán az iskola valóban a magyarság 
erős vára lesz a legelhagyatottabb határszéli faluban is !

Budapest. Kaiser Erzsébet.

Monatschrift für höhere Schulen. 1937, 1— 6. füzet, 1938, 1—3. füzet.
Az 1937. évfolyam 1. füzetét W . Kersten és II. v. Uslar „Germanen und 

Kelten“ című újszerű érdekes módszerrel készült tanulmánya nyitja meg. 
A szerzők elsősorban előkerült ősi maradványok alapján mutatják ki, mikép 
nyomultak lassanként a germánok északról nyugat és dél felé a kelták rovására, 
s hogyan estek azután délen a kelták a római birodalomnak áldozatul. E tanul
mány egyes szempontjai a tanításnál is felhasználhatók. A legújabb kor 
történelmének tanításához kíván anyagot nyújtani W. Beyer, összehasonlítást 
közölve arra vonatkozólag, mikép ismertethető az olasz fásizmus a legfelsőbb 
osztályban. Megállapítása szerint a fasizmus alapja a francia Georges Soréi 
(1847—-1922) állambölcselete. Ő volt ugyanis az, aki a szocializmust a magán-- 
tulajdon, család és haza fogalmával egyeztette össze, a nemzet fogalmában 
pedig a mítosz hatalmát sejtette. Részben tőle származik az a gondolat is, 
hogy a nemzetet bizonyos „elite“ -nek kell vezetnie. E mellett hatással volt 
a fasizmus kialakulására Hegel hölcselete s újabb francia elmélkedők is. 
így jutott diadalra az a gondolat, hogy minden politikai és társadalmi kérdés
ben csupán a nemzeti érdek dönthet. Ez azonban erős központi kormányzatot
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kíván, ami a fasizmus szerint a parlamenti rendszerre] nem egyeztethető össze. 
Az államot így tulajdonképpen a kormány képviseli. A régi törvényhozó 
szervezetek az olaszoknál gyökeres változáson mentek át. A szenátust meg
hagyták ugyan, a képviselőházba azonban bevonultak az egyes foglalkozási 
ágak képviselői; a két ház mellé azonkívül a fasizmus még odaállította a 
„korporációs“ tanácsot, szintén a foglalkozási ágak képviselőiből alakítva, 
de egységes állami irányítás mellett s a fasiszták nagytanácsát. Bár a fasizmus 
eredetileg köztársasági alapon állott, de célszerűségi okokból, továbbá azért 
is, mert az államformát nem tartja elsőrendű kérdésnek, meghagyta a király
ságot, s klerikális-ellenes álláspontjából is engedett. W. Oberle a porosz közép
iskolák 1936. évi adatait ismertetve, rámutat az „Oberschule“ iskolafaj elő
nyomulására s a tanárjelöltek elhelyezkedésének még mindig fennálló sok 
nehézségére. Hasonló kérdéssel kapcsolatban R. Eisele Badent illetőleg ki
mutatja, hogy a tanárjelöltek egy része más pályákon helyezkedett el. J. Müller 
a német szakiskolákról nyújt alapos tájékoztatást. Ezeket három csoportra 
osztva tárgyalja. Az elsőbe az úgynevezett hivatásra előkészítő iskolák tartoz
nak, amelyek szerepe az általános képzettséget nyújtó iskola után kezdődik 
(pl. két éves kereskedelmi). A második csoportot a hivatást kísérő iskolák 
alkotják. Ezeket olyan tanulók látogatják, akik valamilyen mesterséget 
gyakorlatilag is tanulnak. A harmadik csoport a tulajdonképpeni szakiskoláké, 
amelyek azoknak nyújtanak magasabb kiképzést, akik valamely mesterséget 
gyakorlatilag már elsajátítottak. Egyébként újabban a szakiskolák is sok 
változáson mentek át. G. Köhler a „Bureau International d’éducation“ év
könyvét ismerteti. Ennek alapján kimutatja, hogy a legújabb kor közoktatás- 
ügyére nemzetközi viszonylatban is jellemző a sok változtatás, a középiskolákba 
való felvétel megnehezítése, a testnevelés erősebb kifejlesztése. Amint ezzel 
kapcsolatban megjegyzi, a német közoktatásügyi miniszter az újításokat 
csakis lassan s a legnagyobb óvatossággal valósítja meg. A kisebb közlemények 
és hírek rovatában figyelemreméltó a német diákcsere-mozgalomról szóló 
közlemény. E szerint Breslauban közvetítő intézet alakult. A diákcsere egyéb
ként különösen Dániával, Angliával és Svédországgal kapcsolatban volt 
nagyobb fokú, de a mozgalomba Magyarországot is be akarják kapcsolni.

A 2. füzet cikkeinek legnagyobb része az új Németország egyes időszerű 
kérdéseivel foglalkozik, főkép pedagógiai szempontból.

így G. Fricke Klopstock, Herder, Schiller és a romantikusok szerepét 
méltatja a német nép önmagára való eszmélésének előkészítésében. W. Beyer 
az orosz kommunizmusról nyújt áttekintést, útmutatásul a legfelsőbb osztály
ban való ismertetéséhez. H . Gille arról értekezik, mikép lehetne a németséget 
Németország keleti részében erősíteni. Jankó Janeff a német műveltségnek 
a Balkánon való egyre nagyobb térfoglalására mutat rá. H . Am m ann  a film 
iskolai szerepének egyes kérdéseivel foglalkozik. Dícsérőleg emeli ki a „Beiclis- 
stelle für Unterrichtsfilm“ munkáját, s helyteleníti egyes tanároknak a 
filmmel szemben tanúsított elutasító álláspontját.

A 3. füzetet R. Thomnak az ősgermán korszakról s az ezt megelőző északi 
korszakról szóló tanulmánya vezeti be. Ezt követi O. Schink  cikke a latin olvas
mányok iskolai szempontból való megválogatásáról. Szerinte általában olyan 
szövegeket kell kiválasztani, amelyekben hazaszeretet, hősiesség, áldozatkész
ség, szociális gondolkodás, vezéreszmény és ezekhez hasonlók szerepelnek. 
A latin olvasmányokat ilyen alapon három csoportba osztja. Az elsőbe a for
radalmi korszakra vonatkozó olvasmányok tartoznak. A központban Caesar 
áll. Különösen bukásának okait kell kimutatni. A szerző szerint ugyanis 
Caesar terve azért nem sikerült, mert inkább politikai hatalomra törekedett, 
s még nem gondolt igazi nemzeti államra. A második csoportban a szerző 
olyan olvasmányokat állít egybe, amelyekből Kóma elmélkedésének és bukásá
nak okai tűnnek ki. Nagy szerepet kíván juttatni Catonak. A harmadik olvas
mánycsoport központja Augustus s a főgondolat a vezéreszmény. A szerző 
szerint Augustus az, aki csak egy célt ismer : a haza javát. Ezután egy Heinrich 
Kleisttal foglalkozó tanulmány következik, majd három cikk a poroszországi
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tanárjelöltek elhelyezkedési lehetőségeinek kérdéséről. Ezekből az tűnik ki, 
hogy e téren bizonyos javulás állott be, csupán a női jelöltek helyzete még 
mindig igen szomorú. P . Ssinianek a legújabb német főiskolai reformtörek
véseket ismerteti. így közli először is Rust miniszter nézetét e kérdésről. 
A miniszter szerint a tudomány tárgyilagossága nem jelentheti a világnézeti 
alap hiányát, hiszen voltaképpen ez az, amelyből az ember szellemi alkotásai 
fakadnak. Ezután a szerző több, e körbe tartozó tanulmányt ismertet, amelyek 
főkép annak kimutatására irányulnak, hogy a német tudománynak ezentúl 
a német nép jövőjéért is dolgoznia kell. A füzet végén közölt hírek egyike a 
német tanulók külföldi levelezéséről számol be. Itt értesülünk arról is, hogy 
az 1936—37. tanévben magyarországi tanulókkal 619 levelezési kapcsolat 
állott fenn.

A 4. füzetben H. Schwarz Fichte politikai fejlődéséről írt cikke után ismét 
R. Thom egy tanulmánya következik, amely az emberiség legrégibb korszakai
val foglalkozva igyekszik ezekkel kapcsolatban az indogermánságnak, majd a 
germánságnak kialakulását kimutatni. E. Simon  statisztikai kimutatást közöl 
arra vonatkozólag, hogy a poroszországi középiskolákban 1930 óta elsőízben 
1937-ben mutat az első osztályosok száma emelkedést, s megállapítja azt is, 
hogy a középiskolákat az alsó osztályok elvégzése után kevesebb tanuló 
hagyja el, mint azelőtt. Ezután részletes beszámolót kapunk a különféle német 
történettudományi társulatok 1937 július 5— 7. napjain Erfurtban tartott 
együttes ülésezéséről.

Az 5. füzet bevezető tanulmánya IV. Beyertől a japán szellem sajátszerű 
vonásait ismerteti, kitérve nevelési kérdésekre is. A japán, noha egyébként 
vallási téren türelmes, szinte misztikus tisztelettel tekint a császárra, akit 
isteni eredetűnek tart. A császár mellett a nép és a család a japán ember esz
ményei. Az iskolai nevelés is ezeket az eszményeket domborítja ki, s ezek 
alapján válogatják meg az olvasmányokat is. A következő cikkben P. Bonners- 
heim  annak kimutatására törekszik, hogy a faji kérdéssel foglalkozó tudomány 
nem materialista jellegű. Szerinte a faj nem csupán élettani, hanem egyszers
mind lélektani fogalom is. Az ezt követő cikkek közül még két statisztikai 
tárgyú foglalkozik a középiskolák kérdésével. Az itt közölt adatok közül meg
említjük a következőket : 1936-ban a német birodalom középiskoláinak száma 
2319 volt 22,349 férfi és 2129 női tanerővel. A tanulók száma 673,073 v o lt ; 
ezek közül 458,552 (68-4%) protestáns, 199,067 (28 9%) katolikus, 2769 
(0-4%) más keresztyén, 8650 (1.3 %) izraelita, 1095 (0*1%) egyéb, 2940 (0 4%) 
felekezetnélküli. A protestáns és izraelita tanulók száma a múlthoz képest 
csökkent.

A 6. füzet G. Fittbogen hosszabb tanulmányával kezdődik. Tárgya a biro
dalmon kívül élő németség népisége és költészete. A szerző abból a gondolatból 
indul ki, hogy a költői alkotásokat nem csupán mint műalkotásokat kell meg
figyelni, hanem mint az egyes népcsoportok lelki életének kifejezőit is. Ily 
alapon megállapítható, hogy a nyelvszigetek költészetére hatással van az illető 
vidék lakosainak száma, társadalmi szervezete, története, továbbá letelepülésé
nek ideje is. Ezek mellett Nadler József, aki e kérdéssel a prágai német 
egyetem kezdeményező lépése után különösen foglalkozott, kiemeli még az 
ősök vérének, a vidék éghajlatának és földrajzi szervezetének hatását is. Az e 
hatásokkal összefüggő sajátságok kimutatása azonban sokszor igen nehéz, 
épúgy mint az anyaország irodalmának hatásáé a nyelvsziget költészetére. 
A füzet többi cikke sorából általánosabb érdeklődésre tarthat számot Th. Wulle 
értekezése arról a kérdésről, miféle tapasztalatokkal gazdagíthatja a német 
ifjúságot a ,,Schullandheim“-ban eltöltött idő. Amint kifejti, a meglátogatott 
vidék építkezési módja, világítási berendezése, közlekedési vonalai, birtok- 
viszonyai, társadalmi szervezete, talaja, éghajlata, állattenyésztése, gazdasági 
viszonyai, gépei, kereskedelme s sok egyéb mind igen sok tanulságot s feldol
gozásra alkalmas anyagot rejt magában. A tapasztalatok kiegészítése céljából 
fontos, hogy ugyanaz az osztály ismételten is ugyanazt a vidéket látogassa 
meg. Egy nagyobb cikkben I I . Müller új irányelveket közöl a német fiú
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iskolák testnevelésére vonatkozólag. A vezető eszmék szerinte : a nép, a hon
védelem, a faj, a vezéreszmény. A legalsó fokozaton a torna inkább játékszerű 
legyen. A 2. fokozaton az akaratra és a bátorságra való nevelés lépjen külö
nösen előtérbe ; nagy szerep jusson az ügyességi gyakorlatoknak. A 3. foko
zaton a testnevelés egyik legfőbb feladata az edzés. A szerző újszerű osztályzást 
is javasol. Legyen a testnevelésből egy általános osztályzat is, e mellett azon
ban a különféle gyakorlatágakból külön jegyek is legyenek, és pedig 1—-9, 
amelyek közül a 9-es a legjobb.

Az 1938. évfolyam 1. füzetének vezető cikke Wilhelm Raabe költővel fog
lalkozik. Ezt B. Wachsmuth hosszabb tanulmánya követi a pedagógiai ismétlés 
kérdéséről. A szerző először az élet különféle területein jelentkező ismétlésekről 
szól, majd elkülöníti a pedagógiai ismétlés fogalmát az emlékezéstől és a 
gyakorlástól. Az emlékezésnél ugyanis akarati mozzanatoknak nincs oly 
nagy szerepe, mint az ismétlésnél, a gyakorlás pedig inkább gépies, s nem hatol 
a tudat mélységébe. Egyébként mind az ismétlés, mind a gyakorlás csupán 
pedagógiai segédeszköznek tekinthető s nem öncélnak. H. Marens ezután 
következő tanulmánya a felső osztályok részére felhasználható áttekintést 
ad az angol Oswald Mosley fasiszta törekvéseiről. G. Budde Nietschenek a 
középfokú iskolákra vonatkozó nézeteit állítja össze. Nietsche általában 
humanisztikus álláspontra helyezkedik, az antik irányzat nagy szerepét azon
ban helyteleníti. A központban szerinte a német nyelvnek és művelődésnek 
kell állania. Csak a nemzeti klasszikusok ismerete vezet el a görög irodalom 
nagy alakjaihoz. A középiskola főhibái szerinte a tudósképzésre való törekvés, 
a nevelés nagyfokú egyöntetűsége s a történelmi szellem túltengése. Ezzel 
szemben nemzeti individualizmust hirdet, s ily alapon a felekezeti jellegű 
oktatás, valamint a vallástanítás kiküszöbölését kívánja. W. Oberle egy statisz
tikai munka alapján a poroszországi iskolák 1937. évi helyzetét ismerteti. 
Szól az „Oberschule“ erős térfoglalásáról. Poroszország 797 középiskolájából 
csak 109 maradt gimnázium, a többi ,,Oberschule“-vá alakult át. A tanárjelöl
tek elhelyezkedése terén újabb javulást állapít meg, de éppen ily szempontból 
kívánatosnak tartaná a szakok megválasztásának szabályozását. E. Sim on  
arra vonatkozólag közöl számításokat, bekövetkezhetik-e Poroszországban 
bizonyos idő múlva tanárhiány. 1937-ben Poroszországban 13,772 véglegesen 
alkalmazott tanárral szemben 8500 nem véglegesen alkalmazott tanár s alkal
mazást váró tanárjelölt volt. Figyelembe kell azonban venni, hogy a véglegesen 
alkalmazottak legnagyobb részben idősebb korosztályokhoz tartoznak, s nem
sokára nagy számmal elhagyják a tényleges szolgálatot. Mindazonáltal tanár
hiányra később sem igen lehet számítani, csupán az valószínű, hogy 1944-től 
kezdve a tanulmányaikat befejezett tanárjelöltek gyors és biztos elhelyezke
désre számíthatnak. A női jelöltek helyzete kevésbbé biztató.

A 2. füzetben egy, a német parasztregényről szóló bevezető cikk után 
R. Thom érdekes tanulmánya következik a térkép és a térképészet iskolái 
szerepéről. Az iskola kötelessége a térkép iránt való érdeklődés felébresztése, 
és pedig nem csupán azért, mert különféle térbeli jelenségek megrögzítése 
útján ezek megértését elősegíti, hanem azért is, mert erősen fokozza a haza 
és a szülőföld iránti szeretetet. A térkép egyébként ma már az állami, gazda
sági, művelődési élet legkülönbözőbb területeit tudja szemltéltetni. Az iskola 
igen érdekes feladata az is, hogy a térképkészítő munkába a tanulók is bele
kapcsolódjanak egyes területek különféle szempontok szerint való térképészeti 
feldolgozása útján. H. Müller arra a kérdésre igyekszik feleletet adni, hogy 
főkép milyen középiskolai tanulók alkalmasak a katonatiszti pályára. Bizonyos 
hogy a testi alkalmasság igen fontos, ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
leendő tiszt sportgyőzelmekre törekedjék, inkább változatos sportok gyakor
lása útján kell testét erőssé és edzetté tennie. Szellemi téren különösen a 
történelem iránt kell minél nagyobb érdeklődést tanúsítania, kívánatos azon
ban nagyobb fokú természettudományi és technikai irányú érdeklődés is, 
továbbá lehetőleg két idegen nyelv elsajátítása. Kiemeli ezután még a szerző 
a jellembeli rátermettség kiváló fontosságát. Krdekes eredményekre jut Jankó
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Janefl „Herder und die Slave»“ című tanulmányában. Kimutatja, hogy a 
nyelvi és a politikai pánszláv törekvések, ha némi félreértés folytán is, de 
alapjában mégis Herder történet- és nyelvbölcseletében gyökereznek. Herder- 
nek ugyanis az volt a nézete, hogy a germán és román népek után a szlávok 
hivatása az emberiségnek a „Humanität“ felé való vézetése. Ezenkívül Herder 
a szláv népköltészet iránt is nagy érdeklődést tudott kelteni. Herder nézetei 
a különféle szláv népekre igen nagy hatással voltak. így  a tótok közül Schaf- 
farik József Pál és Kollár János mutatják Herder hatását. Ezután két statisz
tikai jellegű cikk következik. Az egyik a bajorországi középiskolákról szól 
és kimutatja, hogy itt a reform lassabban lép életbe, mint Poroszországban, 
továbbá, hogy a tanárjelöltek elhelyezkedése is lényegesen jobb, a másik a 
külföldi német birodalmi iskolák statisztikáját adja s jelentőségüket méltatja.

A 3. füzet javarészt Ausztriával különféle szempontok szerint foglalkozó 
tanulmányokat tartalmaz az osztrák köztársaságnak a birodalomhoz való 
csatolása alkalmából. Ezek mellett P. Honnersheim tanulmánya azt igyekszik 
bizonyítani, hogy a történelmet elsősorban faji tényezők irányítják. Egyéb
ként ezt a iuzetet. is a többihez hasonlóan ismertetések és hírek rekesztik be.

Budapest. Dr. Losonczi Zoltán.

H A Z A I IR O D A L O M
Itiezó Ferenc : V ma(|\ar nyelv és irodalom korszerű tanítása. Kaposvár, 

939. Szerző kiadása. 208 oldal. Ára 5 P.
Módszertani és oktatástani szakirodalmunknak éppen az a legelhanyagol

tabb területe, amelynek munkálása távolabbi közvetítéssel a leggazdagabb 
eredményt jelentené. A magyar nyelv és irodalom korszerű tanításának kér
désével csak itt-ott találkozunk apróbb cikkben, kisebb közleményben, amely 
egy-egy részletkérdés megvilágításának szerény igényével lép fel. A reális 
tantárgyak korszerű tanításának terjedelmesebb és gazdagabb irodalma van. 
Ezen tárgyak tették szükségessé legelőször a korszerű iskola tanácsainak 
(Ich-betäligung, Funktions-freude, a tanulók öntevékenysége) alkalmazását. 
Az új elvek alkalmazása, az új módszer magához csalogatta az ifjúság értékes, 
gondolkodni szerető elemeit, s a magyar óra a tantárgyak nagy versenyében 
elvesztette régi hatóerejét. Ezt a tényt többnyire az ifjúság érdeklődésének a 
reáliák (technika, kémia, természettudomány, azok a területek, amelyek 
aktivitást kívánnak) irányába való fordulásával magyarázzák, pedig a kér
désre a fenti szempontból is feleletet adhatunk. Az irodalom lélekformáló 
erőinek céltudatos felhasználósa érdekében keresni, kutatni kell a magyar 
órák új formáit.

Ezt teszi Biczó Ferenc könyve, amely az előszó szerint a legjobb magyar 
óráért folytatott harcról szóló tanulság, beszámoló, műhelynapló, a józan 
gyakorlati érzékű, gazdag tapasztalatú, tárgya és a gyermek áhítatos szere
tedétől áthatott tanító-,.mester“ fogásait, titkait, szerszámait adja kezünkbe, 
hogy a korszerű magyar irodalmi órák alatt megpróbálkozzunk velük.

Bevezetőben arra nézve ad útmutatást, hogyan lehet és hogyan kell 
vonzóvá tenni a magyar irodalom tanítását. Az iskolában untatni bűn, kerül
jük a passzív órát, amelynek oka mindig a tanár kényelemszeretete. Ismerjük 
meg e mozgalmas kor ifjúságát és alkalmazkodjunk hozzá pedagógiai alá
zattal, mert a tanár nem olyan, amilyen lehetne, hanem csak olyan, amilyen 
lehet. Egyeztessük a tanár és a tanuló nemzedéki különbségét. A tanár hiva
tása a konzerválás, az ifjúság az újító erő. Üj stílust, új irodalomszemléletet 
teremt magának, és ezt tisztelje és értse meg a konzerválásra hivatott tanár 
is. Tegyük tanításunkat problematikussá, mert csak azt értjük meg, amit 
magunk ragadtunk meg. A problémaadás legyen bőséges, képzeletet indító. 
Elősegíti ezt az óra élményszerűsége, életközelsége. A szemléltetés különböző 
korszerű módjai, megfelelő, stílusos irodalmi előadóterem, a helyesen hasz
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nált tankönyv, magyarázat, kérdezés, munkaközösségek alakítása nagy mér
tékben emelik a tanulók érdeklődését. Legyen derűs a tanítás, a „schola se- 
rena“ jóleső, nyugalmas légköre övezze a gyermeket. Ne féljen a tanítástól, 
sőt igyekezzék benne résztvenni. A korszerű órát könnyebb elképzelni, lélek
tanilag megmagyarázni, mint megvalósítani. Szükséges hozzá egy élénk, szel
lemileg mozgalmas osztály. Hiába a foglalkoztatás szándéka, ha a tanulók 
idegenkednek a foglalkoztatástól. A szellemi restek között a tanár magára 
marad. A tanulók a magyar órákon nehezen aktivizálhatók. Először a tanár
nak magának kell aktívnak, öntevékenynek lennie, maga adjon példát a gon
dolkodás, az ismeretszerzés öröméről.

Az általános bevezető rész után az Utasítás célkitűzésének megfelelően
1. a helyes előadás ; 2. a stílus ; 3. olvasmány ; 4. irodalomismeret c. fejeze
tekben tárgyalja a magyar tanítás módját.

1. Kevés tanuló van, aki helyesen és szépen tud olvasni, különösen a 
felsőbb osztályokban. Az olvasás technikai részére nagy gond fordítandó. 
Olvasó versennyel, prózai, verses szövegek előadásával, élményekről való 
beszámolással, szavalókórussal a gyengébb előadók kedvét fokozni lehet, 
h°gy jó előadásra törekedjenek. Gazdag példatárt nyújt az anyanyelvi beszéd- 
gyakorlatra.

2. A stílusnak szentelt fejezet a szóbeli stílusgyakorlatokkal foglalkozik. 
Szórakoztató feladat tanárra, növendékre nézve a szókincsgyüjtés, bővítés, 
az aktív, passzív szókincs tudatosítása, különböző testeknek a stílusnevelés 
szempontjából való alkalmazása, érdekesebb szófejtések, hasonlatok, rit
kábban használt szavak gyűjtése, etimologizálás, a szók kapcsán felmerülő 
művelődéstörténeti vonatkozások megbeszélése. Egyes korok, stílusirányza
tok, írók, személyek szókincse is érdekli és aktív munkára serkenti a tanulókat . 
A dolgozatokban előforduló gyakori hibák alapján összeállítja a stílus főbb 
szabályait, mert a stílusnevelésre a legjobb ösztönzést és példát éppen a leg
rosszabb magyar dolgozatok adják. Minden dolgozatjavításnak az eredménye 
egy-egy stílushiba megbeszélése : így több dolgozatjavítás után az osztály 
előtt világos lesz a helyes stílus törvénye. Az írásjelek használatának begyakor
lása, kevéssé kifejező szavaknak erőteljesebbekkel való helyettesítése, ötle
tes, a képzelet működését megindító dolgozatcímek, részletrajzok megfigye
lése jó alkalmak a lélektelen, száraz munkák színessé, kifejezővé tételére. 
Célszerű megfigyeltetni és leíratni a kifejező mozgásokat, fejieszteni a gyer
mek veleszületett megszemélyesítési hajlamát, mert ezek a stílus változa
tosságának igen hathatós eszközei. Rá kell vezetni a tanulót, hogy tartalom 
nélküli igéit tartalmasokkal helyettesítse, lássa meg a jelzők, igék stílusbeli 
fontosságát, stilisztikai értékét. Szemelvények bemutatásával a tanulók 
érdekkeltő módon sejtik meg az ige-stílus jellegzetességeit. (Pl. Szabó Dezső 
kedvelt igéi : zuhog, rohan, sodor, jajgat, zúdul, csupa mozgalmasság.) Az el
vont szavakat kerüljük, ilyen szavakba foglalt dolgozatcímeket nem lehet 
adni, mert ezek nem indítják meg a képzelet működését. Az igés címekre 
számos példát sorol fel és hangsúlyozza a mondatok jelentőségét a dolgozatok 
felépítésében. Egy sereg dolgozatcím összegyűjtésével irányítást, ihletet kíván 
adni, aztán részletesen szól a dolgozatírás és javítás nagyfontosságú mozza
natairól. A közös tevékenységre ösztönző alkalmak közül kiemeli a követ
kezők fontosságát : több mű alapján meg kell állapítani egy-egy író jelleg
zetes szókincsét (pl. Balassa állandó jelzőszava a szép, jó : szép pünkösd, szép 
violák, szép harmatos fű, jó szerencse, jó hamar lovak, jó illat, jó vitéz ifjak ; 
Vörösmarty jellegzetes szava a vér. 27 Vörösmarty versben hatvanszor piros- 
ük elő a vér stb.), alkalomadtán tegyünk próbát növendékeinkkel, hogy na
gyobb íróink stílusát név nélkül eléjük tett szövegből felismerjék. A stiláris 
készséget és szerkesztői biztosságot szépen fejleszti a novellaírás hívószavak 
alapján. Az azonos tárgyaknak különféle korokból, más és más írótól szár
mazó feldolgozásainak összehasonlítása pedig sok ösztönzést ad az irodalom
ismeret elmélyítésére.

3. Az ifjúság bizalmatlan minden könyvvel szemben, amit az iskola ajánl
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neki. A tanár tanítsa meg olvasni a tanulókat, és szerettesse meg velük a köny
vet. Az olvasás megkedveltetésének egyik módjaként a következő eljárást 
ajánlja. Év elején adjunk ki az osztálynak 20 elolvasásra érdemes könyvet, 
amelyet az önként vállalkozó tanulók óra alatt ismertetnek. Ezek között van 
természetesen az osztály kötelező magánolvasmánya is. Gondos irányítással 
elérhető, hogy a tanulók részint beszélgetéseik során, részint az óra alatti 
beszámolóik alapján megismernek 20 értékes könyvet. Ha III. osztálytól 
kezdve tervszerűen végrehajtjuk az olvasmányismertetést, a tanulók 120 
könyvet ismernek meg élmény alapján. A könyvismertetés gyakorlati módja 
az, hogy a kijelölt tanulók szigorúan megszabott 5 perc alatt a magyar órák 
bevezetéseképpen ismertetnek egy-egy könyvet szabadelőadásban. Az ismer
tetésben nem esztétikai m éltatást adnak, hanem egyszerűen és közvetlenül 
elmondják, milyen hatást tett rájuk az ismertetett könyv. Főképpen arról 
beszélnek, hogy ajánlják-e másoknak is elolvasásra. A tanulók tervnélküli 
olvasását irányítani kell, állítsunk össze számukra ajánlatos olvasmányokból 
jegyzéket, szép gondolatok és kifejezések gyűjtésére vezessenek naplót, élmé
nyeikről pedig egy-egy olvasmányi órán számoljanak be. így tájékozódást 
nyerünk sok mindenről, irányíthatjuk növendékeinket, figyelmeztethetjük 
őket a divat, a reklám, a közönségfogás eszközeire, amelyek hatásának mind
annyian ki vagyunk téve. Az olvasmány előkészítésére, az olvasmányi óra 
menetére vonatkozólag értékes útbaigazításokat kapunk.

4. Az irodalomtanításnak az anyag átszármaztatásán túl mélyebb célja 
van. Az anyag átszármaztatását is élvezetessé, könnyeddé kell tenni. Pl. min
den életrajzi ismertetés felesleges időpazarlás, ha nem áll valamely cél szol
gálatában. Abból valami magasabb gondolatot, irányeszmét is kell tanul
nunk. Az életrajzok ismertetésének a következő ötletes módjait adja : élet
rajz költemények alapján, szemléltetés alapján, élményszerű ismertetéssel 
(regényes, színes előadás), munkáltató feldolgozásban, novellizálással, élet
rajz a kor- és időszemlélet szolgálatában, a miliő elmélet, az összehasonlítás 
alapján, az irodalomtörténeti anekdoták, érdekességek beszövésével.

A könyv befejező része a munkáltató irodalomtanítás eredményes módo
zatáról : a munkaközösségről szól. Olyan munkát, amelyet egy tanuló nem 
tudna elvégezni, megosztva rábízzuk az egész osztályra. A munka közös 
vállalása tevékenységre sarkallja még a közömbös gyermeket is. Egy-egy 
munkaközösségben 3 tanuló van, aki együttesen oldja meg a feladott kérdést. 
A közösség célkitűzése igen változatos lehet.

A könyv minden sora szerény pedagógiai alázattal íródott. Midőn szer
zője levonja beszámolója tanulságait, azt mondja, nem követésre méltó pél
dákat közölt. A tanári személyiség nem az adott példák követése nyomán 
alakul ki, hanem a belőlük leszűrt tanulságokból. Könyvét akkor tudja tel
jesnek, ha az olvasó gondolatmenetéhez hozzáadja saját gondolatát, útmuta
tásához hozzáépíti saját útját, hogy eljusson a biztos eredményhez : az egy
szerű eszközökkel érdekessé, könnyűvé, vonzóvá tett szép tanításhoz. Ha ez 
jelenti a könyv teljességét, akkor a könyv az.

Nagykőrös. N dnási Miklós.

Épülő ország. (Finnország.) írta : Erdődi József. 158 oldal. 42 fénykép
felvétellel és 1 kottával. Ára 2'60 P. A könyv a Magyar Téka tizenkettedik 
kiadványa, kizárólag a Magyar Téka tagjai számára készült. Nyom tatta a 
Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. Bőséges forrásmunkák felhaszná
lásával, alapos tanulmányok és személyes élmények alapján készült. Már a 
címlapnak a képei, az Imatrazuhatag és kilátás a Punkaharuról, bepillantást 
engednek a könyv tartalmába, a sokezer tó csodás országába. Útirajz formá
jában élvezetesen és szemléletesen bemutatja az épülő országot, természeti 
szépségeit, szól a nép egészséges gondolkozásáról, szokásairól, erkölcséről, 
becsületességéről, küzdelmeiről, fiatalos élniakarásáról, jövőt építő lendüle
tes munkájáról, példaadó föld-, haza-, nyelv-és emberszeretetéről. Érdekes és 
tanulságos a könyv, mert a közvetlen élmény szerű ség erejével hat. Érzi az
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olvasó az író csodálatát a finn nép iránt, bár meglátja a könyv érdekessége 
m ellett a hiányosságát is. A teljes képhez hozzátartozott volna annak a meg
állapítása is, hogy mindezt a finn nép evangéliumi lelkületének köszönheti. 
Kár, hogy nem tartotta érdemesnek megemlíteni a szerző azt, hogy a finn nép 
99%-a evangélikus. Ettől eltekintve ez a könyv érdekes olvasmány és hasz
nos lesz azoknak kezében, kik a finn nép iránt érdeklődnek és 1940-ben, az 
olimpiász esztendejében útrakelnek Helsinki felé. Mi magyarok csak örül
hetünk annak, hogy Finnországról, a testvérnép hazájáról egy könyvvel 
ismét többet olvashatunk. R. L .

Serkenj föl, aki aluszol. (Gáncs Aladár hátrahagyott kézirataiból kiválo
gatta és egybeszerkesztette : Scholz László.)

„Minél többet betűztem vékony tollliűzásai között, annál több ajándé
kot kaptam, tudományt, örömet, ébresztést, megrendülést és békességet.“ 
Ezekkel a szavakkal fejezi be Scholz László a könyv zárósorait. Ezek a szavak 
tolmácsolják mindenki érzését, aki ezt a könyvet elolvasta.

Gáncs Aladár emlékének megörökítését szolgálja ez a mű.
Egész életét, munkáját az ébredés gondolata töltötte be. Ennek a gon

dolatkörnek szolgálatában állanak ebben a könyvben megjelent írásai is : 
konferenciai előadások, tanulmányok, prédikációk, levelek, gondolatok.

Olvasása közben úgy érezzük, hogy írója nem ment el közülünk, hogy itt 
áll mellettünk, tanít ismét bennünket. Tanít, ahogyan egész életében tette, 
szívével-lelkével, térít, biztat, vigasztal olyan erős hittel, hogy mindnyájan 
követjük. Könyvéből kiragadott néhány gondolata talán megvilágítja egyéni
ségét, tanítását. Az ébredésről ezt írja : „Evangéliumi szempontból ébredés 
ott van, ahol a bűntudat és a Megváltó utáni vágy vagy annak megtalálása 
szokatlan, sokakra kiterjedő, érzelmi és megvilágosodásbeli erővel jelentke
zik, egybekapcsolva a felismert igazságok gyakorlati következményeinek le
vonásával : engedelmességgel, a lelkek iránti felelősségérzéssel s az Isten 
országáért való fokozott, benső munkakényszerrel.“ Ezt az ébredést keresi, 
ezért tanít, ezért dolgozik. Egyik konferenciai előadásában azt írja : „A meg
térés ügye sohase állott olyan jól, mint m ost.“ Majd később : „Az újtestámeu- 
tomi megtérés első és végső értelemben Krisztus előtt való meghajlás, meg
alázkodás.“ Az életről így szól : „Bűnbánat és hálaadás ez a mi életünk.“ 
Minden gondolata és tanítása egy-egy igazgyöngy.

Most, hogy imádkozó ajka már régen örökre bezárult, hogy tanító szavait 
nem hallhatjuk, jólesik ezt a sok gyöngyöt egybefűzve látni.

Az összeállítás és kiválogatás munkáját Scholz László végezte. Hálásak 
vagyunk neki azért, hogy lehetővé tette ennek a minden hívő ember szá
mára értékes könyvnek a megjelenését.

Budapest. V. L.-né.

A Kiiályi Muyyar Természettudományi Társulat fennállásának századik 
évfordulójára négy kötetre tervezett hatalmas népszerű tudományos művet 
jelentet meg „A természet világa“ címmel. A sorozat első kötete, „a csillagos 
ég“ , már megjelent.

Most hagyta el a sajtót a sorozat „Légkör“ című második kötete, melyben 
hivatott magyar időjárás- és éghajlatkutatók ismertetik az olvasó előtt a lég- 

> kör, az időjárás és az éghajlat titkait. Feltárul előttünk a könyvben a légkör 
birodalma, a felhők mélye, a parányi esőcsepp és a csillogó hókristály belseje, 
az éltető fény és hősugár útja és hatása. Látjuk, hogy milyen eszközökkel ku
tatja át az.ember a hullámzó légóceánt, biztosítja az utat korunk nagy talál
mánya, a repülés számára és kiterjeszti ismereteinket jóval a sztratoszférán 
túlra. A hatalmas könyvet Réthly Antal, a Meteorológiai Intézet igazgatója 
szerkesztette. Munkatársai : Aujeszky László osztálymeteorológus a levegő 
összetételéről, az időjárás energia forrásairól, annak a hadviseléssel való össze
függéséről ír. Ugyancsak ő írta meg a légkör hangtüneményeiről szóló fejezetet, 
valamint a különleges időjárási jelenségeket és az időjárás előrejelzését. 
Tóth Géza osztálymeteorológus az időjárás és a repülés összefüggését tárgyalja,
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valamint a sztratoszférát és még annál is magasabb ozonoszférát és ionoszférát 
ismerteti. Tőle valók a légköri fény és az elektromos tüneményeinek fejezetei is. 
Bacsó Sándor adjunktus leírta á Föld éghajlatát, valamint a mikroklímát, 
továbbá az időjárásnak hosszabb időtartamra való előrejelzését. Az időjárási 
elemi csapásokról Réthly Antal számol be. A vízcsepp és a jégkristály fejezetét 
Aujeszky László és Tóth Géza, az időjáráskutatás műszereit és eszközeit Bacsó 
Sándor és Tóth Géza ismertették. A megértést 244 szövegközti kép (fénykép, 
rajz, térkép), továbbá 21 fekete és 4 gyönyörű színnyomásos műmelléklet 
könnyíti meg. Magyar nyelven eddig a légkör tudományát teljes egészében 
felölelő, ilyen nagyszabású és népszerű, a tárgyat teljesen összefoglaló mű 
még nem jelent meg.

A négy kötetből álló sorozat ára 80 P.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍREK
Torkos László.

(1839 okt. 2— 1939 márc. lő .)
Ez év március 15-én húnyt el Torkos László, a magyar tanároknak és 

a magyar költőknek Nesztora. Nemzetünk küzdelmes életének egy századát 
élte át. A jövőtformáló reformokban született, mint gyermek látta a szabad
ságharcot, mint ifjú érezte az elnyomatás nehéz esztendeit. Férfi korában 
a békében fejlődő Magyarország buzgó és érdemes munkása volt, s élete 
alkonyán a szétszakított magyarság fájdalmát kellett vállalnia. Az isteni 
gondviselés azonban megengedte neki, hogy az új hajnalhasadást is meg
érhesse. Gyermekkorában még újdonság volt a technika hatalmas csodája, 
a vasút s a századik évébe lépő költő már a rádió csodáján keresztül szólhatott 
a magyar közönséghez.

Torkos László olyan ősi, evangélikus papi családból származott, melyben 
hagyomány volt az irodalommal való foglalkozás és a tanítás ügyének pár
tolása. Atyja Torkos Ferenc, táblai ügyész és egyházfelügyelő. A családi kör 
nevelte belé az erős lrazafias érzést, szülőföldjének, Kőszegnek, gyönyörű 
környéke szerettette meg vele a természetet. Iskoláit Kőszegen kezdte, s a 
már közel 300 éves soproni líceumban fejezte be. Korán eljegyezte magát az 
irodalommal. Nem volt még 15' éves, mikor nyomtatásban láthatta első 
költeményét. Sopronban buzgó munkása volt a Kis János alapította első 
magyar önképzőkörnek, a Magyar Társaságnak, melyet akkor éppen legked
vesebb tanára, Domanovszky Endre vezetett és indított újabb virágzásnak. 
Fejlődésére kétségtelenül nagy hatással volt ez a légkör, melyben Lehr Albert 
és Lehr Zsigmond társaságában bontogatta szárnyait. H ajnal címmel lapot 
alapított, s abban sűrűn jelentek meg lírai költeményei, kisfaludias regéi, 
szomorú- és vígjátékai. Ugyanakkor elindult a nagyobb nyilvánosság felé is.

A Vasárnapi Újság 1857. évi pályázatán dicséretet nyert egy népies 
elbeszélésével. Gimnáziumi tanulmányai után a teológiára iratkozott be. 
Mindig szeretett bölcseleti kérdésekkel foglalkozni, s kedves tanára, Doma
novszky is ezt a tárgyat adta ott elő. Igazi bölcselőnek sohasem tartotta 
magát, de költeményeinek mindig szeretett bölcseleti, erkölcsi, eszmei alapot 
adni. 1859-ben Haliéba ment tanulmányai befejezésére, s ott az egyetemen, 
a magyar társaság körében eltöltött boldog két esztendőt egy hosszabb 
németországi utazással zárta le. Huszonkét éves korában jött haza, hogy 
beálljon a magyar élet munkásainak sorába. Itthon egy éves nevelősködése 
alatt sok tapasztalatot szerzett az előkelő leányoknak akkor divatos, idegen
szerű tanításáról és ferde neveléséről. Talán épp azért szentelte később olyan 
lelkesedéssel minden erejét a magyar nőnevelés munkájának. 1862-ben a 
budapesti evangélikus gimnázium tanára lett, s itt működött 15 esztendeig. 
Hosszú évekig vezette szeretettel az önképzőkör munkáját, ily módon tör- 
lesztvén azt az adósságot, mellyel a soproni önképzőkörnek áldásos irányi-
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tásáért tartozott. Nagyon fiatalon lépett be a pedagógiai írók sorába. Nem  
volt még hároméves tanári múlt m ögötte, mikor megjelent első tankönyve : 
Magyar költészettana. Tanítói munkája mellett a költészetet sem hanyagolta 
el. Már 1862-től kezdve állandó munkatársa a máig is legelőkelőbb szín
vonalú magyar folyóiratnak, A rany  Koszorújának. Ugyanabban az évben a 
K isfaludy Társaság dicsérettel tüntette ki Az if jú küzdelmei című drámai 
allegóriáját, 1870-ben Esti órák című s a költészettel foglalkozó tankölte
ménye jelent meg a Társaság dicséretével értékelve. Első verseskönyve, 
a Költemények 1873-ban jelent meg. Két évvel később tagjává választotta a 
K isfaludy Társaság, egy év múlva résztvett a Petőfi Társaság alapításában, 
írói körökbe azonban ritkán járt el, családi körben érezte igazán jól magát. 
1877-ben, három évi igazatóság után, az evangélikus gimnáziumból a buda
pesti felsőbb leányiskolába távozott, s onnét ment nyugalomba 1899-ben. 
Mint tanár igazságosságával, jóindulatával, tapintatával nagy szeretetnek 
örvendett. Tanári működésének jellemzésére szolgáljon az a hír, mely a 
nyugalombavonulásakor rendezett ünnepségről jelent meg a Tanáregyesületi 
Közlönyben : Az ünneplés a tisztelő barátságnak és a tanítványi szeretetnek 
olyan impozáns megnyilatkozásává fejlődött, amely meglepő ebben a gyorsan 
élő és érzelmi felületességgel vádolt korban. . . A becsületes tanári munka 
jutalma, az anyák és gyermekek versengő ragaszkodása valóságos ostrommal 
vették körül az ünnepeltet.. . A szorongó közönség sűrű sorai között csak 
nehezen jutott el székéig Wlassich miniszter is. . .

Hogy tanári működése milyen emlékeket hagyott maga után, arról 
beszéltek az előbbi sorok, hogy a magyar közoktatásnak és tudománynak 
milyen buzgó, sokoldalú és tehetséges munkása volt, arról szóljanak röviden 
a következők. T ankönyvei: Költészettan, Nyelvtan, Verstan, Olvasókönyv, 
Iránytan, Nyelv és irodalmi kézikönyv, szinte az egész magyar nyelvi oktatást 
felölelik, s használhatóságuk bizonyságaképpen 30— 40 évig megmaradtak a 
középiskolák tankönyvei között. A Nőképzőegylet megbízásából írta A z  
emberi nem művelődése történetének vázlata című tankönyvét. Ez az első ilyen 
irányú tankönyv, s bár nem tudományos céllal készült, bizonyságot tesz 
szerzőjének alapos történeti és elméleti tudásáról. Az 1870-ben megjelenő 
könyv következő megjegyzése jellemző a korra : A magyarországi protest 
tánsok, akiknek vallási szabadsága több békekötés és országgyűlés által 
biztosíttatott, teljes egyenjogosításukat mindamellett a jelen törvényhozástól 
várják. Irodalmi és esztétikai dolgozatai közül az első 1864-ben jelent meg, az 
utolsó 1914-ben, de van kéziratos műve 1923-ból is. A legújabb költői nemze
dékről (1868) című értekezésében a korabeli költőket ismertetve és bírálva, 
helyesnek tartja a nemzeti hagyományok ápolása mellett az általános emberi 
tárgyak kultiválását. Elítéli a világfájdalmasságot, amely a lelkesedést és 
hitet köznapiságnak akarja bélyegezni, és a lelki fásultságot lelki mélységnek 
hirdeti. „Akiben nincs hit, az valódi költő, különösen lírikus, nem lehet.“ 
Következő nagyobb dolgozatai : A beszély viszonya a regényhez, A  drámai 
költeményről, A tragikumról, A  költői igazságszolgáltatásról stb. Ez utóbbiban 
ő a költői igazságszolgáltatást nem erkölcsi, hanem esztétikai szempontok 
szerint kívánja megvalósítani. Az érdem szerint való jutalmazást vagy bün
tetést nem lehet mindig alkalmazni —  mint fejtegeti — , az a fontos, hogy 
a befejezés az illető személyek jellemét kellő megvilágításba helyezze és így 
az összhatás kibékítő és megnyugtató legyen. De minden más dolgozatánál 
szélesebb körűek azok a munkái, melyek a magyar verselmélet kérdésével 
foglalkoznak. Hatvan év alatt kb. 12 értekezést írt erről a tárgyról, s ha 
nézetei részleteikben változtak is, lényükben mindig hű maradt első fel
fogásához. A magyar verselmélet legvitatottabb kérdése az volt, hogy 
mondat-hangsúly van-e a versben vagy szóhangsúly. Arany János a mondat
hangsúly elvi alapján állott. Torkos vele szemben a szóhangsúlyt tette meg 
a magyar ritmus alapjává.

Torkos szépírói pályájának vizsgálásánál megemlítve a Luther Társaság 
kiadásában megjelent két elbeszélését (Hiú álmok, 1900 ; A bánat tisztít



Egyházi és iskolai hírek. 23 7

1907), drámaírói működéséről emlékezünk meg. Ifjúságától fogva vonzotta 
a dráma, különösen két tárgy : Juliánus császár és Hatvani professzor alakja. 
Az előbbiből azonban mindössze egy töredék készült el és jelent meg, az 
utóbbit pedig végül is humoros eposzban örökítette meg. Drámáiról munkás
sága a nyolcvanas évekre korlátozódik. Az irodalomtörténet új romantikus 
iskolának nevezi azt az irányt, mely Torkos jó barátjának, Rákosi Jenőnek, 
Aesopusátiá számítva s buzdíttatva a színpadon nem a való életet ábrázolja, 
hanem szabadabb képzelettel mesevilágot állít elénk, hol az ideálizmus ural
kodik, illetve győzedelmeskedik. Torkos László is ennek az iránynak követője
ként kezdi. Első darabja a Kígyóbőr volt. Lejtőn című darabjával 30 arany 
jutalmai nyert. Kolozsvárott adták elő másik társadalmi szatíráját, A hivatal- 
vadász-1, melyben a címkórságot, az állásszerzések kifogásolható módjait s a 
munkát kerülő, tehetségtelen hivatalnokokat állítja pellengérre. 1888-ban a 
Nemzeti Színház mutatta be Hármasszövetség című egyfelvonásosát. Szerelmi 
vígjáték, ez érte meg a legtöbb előadást. Általában költőnkből hiányzott 
a merészebb képzelet ereje, s ezért tárgyát és motívumait nagyobb mértékben 
idegen források és minták után alakította. Ha darabjai nem is értek el nagyobb 
színpadi sikert, jól beleilleszkedtek a kor színműirodalmi törekvéseibe és a 
bírálók mindegyiknek dicsérték választékos, szép magyar nyelvét és for
dulatos dialógusait.

Ha költői pályáját csak a Koszorúban (1862) megjelent költeményétől 
az Őszi harmat utánig (1923) számítjuk is, az övé a leghosszabb a magyar 
irodalomban, pedig tudjuk róla, hogy szinte utolsó napjaiig dolgozott. Ez idő 
alatt négy kötete jelent meg : Költemények (1873), Újabb költemények (1886), 
Jó és rossz napokból (1898), Őszi harmat után (1923). Ez a korszak nem ked
vezett a lírának. A napi sajtónak minden érdeklődést lekötő térhódítása, a 
regénynek szinte kizárólagos uralomrajutása, a nemzet létének biztosított
sága elfordította a közönség figyelmét a még alig pár évtizeddel előbb is 
nemzetébresztő és nemzetfenntartó szerepet betöltött lírától. A lírai költő 
csak baráti kapcsolatok kiépítésével, ápolásával, írói társaságok kegyének 
keresésével tudott érvényesülni, s ettől az ideális lelkű, szemérmes természetű 
Torkos László idegenkedett.

Ha önmaga nem árulná is el, azonnal észrevehetjük, hogy Arany János 
tanítványa. A róla szóló kritikák, ismertetések úgy jellemzik, hogy „bölcsel- 
kedő szellemű költő, a lelkesítés helyett szívesebben elmélkedett. Lírájában 
a nemes emberi eszméknek csodálója, a családi tűzhely énekese“ . Költemé
nyeiben önmagáról annyit árul el, hogy szerfelett érzékeny lelkű, gyakran 
önmagába mélyedő, ideálokért lelkesedő, emberszerető, de am ellett önérzetes 
lélek. Jellemzők rá Fenyő és repkény című költeményének szavai :

Támaszom nincs s nem volt csak magamban,
Kapaszkodásban kedvem nem leiem,
M i másnak kára, nem haszon nekem.
Kifejtve égtől m i erőm s javam,
Am ivé lettem, magamtól levék.

Végtelenül gyengéd lélek, több költeményében magyarázza, bogy a 
gyengédség nem gyengeség. Sem az élet nehézségei, sem a költői lélek szen
vedései vagy álmainak meghiúsulása nem töri meg lelkét. A nagy eszmék 
iránti lelkesedését élete végéig megőrizte.

Nagyra értékeli a költészetet. Ebbe a külön világba csak akkor lép be, 
ha a külső élet minden porát, szennyét lerázta magáról. A dal vigasztal, 
felemel a porból, s nem vérzik el a szív. A költőnek nem adhat díszt a rang 
vagy emelkedés, viszont a költő emelheti a legnagyobbat is. Jól ismeri a 
saját költői tehetségét, s bántja, hogy lantján minden elhalkul:

Óh, érzem, ajkam hangja gyarló 
Elzengni mind, m i bennem él,
M i lelkemben gyorsszárnyú orkán,
Dalomban lomharöptií szél.
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Aggódva gondol azokra az időkre —• szerencsére nem következtek e! — , 
amikor elhal a dal ajakán.

Családi költeményeiben igaz, meleg érzés lüktet. Feleségéhez végtelenül 
gyengéd verseket ír hangsúlyozva a házastársi szeretet igazi értékét. H itvesé
nek 1923-ban bekövetkezett halála után Vérző szívvel ciklust ír emlékére a 
84 éves költő. Ezek a versek méltó párjai Tompa Mihály feleségéhez írt 
Uiclsó versei-nek, s az agg költő teljes szellemi frisseségéről tanúskodnak. 
A kedvéskedő, tréfásabb hang is csaiádi költészetében csendül fel leggyak
rabban, mikor gyermekeiről ír, nagyapaságról, dédapaságról ábrándozik, 
vagy annak beteljesültét énekli meg.

A nagyobb család, az iskola is gyakran megihleti. Láthatólag jól érezte 
magát az ifjúság körében. Jellemző minden tanárra és minden tanítványra 
az a költeménye, melyben arról ír, hogy tanítványaink, ha szeretnek is ben
nünket, az elválás utáni években gyakran elfordítják fejüket a találkozáskor ; 
viszont később örömmel jönnek felénk :

K i elkerül, vagy meg sem ismer.
Léptét mosolygva követem.
Boldog vagy, látom, hála Isten,
Fájó seb nincs még szíveden.
A z üdvözlőre résztvevőén 
Tekint szemem, míg elhalad;
Szegény, megsebzett már az élet,
Felismered barátidat.

Költői működése arra a félszázadra esik, amikor nemzetünk életében 
észrevehető volt a fejlődés, veszélyektől nem kellett tartanunk, s a technikai 
haladás, az anyagi gyarapodás elkápráztatta a szemeket. Ez magyarázza 
meg Torkos László hazafias költészetének alaphangját is. Örömmel zengi, 
hogy „hódít alant s fent a hon drága nyelve. . . hű terjesztői sajtó, iskola. . . 
magyar szív, szellem, mint tűzárja te r je d ... dübörögnek a v o n a to k ...  
szomszéddá lett Nyugat és Kelet. . .  gőz, villám dörgi a je lszó t: előre. N em  
tesped a haza !“ Egészen máskép és sokkal nagyobb erővel szólal meg hazafias 
költészete a háború alatt és az utána reánkszakadt gyász idejében. Addigi 
csendesebb, mérsékeltebb hangját, mindig gondos formáit, kiegyensúlyozott 
eszmevilágát erő, felindulás, a megszokott formákat áttörő érzelmi tartalom  
váltja fel.

Még sírom szélén is az égi halaimat csengve kérem,
Csak addig, csak addig ne hívjon magához,
Egy ú j kor hajnalát, pacsirta ú j dalát,
M íg meg nem érem.
Ne döntsön sírba a fájó tudat 
K im úlni megtört reménnyel;
Egy sugarat, csak egy sugarat,
Mielőtt elnyel az éjjel.

A jó Isten végtelen kegyelme megengedte neki, hogy megérhette ennek 
a sugárnak a fellobbanását, s a nemzeti ünnepen már a második sugárnak a 
fénye esett lehúnyt szemére.

Beszélhetnénk még finom természeti képeiről, enyhén gúnyos vagy  
tréfásan túlzó szatíráiról, találó szimbólumairól, költeményeinek kerekded- 
ségéről és arányosságáról, amelyen felismerhető a poéta doctus gondossága. 
Általában kitűnő formaérzékkel és pompás verstechnikával volt megáldva. 
Ügyesen választotta meg a versformát, a versszakok szerkezetét, gondosan 
ügyelt a változatosságra, a sorok lejtésére. N yelve mindig tiszta, választékos 
és sokszor erőt kifejező. Ha mindezeknek bővebb részletezését és apróbb 
elbeszélő költeményeinek elemzését mellőzzük is, nem hagyhatjuk szó nélkül 
H atvani című nagy humoros eposzát. Az Akadémia pályázatán egy másik 
művel együtt a legjobbnak találták s dicséretben részesítették. Az Arany
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Jánostól és Jókaitól is használt mondát szövi egybe benne, s a szertehulló motí
vumokat Hatvani szerelmének egyéni leleményével kerek egésszé formálja. 
1923-ban jelent meg a Bankó leánya című hosszabb költői elbeszélése, mely 
a közismert széphistóriát bővíti ki szintén ügyes leleménnyel. Műfordításai 
közül legjelentősebb a Chileié Harold fordítása, mely a költemény keletkezésé
nek 100 éves jubileuma alkalmából készült a háború előtti években, mikor 
a benne szereplő balkáni országok állandóan a politikai érdeklődés közép
pontjában állottak, s így a fordítás a jubileumon kívül egyéb aktualitással is 
bírt. Mindvégig élvezhető, gondos költői munka.

Ha Torkos Lászlónak külső, zajos sikerekben szerényebb, de belső érték
ben annál gazdagabb munkásságát nézzük, nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
a róla való emléket, mint az igazi tanár képét őrizték meg és őrzik a tanít
ványok, tankönyvírói munkásságára büszkén tekinthet a magyar tanárság, 
tudományos dolgozatait elismeréssel fogják számontartani a szakírók, s mint 
költőn beteljesedett, amit Arany Jánoshoz írt :

M úzsád előtt én mindig meghajoltam,
Jól tudom, nem áltok egy sorba veled ;
M ást nem is óhajtok, csakhogy lábaidnál 
M in t méltó tanítvány foglaljak helyet.

Jegyzet. A nekrológ megírásánál felhasználtam Bartmann György hasonló 
című tanulmányát. Remport Elek.

Nyaralási segélyek. Az ORTE központi igazgatósága 1939. III. 24-én 
tartott gyűlésében elhatározta, hogy a „Segélyalapból“ 10 református tanári 
gyermekes családnak a balatonboglári üdülőtelepünkön való nyaralhatását 
elősegíti, és e végből egy-egy családnak 100— 100 P-t adományoz. Ez ado
mányokért az ORTE központi igazgatóságához címzett és beadandó kérvény
ben kell pályázni. A pályázat feltételei a következők :

1. Tényleges szolgálatban álló református tanárok vagy tanárnők pályáz
hatnak, akik egyesületünknek rendes tagjai, a IX. vagy VIII. fizetési osztály
ban vannak, és legalább 2 gyermekük van.

2. Ha 3 gyermek van, akkor még VH. fiz. osztállyal is lehet pályázni.
3. A gyermekek bezárólagos életkora a középiskola legmagasabb osztálya.
4. Az adományokat elnyerő családok kötelesek a folyó évi augusztus hó 

2—-22-ig terjedő turnust a balatonboglári üdülőtelepen megszakítás nélkül 
végig_ kitölteni, mégpedig családonként legalább egyik szülő és 2 gyermek.

5. A 100 P segély az üdülőtelepi számla kifizetésekor a fizetendő összegből 
levonatik.

6. A családi és szolgálati állapotot feltüntető adatokat az intézet igazgató
sága igazolja.

7. Pályázati határidő : 1939 június 1.
A pályázatok felett az ORTE központi igazgatósága dönt, és az eredmény

ről 1939 június 20-ig értesíti a pályázókat.
Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 

Tanáregyesület közös tankönyvbizottsága folyó évi április hó 6-án ülést 
tartott, mely részletesen foglalkozott a két tanáregyesület kiadásában meg
jelenő protestáns szellemű középiskolai tankönyvek kérdésével. A tankönyv
bizottság ezúton értesíti a református és evangélikus gimnáziumok és leány- 
gimnáziumok tanári testületéit, hogy a jelen tanév végén a következő tan
könyvek kiadására kerül sor :

Jékely— Kerecsényi—Vajthó : Magyar olvasókönyv a IV. és V. osztály 
számára.

Dr. Jánossy István— dr. Varga Zoltán : Magyarország elbeszélő törté
nete a III. osztály számára ; Az antik világ és a keresztyén Európa törté
nete a magyar honfoglalásig a IV. osztály számára ; A középkor és az új
kor története 896—1789-ig az V. osztály számára.
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Dr. Kun Sándor—-dr. Toros László : Szemelvények Liviusból és a latin  
lírikusokból az V. osztály számára.

Dr. Benigny Gyula : Német olvasókönyv a III., IV. és V. osztály számára.
Jónás Márton : Mennyiségtan tankönyvek az I., II., III., IV. osztályok 

számára.
Tervbevette a tankönyvbizottság Csorba András ,,Angol nyelvtan“ c. 

tankönyvének a kiadását is.
Ezek a tankönyvek az 1939—-40. iskolai évben már bevezethetők lesznek.
A tankönyvbizottság a földrajz tankönyvpályázatot meddőnek nyilvání

totta, mivel a beérkezett pályázatok a pályázat feltételeinek nem feleltek meg.
Önképzőkörök látogatása. A nyíregyházi ev. Kossuth-gimnázium Bessenyei 

György Önképzőköre folyó évi március hó 5-én látogatott el Sárospatakra, 
ahol a református kollégiumi gimnázium Erdélyi János körének meghívására 
bemutatkozó előadást tartott. A bemutatkozás célja ugyanaz volt, mint egy  
év előtt a debreceni látogatás alkalmával, megismerkedni egymással, egymás 
munkakörével, és kiépíteni a kapcsolattal az önképzőkörök közös munkatervét. 
Az időszerű kérdések egész sora elevenedett meg a nyíregyháziak előadásában, 
a kisebbségi kérdések, néprajzi és külföldi problémák rövid előadású tárgyalása 
lekötötte a vendéglátók figyelmét. Néhány vers bemutatása és szavalása 
egészítette ki a nyíregyházi előadást, amelynek igen meleg sikere volt. Az elő
adáson szerepelt még a kollégium vonósnégyese is, megnyitót pedig dr. Belo- 
horszky Ferenc, a nyíregyházi vezető tanár, zárszót dr. Harsányi István 
sárospataki vezető tanár mondott. Az előadást délután hosszas megbeszélés 
követte, mely minden tekintetben igen érdekesnek és értékesnek bizonyult, 
s igazán elmélyítette a látogatást. Természetesen felhasználták a nyíregy
háziak az alkalmat arra is, hogy Sárospatak nevezetességeit megtekintsék. 
A 25 nyíregyházi tanuló gazdag élményekkel tért haza.

A Kálvineum Nyíregyházi Református Tuuítőnőképzőintézctének énekkara 
1939. évi április hó 26-án, szerdán délután 1710-től 1745-ig énekelt a Rádióban, 
Budapest I. hullámhosszán. Vezényelt : Vikár Sándor tanár. A műsor egyrészét 
(Bartók-kórusokat) viaszlemezre is felvették későbbi rövidhullámon való 
leadás céljából.

Szünidei testnevelési tanfolyam közép- és középfokú iskolákban test
nevelést tanító tanárok és tanárnők részére, A vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr engedélyével a m. kir. Testnevelési Főiskola folyó évi június hó 
26-tól július hó 15-ig közép- és középfokú iskolákban testnevelést tanító 
tanárok és tanárnők részére továbbképző tanfolyamot rendez, amelyen az 
iskolai testnevelés köréből a modern gimnasztikái módszereket, ritmikus és 
zenés tornát, szabadtéri testgyakorlatokat, iskolai játékokat, nemzeti és 
néptáncokat stb. ismertetjük. A gyakorlati órák kiegészítéséül elméleti elő
adásokat is tartunk, amelynek keretében az új testnevelési törekvéseket vilá
gítjuk meg. A résztvevők az elméleti előadásokat közösen hallgatják, míg a 
gyakorlati tanítás nemenként külön-külön csoportban történik. A tanfolyam  
díja — a tanfolyamon való részvételt igazoló bizonyítvánnyal együtt —- 
25 P, amely a tanfolyam megkezdésekor fizetendő. A résztvevők a tanfolyam 
tartama alatt a főiskola internátusában 50 P lefizetése ellenében kedvezményes 
elszállásolást és ellátást (naponta háromszori étkezést) élvezhetnek. A tan
folyamon résztvenni óhajtók legkésőbb folyó évi június hó 10-ig jelentkezze
nek a főiskola igazgatóságánál (Budapest, í., Győri-út 13), annak feltünteté
sével, hogy lakás-és ellátás-kedvezményre igényt tartanak-e? Budapest, 1939 
április 1. A főiskola igazgatósága.



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1938. évi 
szeptember 16-tól 1939. évi április 15-ig a következő összegek érkeztek: 
Tagdíj 1936-ra: Dendely Károly 2 P, Martony Elek 2 P, Lipter 
Melánia 4 P, Wagner Géza 4 P. 1937-re: Dr. H. Gaudy László 2 P, 
Lamnek Vilmos 2 P, Pap Ferenc 2 P, Rimár Jenő 2 P, Lipter Melánia 
4 P, Lehoczky Egyed 4 P. 1938-ra : Németh Sámuel 4 P, dr. Bácskay 
János 4 P, dr. Benkő László 4 P, Csaba József 4 P, Krémusz Róbert 
4 P, Leitner József 4 P, Merész Károly 4 P, Oravecz Lajos 4 P, 
Pröhle Jenő 4 P, dr. Ruhmann Jenő 4 P, Spanner Géza 4 P, Szabó 
Kálmán 4 P, Szabó József 4 P, Téby Mihály 4 P, Kovács Jenő 4 P, 
Várallyay János 4 P, Arató Jolán 4 P, dr. Bruckner Győző 4 P, 
dr. Hacker Ervin 4 P, dr. Schneller Károly 4 P, dr. Szontagh Vilmos 
4 P, dr. Zsedényi Béla 4 P, dr. H. Gaudy László 2 P, Lamnek Vilmos 
2 P, Pap Ferenc 2 P, Szabó A la d á rt P, dr. Czirbusz Endre 4 P, 
Haberehrn Gusztáv 4 P, Jancsik Mihály 4 P, Nagy Imre 4 P, Nyíry 
Sándor 4 P, dr. Reusz Pál 4 P, Stibrányi Gyula 4 P, dr. Varga Ferenc 
4 P, Zalán Frigyes 4 P, Csizmadia György 4 P, dr. Guoth Kálmán 
4 P, Kühn Ernő 4 P, Richly Emil 4 P, Gyóni Mátyás 4 P, Ihász 
Ferenc 4 P, Kiss Sándor 4 P, Lipter Melánia 4 P, Kovács János 
4 P, Ponyiczky Zoltán 4 P. 1939-re: Agárdy Ilona 4 P, dr. Bánki 
Lászlóné 4 P, dr. Bánkúti Dezső 4 P, Bérezés Ilona 4 P, dr. Dömötör 
Miklósné 4 P, Fialka Margit 4 P, Filarszky Erzsébet 4 P, Glock Klára 
4 P, Gyáros Erzsébet 4 P, dr. Győry Aranka 4 P, Halbsch Elza 4 P, 
Jablonovsky Piroska 4 P, Jeszenszky Ilona 4 P, Kapi-Králik Jenő 
4 P, Káply Elemér 4 P, Kozma Gabriella 4 P, dr. Kring Miklós 4 P, 
dr. Láng Margit 4 P, Lovás Sarolta 4 P, Margitay-Becht Magda 4 P, 
dr. Reuss Endréné 4 P, Ruttkay-Miklián Gyula 4 P, Ruzicska László 
4 P, dr. Siftár Kamilla 4 P, dr. Steinert Katalin 4 P, Télessy Dalma 
4 P, dr. Veress Lászlóné 4 P, Vidovszky Kálmánná 4 P, dr. Zelenka 
Margit 4 P, Kaiser Erzsébet 4 P, Gergely Ida 4 P, Barcsai Károly 
4 P, Ihász Ferenc 4 P, Lipter Melánia 4 P, Kolofont Erzsébet 4 P.

Tanulók utáni járulékok 1937—38-ra: Budapesti leánygimn. 
216 P, soproni fiúgimn. (pótlás) 3*20 P, soproni tanítóképző 47*60 P ; 
1938—39-re: Soproni fiúgimn. 131*50 P, orosházi fiúgimn. 38*40 P, 
aszódi fiúgimn. 125*20 P, nyíregyházi fiúgimn* 160 P.

Budapest, 1939 április 16.
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Kilczer Gyula, 
pénztáros.
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S z e l l e m t ö r t é n e t  é s  g i m n á z i u m i  t ö r t é n e l e m o k t a t á s .
Ha a gyakorlati oktatás kérdéseivel elvszerűen, elméleti meg

alapozottsággal, egészen céltudatosan óhajtunk foglalkozni, nem 
térhetünk ki a követelmény elől, hogy egyszer-egyszei közelebbi 
vizsgálat tárgyává ne tegyük a szaktárgyunk tudományos felépítésé
ben végbement, esetleg egészen alapvető változást is. Ilyen iiányú 
elmélyedésünk azonban a napi gyakorlat számára hasznothozó csak 
akkor lesz, ha figyelmünket nem köti le egyoldalúlag a belső, tudo
mányelméleti átalakulás, hanem azt iparkodunk vonatkozásba hozni 
a gyakorlati nevelés szempontjaival és követelményeivel. így arra 
a kérdésre felelünk meg minden egyes ilyen esetben : hasznosítható-e 
a tudomány épületében végbement átalakulás az illető szaktárgy 
oktatásában, gyarapítja-e annak lelki-szellemi nevelőértékeit, s ha 
igen, mi módon?

Nem akarom e helyen feleslegesen ismertetni a történél írás új, 
módszertani iskolájának, az ú. n. szellemtörténeti iskolának mód
szerét és részlet-szempontjait, melyek a maguk egészében korunk 
történetírását a közelmúltéhoz képest merőben átalakították. Hiszen 
ezek a módszertani alapelvek és eljárási formák a szaktársak előtt 
úgyis ismeretesek, s egyébként is minden vonatkozásukban tisztán 
állanak előttünk, ha átlapoztuk „A magyar történetírás új útjain“ 
című módszertani kiadványt, vagy az egyébként is tekintélyes ide
vonatkozó módszertani irodalom egyes cikkeit. Most csak két 
lényeges jegyet iparkodunk kiragadni a szellemtörténeti módszertan 
elvi követelményei közül. Azt a kettőt, melynek pedagógiai
didaktikai értékesíthetőség és hasznosság szempontjából való meg
gondolása véleményem szerint különösen fontos. Az egyik követel
mény rövidre így fogható : a szellemtörténet a korokat, mint szellemi 
egységeket tekinti. Éz azt jelenti, hogy összes és legkülönbözőbb 
vonatkozású jelenségeit úgy állítja elénk, mint egy és ugyanazon 
alaptényező, az emberi célkitűzö és alkotó szellem különböző élet
síkokban kibontakozó megnyilatkozásait, melyek között így a leg
bensőbb egységet sikerül kimutatnia. A másik figyelemreméltó mód
szertani sajátság ebből az elsőből szervesen és szükségképpen nő ki. 
S ez abban áll, hogy a „szellemtörténész“ meg sem kísérli a kor 
lényegét másként megfogni, mint úgy, hogy az adatok előzőleg 
figyelmesen átvizsgált tengerén a szinthezis alkotásakor túltekint, 
s intuitive éli bele magát an npk.. a kornak legbensőbb lényegébe,

í
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s dobja bele magát a koralkotó szellemi irányzat áramlásának sodrába, 
így figyelmét nem a jelenségek anyagisága, külsőségessége es állapot- 
szerűsége köti le, hanem éppen ellenkezőleg: onnan belülről azt 
szemléli, ami a dolgok változásait idézi elő, azaz látja azt, ami külön
ben láthatatlan, a történések dinamizmusát. E hatás győzi meg éppen 
arról, hogy az a mag, mely körül időbeli jelenségek sajátos egysége 
csoportosul, nem anyagi állapot, hanem energia, melynek hordozója 
az örök ember maga, mégpedig annál a sajátságánál fogva, hogy 
lelke van, mely őt a körülmények „vaskényszere“, az anyag tehetet
lensége fölé tudja emelni, melynek szent elégedetlensége esetről 
esetre új világ alkotójává lesz.

Ha e két követelményt a napi oktatás szemszögéből tekintjük, 
mindenekelőtt azoknak az oktatási gyakorlatba való átvihetöségét 
és felhasználhatóságát kell megvizsgálnunk. E követelmények lénye
gébe egy kissé elmerülve, talán nem lesz nehéz be'átnunk, hogy azok 
didaktikai felhasználása nemcsak lehetséges, hanem nagyon ered
ményes is. Az oktatás koncentráltságának, egységesítésének fokozása 
válik ugyanis megfelelő didaktikai alkalmazásuk mellett lehetővé. 
Pedig, ha van egyáltalán fejlődés a középiskola egyes tantárgyainak 
oktatásában, úgy éppen a tekintetben van, hogy ma már nem elég
szünk meg egymástól elszigetelt tények önmagukért való berögzí- 
tésével, hanem a cél éppen az összefüggések minél világosabb meg
mutatása. A történelemtanár is igyekszik tőle telhetőleg rávezetni 
növendékét, hogy a történelemben szemlélhető emberi életfolyamat 
végtelen sok és végtelenül fínomszálú összefüggés, s a jelen csak úgy 
érthető meg, ha kibogoztuk ennek a napjainkig lenyúló finom 
szövedéknek napi életünket át meg át szövő fonalait. De az utasítás
beli követelményeknek is csak így tudunk megfelelni, csak így 
tudjuk a nemzeti önismeret ügyét szolgálni, s csak így van értelme 
annak a nagyon indokolt alapelvnek, mely szerint a magyar nyelv és 
irodalom mellett a történelem képezi a középiskolai oktatás-anyag 
magvát és gerincét, mint a nemzeti lélek és sorsközösség megismeré
sének leghatékonyabb eszköze.

Lássuk tehát, hogyan visz bennünket előre mindeme tekintet
ben a szellemtörténeti szempontok gyakorlati felhasználása, illetve 
hogyan mehet végbe az ilyen irányú munka.

A didaktikai fokozatosság elvének kötelező volta miatt senki 
sem kívánhatja, hogy a történettanár első lépésnek tartsa a jelen
ségek mögötti szellemi tényezőre való rámutatási. A közvetlen 
teendő tehát most sem lehet más, mint elindulni az ismeretátadás, 
illetve ismeretszerzés rögös útján, távolabbit közelebbihez, ismeret
lent ismerthez kapcsolva. Talán csak azt kell fokozottabban ki
emelni, hogy a tanár már most, az első átvételkor a szerint hang
súlyozza ki a részjelenségeket, amennyire azt a megismerendő nagy 
egész, a kor-életegvség tisztánlátásának érdeke megkívánja. A kor 
teljes lelki alkatának ismerete és állandó szem előtt tartása tehát 
egy értékelő mozzanattal kapcsolatos. Csak azt hangsúlyozom,
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ami a nagy egész ismerete szempontjából igazán fontos, ami pedig 
ugyanezen összefüggésben semmi fontossággal nem bír, vagy csak 
egyszerűen megemlítem, ha mégis bizonyos színt jelent a képhez, 
vagy teljesen el is hagyhatom. Az ezen értékelésre való cselekedtető 
rászoktatás később a növendéket is képessé teszi a lényegesnek a 
lényegtelentől való megkülönböztetésére, azaz az értékelés, ítélet 
kimondására, ami a formális képzésnek nem kis eredménye. De 
mindenekelőtt az anyagi képzés sikere lesz az egészen biztos velejáró 
eredmény, mert az adatok ilyen szellemű osztályozásával kapcsolat
ban sok adat teljesen elesik, kihull, ami által a megtanulandók meny- 
nyisége szűkül. Erre pedig ugyancsak szükség van a mai anyaggal 
túlterhelt középiskolai tanterv és adatokkal még mindig túltöm ött 
tankönyvek mellett. A tanuló így egy leegyszerűsített kép kontúrjait 
szemlélve hatolhat le a mélységekig, az anyagtanulás fölös ballaszt
jait lerakva, jobban szárnyalhat képzelete, a kevés között jobban 
meglátja az összefüggést s jobban gyakorolhatja ítélőképességét. 
Persze, fontos előfeltétel, hogy éppen a korok egyéni színét, élet- 
zamatát megadó jelenségeket véletlenül se mellőzzük el, mert 
nélkülük vérszegény, esetleg egészen hamis lesz a kialakuló kép, 
felületes és téves az ítélet. Különben nem kell félnünk, hogy az 
igazságot meghamisítjuk, mert azt csak lényegére egyszerűsítettük le. 
A tanár szaktudása itt a biztosító-fék.

S hogyan válik lehetővé az, hogy a részekből az egész, a 
mozaikokból a kép tényleg kialakuljon a növendék lelkében? Éppen 
ez az, amit ezekkel a sorokkal tisztázni szeretnék. Mindenekelőtt 
tisztán kell látnunk, hogy egységről a történelemnél is beszélhetünk 
szükebb és tágabb értelemben. Szűkebb értelemben egy-egy jelen
tékenyebb uralkodó vagy család uralkodása, esetleg egy-egy külö
nösen jelentékeny személy cselekvései jelenthetik az egységet. 
Ez esetben egységszerűbb, tehát tanulságosabb is lesz a kialakuló 
kép, ha az illető uralkodót úgy mutatom be, mint egy célgondolat 
vagy emberi eszmény megvalósítóját. Minden cselekedetét igyekszem 
ilyen összefüggésbe illeszteni, persze a nélkül, hogy túlzásba esnék, 
erőltetném a dolgot, s megfeledkezném arról, hogy minden nagy 
ember a mellett, hogy nagy volt, egyúttal ember is volt. Hiszen 
mindig fogok találni olyan tényeket, melyek megóvnak attól, hogy 
élő embereket hústalan és vértelen eszményeknek állítsak oda. 
A legjobb példa talán a mi Mátyás királyunk arra nézve, hogy mit 
tartsunk egyéniségében nagynak, célratörőnek, s mit természetes 
emberi velejárónak. Másik fontos követelmény legyen az, hogy a 
célgondolat kimondása, mint csupán tényekből leszűrhető elvonás, 
szintén ne képezze oktatásunk első mozzanatát, mert így tényleg 
mesterkéltek leszünk, s megfosztjuk növendékeinket a lényeget és 
egységet adó cél elvonásának lehetőségétől. Legyen ez a lépés utolsó 
mozzanat, ahol nagyszerűen bevonható a növendék öntevékenysége 
az elrendezés és végső összefüggéskeresés nagy formális képzőerejű 
munkájába.

í *
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Sokkal több tanulsággal, a szellemtörténeti szemlélet alkalma
zásának sokkal gazdagabb, többirányú lehetőségével jár azonban a 
tágabb értelemben vett egység, a kor egészének tárgyalása. S itt 
éppen a világtörténelmi oktatásra gondolunk természetesen, mert 
hiszen ez teszi lehetővé csak a totális szemlélet alkalmazását korokra 
vonatkozólag. E mellett ez az a terület, ahol leginkább fenyeget a 
veszély, hogy minden részekre bomlik, s hogy még az egységszemlé
lethez nélkülözhetetlen egyidejűségek belátása is lehetetlenné válik. 
A tanuló ugyanis külön-külön ismerkedik meg az egyes korokon 
belül az egyes országok viszonyaival, s önkéntelenül is azt hiszi, 
hogy amit később tanul, ami a könyvben később következik, az 
időben is később következett be. Az évszámok szemléltető ereje 
önmagukban véve az egybevetés megrögzítésének lehetősége nélkül 
a tapasztalat szerint keveset ér, ugyanennyit a fejezetek végén talál
ható összefoglaló kérdések puszta alkalmazása, vagy bármilyen össze
foglaló kérdések alkalmazása. A siker legjobb esetben csak pilla
natnyi lehet, de semmiesetre sem maradandó, mert hiszen az egy
idejűség esetében a logikai bevésésnek is kevesebb lehetősége van, 
mint az egymásutániság ok és okozat viszonyánál. A hiányt nem 
tüneti kezelésekkel, hanem az ok, a szemlélet hiányának megszünte
tésével kell kiküszöbölnünk. Hogyan lehetséges ez? Egyszerűen úgy, 
ha visszatérünk egy bizonyára nagyon régi, ezúttal azonban nem 
önmagáért való módszer, az egyidejüségi táblázatok készítésének alkal
mazásához. így térben látjuk egymás mellett az egyidejű adatokat, 
s a térszemlélet természetes egysége hozzásegít bennünket az időbeli szem
lélet egységéhez, ami már nagy lépés a koregység ismerete felé.

Készítünk egv vízszintes és függőleges vonalakkal részekre 
• osztott táblázatot. A táblázat felső sorában a következő címszavak 

állanak : idő, külügv-hadügy, belügy, gazdasági és társadalmi élet, 
szellemi élet. Külön két párhuzamos beosztásba kerülnek Magyar- 
ország egyidejű külső és belső politikájának s állapotainak legfon
tosabb adatai. Az adatokat évtizedenként vagy negyedszázadonként 
rovatokba csoportosítva írjuk egymás alá.

E táblázatot maga a tanuló készíti a történelemórán összefog
laló ismétlés alkalmával. A tanár kérdéseivel meghatározza az ösz- 
szefoglalás szempontjait a táblázati adatcsoportosításnak meg
felelően, s a feleletadások közben a tanulók bejegyzik a fontosnak 
minősített adatot a maga helyére. Csak egészen mellékesen említem, 
hegy ez az adatkivonatolás és csoportosítás sokban emlékeztet 
an a  a tevékenységre, ami az alkotó munka analitikus részének 
sajátja, s melyet általában cédulázásnak szokás nevezni, és mint 
ilyen, nagy mértékben alkalmas új összefüggések megláttatására 
(p). külön látja a tanuló egy évszázad gazdasági és társadalmi viszo
nyainak összes jellegzetes adatait). De bennünket most elsősorban 
nem ez a szétbontás s ennek „tudományos“ jelentősége érdekel, 
hanem éppen a nagy egész bemutatásának lehetősége, a szintézis 
sikere.
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Tegyük fel, hogy a tanuló éppen a XV. századról készít egy ilyen 
összefoglaló táblázatot. Mit lát rajta? Mindenekelőtt meglátja, hogy 
körülbelül egyidőben vagy legalábbis nagyon kis időeltéréssel olyan 
nevek körül csoportosul egy-egy nemzet élettevékenysége, mint 
a francia XI. Lajos, a magyar í. Mátyás, a spanyol katolikus Fer- 
dinánd, az angol VII. Henrik, a német III. Frigyes és I. Miksa. Első 
megállapítás lehet : ez a kor a nagy politikai egyéniségek kora. 
De vájjon véletlen-e az, hogy a művelt európai kultúrközösségben 
élő nemzetek ilyen nagy egyéniségeket tudnak úgyszólván egyidőben 
megmutatni? Ha a tanuló a megelőző évszázadok s még ugyanezen 
évszázad első évtizedeinek feljegyzett adatait megvizsgálja, önmagá
tól nagy ellentétre fog rájönni. A legteljesebb állami anarchia, tá r
sadalmi bomlás, gazdasági romlás és szellemi törpeség után minden 
az ellenkezőjére változott. A középkori hübérállam romjain és a társa
dalom széthullott építőkövein erős központi hatalommal biró, nagy 
pénzjövedelmekkel, zsoldoshadsereggel s kinevezett, tanult tiszt
viselőkkel erős állam, tisztán meglátott érdekközösségek alapján 
rendekbe tömörült társadalom keletkezett, s az emberi szellem 
hatalmas lendületet vett. Mindez pedig éppen a fenti uralkodók ideje 
alatt, tehát azok alkotómunkájánál fogva létesült. Előzménynek és 
következménynek ez a széles alapon való egybevetése megmutatja, 
kézzelfoghatóvá teszi, hogy mi volt az a hiány, ami a kor nagy alak
jainak, sorsintézőinek lelkében a viszonyokkal való szent elégedetlen
ség magvát hintette el, amiből aztán nagy elhatározások és célkitűzé
sek, hatalmas cselekvésekben kirobbanó akarások származtak. 
Helyes történelemszemléletet nyer így a tanuló, mert látja, hogy itt 
párhuzamos, azonos hiányérzetekből fakadó, önálló alkotásokról 
van szó, nem pedig egymás utánzásáról; egyszerűen arról, hogy 
ugyanazon bomlási tények látása alapján ugyanaz a cél bontakozik 
ki minden nemzet azonos korbeli nagy egyéniségei előtt. Éppen 
ennek a ténynek felismerése jelenti a korszellem keletkezésének 
megértését, s a teljes beleélés lehetőségét. így megértve a dolgokat, 
csodálatosnak, de nem véletlennek fogja találni a növendék a kor 
szükségleteit megértő nagy egyéniségeknek találkozását, hiszen nem 
pusztán az időben találkoznak ezek, hanem az idő által kiérlelt 
állapotok meglátásában és megjobbításában is. A kornak, mint élet
egységnek, dinamikai egésznek való meglátása aztán már szinte 
önmagától érthetővé teszi az emberi kultúra legtávolabbi mezőinek 
belső összefüggéseit is, hiszen a tanuló már közelférkőzött az alkotó 
korszellem lényegéhez. A hatalomnak hódoló, a kor nagy egyénisé
geit bálványozó XVII. századi művészetnek a politikai és társadalmi 
élettel való összefüggése nyilvánvaló az abszolutizmus teljes ki
fejlődésekor. A reformáció-ellenreformáció ezzel egybeeső korának 
nyugtalansága, belső vívódása is ott szemlélhető a nagy barokk mes
terek képein, de ebben a légkörben válik érthetővé a kor életstílusai
nak, társadalmi magatartásainak jellegzetessége, sokféle belső ellent
mondása, mely a loyalitás és viharos, ellenálló öntudat megnyilatko
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zásainak végletei között hányódik, a szerint, hogy a mindent lenyűgöző 
hatalom árnyékában vagy ellenében mutatkozik meg.

Ugyanezt az összefüggés-elemzést el lehet végezni az emberiség 
minden egyes korszakára vonatkozóan ezzel a látszólag nagyon is 
merev módszerrel. Mindenütt kibontakozik az egymást követő korok 
bizonyos mértékű ellentétessége, ami éppen nem érthetetlen akkor, 
ha az eseményeket a célkitűző, új, jobb világot teremtő akarat irányá
ból nézzük. Mindenütt a legteljesebb egység a koron belül, vagy ha 
van hullámzás — mint pl. a középkorban az antik és gergelyi trans- 
cendentalismus szélsőségei között —, az is ki fog tűnni e módszer 
alkalmazása kapcsán, s bizonyos jelenségkör teljes értelmet nyer, vilá
gossá lesz minden összefüggésében. Az összefüggések szálain haladva, 
nemcsak a történelmi isméi etanyag belső elszigeteltsége, hanem na
gyobb ismeretkörök különállása, is megsemmisül. Értelmet nyer az 
a rendelkezés és gyakorlat, hogy a világtörténelem tanítása minden
kor a magyar történelem megfelelő szakaszainak tanításával kapcso
latban történik. A tanuló nemzetét így európaiságában, a nyugati 
kultúrértékekkel való összefüggéseiben szemléli, ami nemes humaniz
musra, helyes nemzeti önismeretre nevel, s a VIII. osztályban lehe
tővé teszi az érettségi követelmény megvalósítását : a nemzeti törté
nelem tényeinek teljes világtörténelmi összefüggéseiben való látását 
és megítélését. Csak a táblázatokat kell jól megőriztetni és a VIII. 
osztályban minden egyes alkalommal elővétetni, amikor a világtörté
nelmi szétpillantás szükségesnek látszik.

Az ismeretköiök egymáshoz annyira közel kerülnek a tanidó 
tudatában is, hogy az irodalom- és művészettörténet tényeit és jelen
ségeit nem is tudja később a történelem által megadott korkép 
lényegétől függetlenül szemlélni. így lassanként kibontakozik lelké
ben az emberi szellem által kitermelt alkotások s így a velük foglal
kozó szellemtudományok egységének tudata is. A táblázatnak az 
a rovata, mely a szellemi élet kiemelkedő jelenségeinek feljegyzésére 
szolgál, minden egyéb eljárásnál többet segíthet e tekintetben éppen 
azért, mert mellette feljegyezve szemlélhetők a többi rovatokban az 
emberi élet egyéb lényeges jelenségei is.

További intellektuális haszon származik abból is, hogy a tanuló 
mindig azokat a tényeket látja a többi közül kiemelve, amelyek 
éppen a további emberi életsors alakulása szempontjából lényegesek, 
melyek tehát akár maradandó jellegűek, akár múlok, pozitíve vagy 
negative résztvettek a későbbi világalakulásban, esetleg a jelen 
létrehozásában is. Ezeknek a tényeknek fonalán ju that csak el 
a tanuló a jelen telj es megértéséig, s látja be a mának a m últtal való 
szerves kapcsolatát, sérzi meg azt, hogy a jelen élet kereteit, életün
ket behálózó szövedékét nem szakíthatjuk ki a nemzet múltjából. 
Meglátja még inkább, megérzi az örök folytatás nagy misztériumát, 
s annak tudatára ébred, hogy a jelennel semmi sincs befejezve, legfeljebb 
csak irányvonalak megadva, melyeknek útmutatása mellett el kell
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indulni a jövő felé. S kinek másnak, ha nem neki magának, a tovább
folytatás letéteményesének.

A hasznossági mértéket vizsgálva eljutottunk tehát addig 
a pontig, amikor az intellektuális szempontoknak át kell adniok 
a helyet az erkölcsiek számára, s feltehetjük a kérdést : van-e ennek 
a módszernek létjogosultsága a nevelés erkölcsi céljai szempontjából. 
A jövőért, a nemzet jövőjéért való felelősség tudatának — mint 
láttuk — intellektuális úton, a jelen megértéséből, s a folyamatosság 
belátásából kell leszűrődnie, ami a nevezett módszerek korlényegre 
kiterjedő fegyelmezései mellett, szerintem, könnyebben elérhető, 
mint egyébként. Van-e más erkölcsi haszon is? Azt hiszem, erre a kér
désre lesz a legkönnyebb megfelelni. Vagy tagadja-e valaki közülünk, 
hogy nevelői szempontból éppen az a világnézet az egyedül helyes 
tevékenységi alap, melyből a szellemtörténeti szemlélet fakadt? 
Ennek a talaján szemlélődve úgy látjuk, hogy a lélek mindig több, 
mint a test, a szellem mindig magasan fölötte áll az anyagnak, a 
cselekvés legalábbis a korszakalkotó cselekvés mindig egy, az anyagi 
körülményektől indokolt, de pusztán azokból soha ki nem folyó ered
mény : lélekből fogant akarat gyümölcse. Nem kell a feilegekbe 
járnunk, hogy elfogadhassuk : soha semmi nem hat jobban, erőseb
ben az ifjúságra, mint ez a világnézet. Mert minden idők ifjúságának 
van egy közös vonása — ami Makkai Sándor szerint az ifjúság 
sajátja — s ez az, hogy minden látszólagos cinizmusán és ferdeségein 
túl is idealista. S mi lenne, ha ez nem így volna? Mert inig ez az idealiz
mus a maga szűziességéből végképpen aláhullik a porba és sárba, 
idő telikel, sezen idő alatt sok minden történik, ami nélkül szegényebb 
volna a világ, még elesettebb az emberiség. Mikor tehát a szellemtörté
neti idealizmust adjuk az ifjúságnak, nem adunk neki semmi tőle 
idegent, hanem olyat, amit vár és kíván, s mi őt a maga belső ellent
mondásainak, esetleg súlyos konfliktusainak leküzdéséhez hozzá tudja 
segíteni. Mert túltekint a köznapi élet „perc-emberkéinek“ s magá
nak éhségén, s meglátja azokat a tisztább magaslatokat, ahova egy
szer eljuttatni a világot mégis csak keresztyén kötelesség. Hogy ez 
nem lehetetlen, mert van szellem, emberi lélek és akarat, ami már 
eddig is minden jónak forrása volt, azt éppen a szellemtörténet 
mutatja meg neki.

Dr. Bódi Ferenc.

Irodalomtanításunk margójára.

T í z  évvel ezelőtt, 1928-ban, mikor megjelent az új Tantervű 
Utasítás, a modern irodalom tanításáról a következőleg nyilatkozott: 

„A legújabb irodalmi mozgalmak nem tárgyai a történeti taní
tásnak. Maradjon meg az iskola azoknak az íróknak a méltatásánál, 
akiket klasszikusoknak tekinthetünk, akikre nézve a kritikai értékelés
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eredménye nagyjában egyöntetű. Ezek művei munkát is, tanulságot 
is, nemes gyönyörűséget is éppen eleget adnak.“

Erre én akkor : „Tanítsuk-e középiskoláinkban a modern iro
dalmat“ c. módszeres értekezésemben e helyütt szálltam síkra az 
újabb irodalmi mozgalmak ismertetése érdekében, azt állítván, hogy 
igenis, be kell m utatni a legmodernebb irodalmat is, mert a régebbi 
korok korszakait is csak ezzel lehet igazán megkedvelteim.

A jelen mindig érdekesebb, mint a múlt, hozzánk közelebb álló, 
s nagyobb érdeklődést tud kelteni a tanulókban a saját kora, annak 
sajátos gondolatvilága, saját eszményi ideálja, m int a régebbi idők 
bármelyik korszaka, ami már a múlté, az elmúlásé, talán a feledésé, 
s amit már csak az emlékezet tud verőfényessé varázsolni, vagy a 
kuriózum, vagy a bennük rejlő egyetemes érték, de igazi, vérbeli 
hatást, személyes élményt csak a jelennek, vagy a közelmúltnak 
egy-egy érdekes eseménye, alakja tud kiváltani bennünk.

Egy-egy kedvelt írója kedvéért szívesen hallja a tanuló kortársai 
szavát, gondolatát, esetleg az azzal ellentétes megnyilatkozásokat is...

A ma ízlése s érdeklődési köre más, mint a régebbi időké, és ezt 
az érdeklődést, ezt a más utáni vágyat ki kell elégíteni a körülmények
hez képest: Add meg a korszaknak, ami a koré. ..  Utána részleteztem 
a kivitel mikéntjét is.

Az akkor még újságnak, talán némelyek előtt vakmerő újításnak 
tetsző véleménynyilvánítás bizonyítására érettségi tételül vettem 
Adyt és a legmodernebb élő írók színe-javának a tárgyalását is, 
vállalva értük minden esetleges kellemetlenséget, s íme azóta új 
irodalomtörténetünk célkitűzése nagyjában azonos akkori felfogá
sommal s ma, 1938-ban az Utasítás Részletes Magyarázatában ilyenek 
olvashatók :

„A XX. század irodalmi mozgalmainak fővonásait Ady, Babits, 
Tóth Á., Kosztolányi, Móricz Zs. munkáiból ve tt szemelvények 
mutassák be...“

„Az Arany halála után következő irodalmi fejlődés tárgyalásában 
mutassunk rá arra a fokozatosan erősödő kettéhasadásra, mely az 
irodalmi életben végbement. Adjuk meg az okokat is, melyek ezt a 
változást a szellem megújhodásának állandó vágyán kívül létre
hozták. Figyeltessük meg azt az ízlésbeli rétegeződést, mely a vál
tozás következtében kialakult és amely még legújabb irodalmi éle
tünkre is jellemző. Tudatosítsuk azt a történetszemléleti elvet, hogy 
az ízlésirányokban az irodalmat alkotó szellem örök ellentétes erői, 
a megtartás és az újítás munkálkodnak. Mindkettő az élet lényegéhez 
tartozik és mindkettő nagy értékek te rem tő je ...“

Vizsgáljuk meg tehát a ma irodalmát ezen a szemüvegen keresztül, 
tegyünk egy kis áttekintést a ma divatos irodalmi műfajokról, azoknak 
lényegéről s értékéről.

Kezdjük mindjárt annak a leszögezésével, hogy a legújabb 
irodalommal valami baj van. Külföldön is érzik ezt és — horribile 
dictu — még a Népszövetség is foglalkozott vele. Duhamel panasz
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képpen említette, hogy az írók elüzletiesedtek, Herbert Read pedig 
azon kesereg, hogy eladták lelkűket a politikának, s hogy az irodalom 
nagy általánosságban a gazdasági és társadalmi erők függvénye, de 
végeredményben a szellem mégis autonóm valami, és ha a szellem 
jelenségei betegek, a betegséget elsősorban magában a szellemben kell 
keresni: a közszellem romlott meg.

A válság a háború után kezdődött. A háború előtti irodalom 
elsekélyesedett. Jöttek az izmusok, de eredmény semmi. Utána a 
háborús irodalom adott ugyan egy pár élményszerű könyvet a hadi
fogoly-élet köréből, de maga a háború nem termelt ki komoly irodalmi 
értéket. Nálunk van talán az egyetlen kivétel Gyóni Géza személyé
ben, de ő sem klasszikus nagy szellem.

A technika és tudomány lassan átformálta a szellemi életet is : 
a repülőgép, film, rádió, mélynyomás, fényképezés, új rendiség, 
fasizmus, nemzeti szocializmus, kommunizmus, a történeti események 
alkotta új Európa, a kisebbségi problémák, a tudományos nézetek 
gyökeres változása, a zsurnalisztika finomodása, a szociális élet
feltételek átformálása stb. megannyi erjesztő kovászok az új idők új 
dalosainak alkotásaiban. A technika és művészetek viszonyának 
problémája ott kísért minden ma divatozó esztétikai vitában.

A mai fiatalság szemhatára kitágult, nyíltabb, érdeklődése széle- 
sebbkörű és gazdagabb. A humanista szellem lassú hanyatlása (a 
latin és görög nyelv tanításának kötelező volta megcsökkent, egyes 
helyeken meg is szűnt) megváltoztatta az iskola szellemét, s ezzel 
függ össze a mai ifjúság sportkedvének jelentkezése. Közelebbről 
nálunk az angol nyelv tanítása folyik párhuzamosan a göröggel, s 
mivel Anglia a football-sport megalkotója és igazi hazája, nem 
véletlen az, hogy tanulóifjúságunk körében most éli a football virág
zását. A sportszellem velejárója a vállalkozási kedv és a tetterő 
izmosodása is, viszont a nagymértékben általánosodó sportolási láz 
az irodalom rovására írandó, s annak igen veszélyes versenytársává 
lett. Ez különösen az olvasóközönség érdeklődésének és idejének 
lefoglalásával okoz érzékeny veszteséget.

A sport kollektív mozgalom, és sok olyan réteget von be egye
temes átütő erejével, amelyik addig érzéketlen volt minden közösségi 
eszme iránt, s ez a kollektivista vonás jellemzi modern irodalmunkat 
és a modern művészetet is, ami észrevehetően hasonlít az ősi és a népi 
művészet típusalkotó tevékenységéhez. A tömeghatásokkal dolgozó, 
tömegsikerre építő racionalizmus így kapcsolódik bele a népkultusz 
mindinkább erősödő célkitűzéseibe.

Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha a legújabb művészi fej
lődést a tempó mértékével mérjük le. Ettől a rohanó, gyorsasági 
rekordőrülettől nem választhatók el a gondolatközlési módok sem. 
A modern költészet egyszerre tömörít és lazít, szabadforma és kor
látlan szókimondás egyformán jelentkeznek benne. A szilárd forma 
helyébe olykor belső monotónia, tömegütemmé merevedett mozgás, 
gyári munkaritmussá átalakult madárének kerül. Figyeljük csak meg



250 Dr. Boross István: Irodalomtanításunk margójára.

a rádió reggeli hanglemezeit : vízimalom, fűrészmalom, az erdőn, 
kovácsműhely, favágók dala, órásboltban stb.

A mai irodalom a legkorszerűbbet keresi, s éppen azért nincs is 
meg a régi alkotások időtálló tartóssága ! Hol vagyunk ma már egy 
három év előtti regénytől, holott a klasszikus és romantikus kor 
nagy alkotásai századokat túléltek.

A versek, amelyekért mi még rajongtunk, ma, mint a divatos 
slágerek olcsó melódiái, alig egy év alatt elszürkülnek. Ma sok a 
bravúr, de kevés az igazi remekmű.

Kibővült a tárgykör, s új lehetőségek tüze viliódzik fel az álom, 
félébrenlét, a révület kiaknázatlan területein, a tudatalatti világ 
vadászmezőin, mint a lelki kórtan, schizofrénia, gátlások stb. terü
letein.

A mai irodalom emberben, világban, élő és élettelen valóságban 
az igazán emberit s minden jelenségben az emberhez való viszonyát 
keresi, s azokat az emberi törvényszerűségeket tanulmányozza, 
amelyek az embert élni segítik. Fő ismertetőjele az életközelség és az 
érzelmi elem. A modern író még az Istent is érezni akarja. Szakít az 
időrendi egymásutánnal is a legtöbb író, vagy olyan rövidre szabja 
regényeinek történését, amelyben az idő már nem játszik szerepet : 
egy nap, egy óra.

A modern irodalomban -— paradoxonnak hangzik, de úgy van — 
normális személy az abnormis, az egészséges jellem pedig ritka, 
mint a fehér holló. A sportok felkeltette vállalkozási kedv, a jelen 
tehetetlenségének elfojtó börtönéből való kitörés vágya él a mai 
nemzedékben. Utazás exotikus tájak felé, vagy a képzelet álom
világában való kiélés és sokszor elhamvadás formájában jelentkezik. 
Néha egyszerű megfutamodás ez a kitörés, mint Priestley : Jó barátok- 
jában, máskor nyílt lázadás a közöny, a hagyomány, az élet meg
szokott rendje ellen (Andre Gide, Jean Cocteau, Lawrance, Huxley, 
Gläser, Kaffka, Szerb Antal).

A mai hősök a sport hatása alatt szeretik a gyors elhatározásokat 
(Paul Moraud, Sherwood, Anderson, Jean Prevost), mert sok köztük 
a világbajnok, boxoló, futó stb. Vagyis a XX. század irodalmának 
főjellegzetessége az indulás jegyében a bomlás, a nyugtalan keresés, 
az én és a személyiség teljes szétmarcangolása s az őszinteség. A XIX. 
század végének irodalmi formája a materializmus, a XX. századé új 
hitek, új álmok, új mítoszok keresése felé indította a lelkeket: a faj 
és a vér mítosza felé (Alfréd Rosenberg).

Igaza van Duhamelnek, új irodalmi nagyüzem tám adt. A kiadók 
összefogása világsikerekké fúj fel selejtes regényeket és drámákat, 
mint Földes Jolán : „Halászó macska uccája“ stb., pedig ez még a 
jobbak közül való.

Hol vannak ma a nagy regények? — sóhajt fel Veres Péter. 
Voltak csak. Jó regény és elbeszélés alig van, csupa kísérletezés.

Ezzel szemben a magyar valóság még ma is feltáratlan. Amit 
Mikszáth, Tömörkény és Móra a magyar népéletből felszínre hoztak,
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édes kevés. Amit a szociográfiai irodalom, ez a ma divatos műfaj 
termel, szép és szükséges, de puszta leíró jellege nem alkalmas a 
társadalmi élet egységes bemutatására. A teljes magyar valóság» 
a múlt és jelen, nép és urak, lélek és értelem összefüggő képe hiányzik 
belőle.

Az igazi írót minden korszakban az jellemzi, hogy már ösztön- 
szerűen azt látja, azt keresi, ami mindenkit érdekel. Elsősorban saját 
szemével lát, s irodalmi műveltségét csak arra használja, hogy ellen
őrizze, a meglátott és leírt valóság igazi vagy hamisított érték-e? 
Aki erre nem képes, az nem író, s aki ilyen létére mégis ír, az nem a 
valóságot fogja megláttatni, hanem amit már előtte mások jobban 
megláttak.

A történet lehet kitalált, de a cselekmény csak logikus lehet. 
Szerelem, munka, harc, érvényesülés, az egyéni önfenntartás és faj- 
fenntartás, a közösség eposza, ennek számtalan változata, s össze
függései alkotják az emberi tudat tartalm át, s ezek körül forog az 
emberi fantázia. A valóság folyton változik, változnak a formák, 
módozatok a szerelem, e legelcsépeltebb téma körül, s mégis az igazi 
irodalom ma is tud róla újat, érdekeset, mindenkit érdeklőt írni, 
csak a hazugság, a túlzás, az ízléstelenség, a szemérmetlenség rontja 
meg a szerelem irodalmát, s ez a rossz írók munkásságának egyetlen 
eredménye. Ha pedig a szerelemről, e kimerített és sokat boncolt 
témáról ennyi változatban lehet énekelni, mennyivel inkább lehet a 
társadalmi életről, munkáról, egyénnek a tömeggel s mindkettőnek 
a természettel, az anyaggal és saját belső világával, az ösztönökkel 
való küzdelemről újat, érdekeset alkotni. Hisz ezek nagyobbrészt 
kiaknázatlan területek.

Megszívlelendő ezzel kapcsolatban két társadalmi réteg ízlése — 
fejti ki Veres Péter — az ipari munkásságé és a szabad parasztságé. 
Az ipari munkás harcban áll a többi társadalmi osztállyal, az anyag
gal, a természettel, éppen ezért nem kell neki limonádé-irodalom, 
ízlése a legmagasabbrendü : csak a valóságot szereti, vagyis alacso
nyabb műveltsége ellenére is igénye a szellemi vezetőréteggel, az 
írókkal és igazi müélvezőkkel rokonítja.

A parasztságnak a természettel vívott ősi harcában szintén el
tompult az érzéke a hazug szerelmi élet iránt, s a valóságot vállalja 
csupán, ellenben a társadalmilag tehetetlen szolga-emberek és a ter
mészettől távolodó polgárok, félintellektüelek, kispolgárok milliói 
csak ezt a menekülő, hazug, de talán romantikus irodalmat falják.

Űj, valóság-irodalmat kell tehát teremtenünk. Előttünk a magyar 
faj ősvilága, hatoljunk bele bátran, gátlás nélkül ebbe a gigászi 
vadonba, mert az a helyzet, hogy a magyar életet ma is jobban meg
ismerhetjük Jókaiból, Mikszáthból, mint mai regényalkotásainkból. 
Nagyszerű kép például az 1920-as magyar társadalomról Szabó Dezső 
„Segítség“-e, kitűnő mintát adott Móricz Zsigmond a „Boldog 
ember“-ben arra, hogyan kell ábrázolni a magyar porszem egyszerű, 
észre sem vett életét. De folytatása nincs. Éppen a legválságosabb, leg-
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sorsdöntőbb napoknak nincs méltó krónikása. A regényírók feladat 
nelyett munkát vállalnak, eleven történések helyett halott történeteket 
örökítenek meg.

Az újabb magyar irodalomban a szociológiai regény (Nagy 
Lajos : Kiskunhalas, Illyés Gyula : Puszták népe, Reményik Zsig- 
mond : Bűntudat) képezi az átmenetet a kialakulandó új regénytípus 
felé vezető úton. Miután a polgári írók a viharban elnémultak, jönnek 
a parasztírók ( Szabó Pál, Veres Péter), szögezi le Féfa Géza e társa
dalmi kortünetről. Ez a műfaj új irodalmi légkört teremtett, újra
értékelte az író felelősségét is. Utána következnie kell a megújhodott 
társadalmi regénynek, ami nem késhetik so k á ...

De lássuk, mi kell ma az olvasónak? Mik a divatos irodalmi 
műfajok.

A legfelkapottabb tömegcikk : a detektívregény.
Nem új műfaj ez, megtalálható őse Grimmelhausen Simplicissi- 

musában, Lesage Gil Blas-ában, Schiller Ráuber-jában, E. T. A. 
Hoffmann kísérteties novelláiban és egyebütt. A XIX. század ballada
költészetének sötét rejtelmei a romantikus sorsdrámák, Walter Scott, 
Edgar Poe, Victor Hugo (Nyomorultak-ban Javet az első titkos- 
rendőr a világirodalomban), Dosztojevszkij (Raszkolnyikov, a mene
külő gyilkos lelki küzdelme), Jósika bűnügyi regényei, Gaál József 
betyárjai, Kuthy Lajos, Pálffy Albert, Nagy Ignác, Majláth János gr. 
alkotásaiban is már feltalálható a detektívregény cselekményének 
csirája.

Ilyen irodalmi előzmények után lépett porondra Nick Carter, 
Gaboriau Monsieur Lecocq-ja, Leblance Arsene Lupinje, Conan 
Doyle Sherlock Holmese.

Sherlock Holmestől a modern detektívregényig számos tényező 
közrejátszásának kellett bekövetkeznie, mint az autó, repülőgép, 
rádió, May Károly exotikus regényei, a háború kémvilága, inter- 
nacionális bridgeszalon, titkos kokain-tanyák, megszervezett gangster- 
világ stb. Érdekessé teszi ezeket az emberi ellentét, mely a túlmére
tezett valóságérzéknek és a csodás távlatokba csapongó képzelődésnek 
keveréke. Másik vonzó eleme a gonosztevő meghajszólásának izgalmas 
jelenete. Ez a hihetetlen hajsza a modern technika villámtempójával 
egészen más, mint a régi bűnügyi regények lóhátas, postakocsis üldö
zési sebessége. Város és puszta elevenül meg előttünk változatos tájai
val, s a gyilkos elrejtésében az öt világrész résztvesz. Ez sportszerű 
jelleget kölcsönöz neki, ami még bensőbb kapcsolatot teremt a 
modern olvasótömeg érdeklődési körével.

Harmadik izgalomkeltő tényező benne a gonosztevő személyéhez 
fűződő titokzatosság : Ki volt a gyilkos? — ezen izgul az olvasók mil
liója, ami egy másik tipikus társadalmi jelenséggel van szoros kap
csolatban: a keresztrejtvényfejtéssel. Ez magyarázza azt a tulajdon
ságát, hogy a tipikus detektívregény gyilkosánál közrejátszó erkölcsi 
motívum huszadrangú fontosságú : hogy a cselekmény rugója kap
zsiság, sértett hiúság, bosszú, vagy szekszuális eltévelyedés-e? A gyil
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kos amorális tényező, a detektív egyenlő értékű ellenfél, aki sok 
küzdés után végül is diadalmaskodik, de nem az erkölcsi törvény 
parancsoló szükségessége folytán, hanem a detektívregény happy end 
sémájának következetességénél fogva.

Van ennek a divatos, sekélyességében is találékony műfajnak 
bensőbb kapcsolata is a modern irodalommal. Hankiss János azt 
állítja róla, hogy reakció akar lenni a naturalizmus irodalmának erő
szakolt unalma, vérszegény epikai magva, mesterkélt hétköznapias- 
sága ellen. Igen sok detektívregény rendelkezik olyan sajátos értékkel, 
mely akármely irodalmi színvonalú regény népszerűségének is hasz
nára lenne. A technikai forrongást sejtelmes háttér teszi élessé, a 
mindennapi közhelyeket romantikusra mázolja, s a nagyvárosi for
galomba egy kis középkori színt lop, s nincs kizárva, hogy éppen 
ezáltal egy új irodalmi romanticizmusnak lesz alapjává.

A mai irodalom egyik legmarkánsabb jelensége az : őszinteség, 
mely létrehozta az önéletrajzi regények sorozatát. Sommerset Maugham : 
Örök szolgaság, Alja Raehmanova : Önéletrajza, Szabó Dezső : Elsodort 
falu, Segítség. A riport lép ugyan fel olykor az irodalmi esszé igényei
vel, s egész sora jelenik meg a visszaemlékezéseknek, a látott és hallott 
dolgok leírásának. A dilettántizmus rászabadult az irodalomra. A há
ború után ilyen élményanyag világsikert is biztosított szerzőjének 
(Remarque : Nyugaton a helyzet. ..  és Markovics R. : Szibériai gar- 
nizon, Aranyvonat).

A XX. század uralkodó műfaja kétségtelenül a regény, ami 
most éli fénykorát, s betört a tudomány területére is : meghódította 
a történeti életrajzot — elsősorban. Vannak aztán regényes formában 
írt irodalom történetünk (Benedek M. : Délsziget, Dóczi J. : Arany J.), 
Juhász Vilmos megalkotja a regényes földrajzot, míg a biológia terén 
Wells és Huxley jár ilyen példával legelői.

Jose Ortegon y Gasset szerint azért történt mindez, mert a regény 
fiatalon kiélte magát, a regénytárgy kimerült és a mai olvasót nem 
érdeklik a puszta történések. Nem a tartalom érdekli főképpen, 
hanem azt kívánják az írótól, hogy a legaprólékosabban vezesse körül 
az olvasót : a forma és szerkezet átalakulását idézte elő ez a kívánság 
(Proust, Joyce, Th. Mann : Zaberberg). Csodálatos, de mégis akkor 
születnek meg a nagy regényciklusok : A. Huxley, J. Galsworthy : 
Forsythe Saga, s a nagy társadalmi regények : Reymont: Parasztok, 
Blasco lbanéz, Gorkij, Strindberg, Anderson Nexö (Noé bárkája, egy 
bérház életének keresztmetszete), Pontopiddan (a dán lelkészek élete), 
Knut Hamsun (Éhség), Grazia Deledda (a szárdiniai népélet), Ivan 
Vasor (a bolgár társadalom rajza), Herczeg, Csathó, Ránf/y M., 
Babits: (Halálfiai), Szabó M. Kaffka M., Újjászületik a tört. regény, 
Sigrid Undsed : Lawrans- és Ardun-család története, Gulácsy : Pax 
vobis, Tormay C .: Ősi k ü ld ö tt...

Mindig az ember volt az igazi író problémája, mégis az újjá- 
teremtés könnyebb feladatnak bizonyult, mint az utánateremtés. Mikor 
adatszerű hagyományok tömegéből kell egy életet kiásni (tört. életrajz)
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a költők félve nyúltak az ilyen kényes feladathoz, és legszívesebben 
tisztes távolból szólaltatták meg történeti hősüket, leginkább azokat, 
akiknek életkörülményei csak nagy vonásokban ismeretesek, és akik
nél az életsors felújításába fantáziájuknak is szerepe lehet nem kis 
mértékben. így született meg az idealizált Nérók, Richardok, Gali
leiek, Stuartok hosszú sora.

Történeti regény és életrajz között régen alig volt valami közös 
vonás. Az életrajz inkább tudományos, mint művészi teljesítmény : 
források alapján életre hívott holt anyag. A XX. századnak ju tott 
az a feladat, hogy új életrajzi keretet alkosson. Az olvasók többsége 
szenvedélyesen érdeklődik nagy emberek intim életkörülményei, 
sokszor a közelmúltból való embersorsok iránt is. Ezzel megdönti a 
történeti alakokkal szemben eddig érvényes költői távolság, történeti 
távlat törvényét. Gyűlöli az aprólékosságot, meg akarja érteni az 
érthetetlent, a zseni keletkezését, de regényt kíván leírás helyett, 
így egyesül benne regény és okmányszerűség, zseni-kultusz és vég- 
sikerhajhászat.

Egyesek átértékeléssel próbálkoznak, a legtöbb azonban áltörté
neti regénydömpinget teremtett, a nagy kiadók befolyása alatt a 
piac kielégítésére gyártották a történeti életrajzok tömegét.

Tarkán sorakoznak fel egymás mellett a legkülönbözőbb korok 
csodatevői, prófétái, hadvezérei, szónokai, népvezérei, művészei és 
pénzemberei. Emil Ludwig Krisztust, Michel Angelót, Lincolnt, 
Goethét, Napóleont, Wagnert, Bismarkot, II. Vilmost, Mussolinit 
vonultatja fel, Maurois Byront, Disraelit, VII. Eduardot és Liatey 
marsallt, Duff Cooper Talleyrandot, Szolovejcsik Nagy Katalint. Ilyen 
nagyarányú életrajzi regényeíró nálunk Harsángi Zsolt, aki Petőfit, 
Madáchot, Zrínyit, Munkácsyt, Liszt Ferencet, Mátyást s Galileit 
kelti életre, Hegyaljai Kiss Géza Kossuthot, Szabó Mária Lorántfy 
Zsuzsánnát és I. Rákóczi Györgyöt, Gulácsy Irén Nagy Lajost, 
Zsigray Juliánná Erzsébet királynőt, Makkai Sándor IV. Bélát és 
Szent Istvánt, Surányi Beatrixet és Széchenyit, Oláh György Őrvezető
ből diktátor címen Hitlert, Balassa Imre Mozartot, Petőfit, Kos
suthot és IV. Károlyt, Egry Irén Kapisztrán Jánost ébresztgeti.

Az anyaggyártás sem ritka. Zarek Kossuth életrajzában olyan 
diskurzust folytat zárt ajtók mögött Kossuth és Metternich között, 
ami sohase történhetett meg. Gyakran szerepel bennük kabalisztika, 
pénteki napjósolás, erotikái élmények kiteregetése (Széchenjd Karo
lina epizód) stb.

A Carlyle és Emerson-féle hőskultusz ez, de hogy hova vezet, 
vagy egyáltalán vezet-e valahová, egyelőre nem lehet megállapítani.

Igen nagy látogatottságnak örvend korunkban a filmdráma is. 
Ebbe a csoportba tartoznak azok a nagyobb terjedelmű filmek, 
amelyek jelentős cselekményeket bonyolítanak le, erős környezeti 
és lélektani aláfestéssel, tehát filmesített regények, érzelgős történetek 
és zenei betoldásokra épített operettszerű csemegék : Sing-sing fool, 
Szívek harmóniája, Rivaldafény, Atlantic, Cavalcade, Buddenbroock-
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ház, Forsyte Saga, Krisztina királynő, VIII. Henrik magánélete, 
Kleopátra, Ave Caesar, Keresztes hadjárat, Bűn és bűnhödés, Nyomo
rultak, Szentivánéji álom, Borneo és Júlia, Millió, Iran king, The 
Country Doctor, Waleszka grófnő, Jókai-, Mikszáth- és Csathó-regények 
filmesített változatai, Sárga csikó, Két fogoly stb.

A drámai hatás ezeknél majdnem semmi, dramatizált képszerű- 
ség, érzelmesség és érzelgősség tobzódása a dráma keretei között és 
helyett. A filmdráma elképzelését több súlyos dolog ellensúlyozza : 
a szerves irodalmi koncepció hiánya, a mesterségesen beléiktatott 
közvetítő szöveg kirívó ellentéte a regény líraiságának, az egyes kép
csoportok különben sem az előadás sorrendjében jelennek meg, hanem 
a célszerűségi szempontok írják elő helyzetüket, végül pedig a har
madik dimenzió hiánya. ..

*

Tíz évvel ezelőtt erőteljesem kívántam az újabb irodalom bemuta
tása mellett az elcsatolt területek magyar irodalmának ismertetését is. Ez 
azóta — hála Istennek ! — megtörtént. Ha főbb vonásokban, ha váz
latosan is, de valami fogalmuk mégis van tanítványainknak ezekről. 
Hiányzik azonban az akkor általam kívántak közül az amerikai 
magyar irodalom főbb képviselőinek megemlítése, mint Kemény 
György, Tarnóczy Árpád, Szabó László, a hún trilógia teljes befejezője 
és Reményik József regényírói és esztétikus működésének vázlatos 
ismertetése.

És ha le tudnók vetkezni nemzeti elfogultságunkat és célra alig 
vezető gyűlöletünket, micsoda eredményre vezethetne pl. az utód
államok irodalmának ismertetése. Nem tudom elhinni, hogy hazafiat- 
lanságot követnék el akkor, ha a cseh, oláh és szerb irodalom fejlő
désének egy-egy állomását alkalmilag dióhéjban ismertetnék. S ha 
pl. a szerb nyelvnek egy lektorátust beszerveznénk a már meglevő 
román mellett, valamint szlovák nyelv is helyet kapna ilyen módon egye
temeinken, nem tudom, a most megindult nagy kibékülési törekvésben 
nem követnék-e ők is ezt a kísérletezést saját egyetemeiken. így 
barátokat szerezve a magyar ügynek és irodalomnak, esetleg egy 
önkéntes revízió lehetőségének nem jobban használna ez a kezde
ményezés, mint száz gyűlölködő kifakadás? Ha politikai téren elfogad
ható elv, hogy mindent barátságosan, tárgyalások által szerezni 
vissza, miért ne lehetne ismeretségből irodalmi barátság, ami politikai 
kibékülést is vonhatna maga után. Egyszer már megbotránkoztattam 
kartársaimat ilyenek feltárásával, hogy nem időszerű dven utópiával 
előállani, de az idő mintha az ilyen utópiáknak kedvezne m a. . .

Mi az utódállamokkal gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sport 
téren máris meglehetősen erős közösségben élünk, s a nélkül, hogy fel
adnék elveinket, békés úton, követve politikusaink nagy türelmű 
példáját, az egymásrautaltság melegségével baráti jobbot nyújtva 
nekik, ki tudja, nem többet használnánk-e a magyar ügynek még a
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területi engedmények eshetősége terén is. A nemzetek közötti béke 
elősegítése csak nem lehet bűn?

Csupán a régi és újabb keletű kapcsolatok megemlítésénél marad
nánk természetesen. Például a Felvidék visszacsatolása után a esetiek
ről annyit már megemlíthetnénk, hogy a reformációt e méltatlan 
utódok nagy elődje : Húsz János, a nagy vallási reformátor robban
to tta ki, s ő adott létalapot a cseh irodalomnak és a nyelvnek már a 
XV. században. A XVI. század nagy szelleme, Comenius Ámos János, 
a kiváló humanista és pedagógus európai kultúrjelenség, s Rákóczi 
Zsigmond hívására ő szervezi meg a sárospataki iskolát. Jaroszláv 
Vrchliczky Madáchot, Aranyt, Petőfit fordít. Brabek Jókait, Eötvöst, 
Mikszáthot, Herczeget, Bróditvés Molnárt, a regényíró Sramek, a 
lírikus Brezina és a drámaíró Capek nálunk is ismert szerzők. . .

Románnyelvű kultúra a XVII. századig egyáltalán nincs, ezt jó 
lenne leszögezni már csak a fanatikus oláh irodalom ellensúlyozására 
is, hivatalos nyelve a középbolgár volt eddigelé. S az is a sors iróniája, 
hogy a románnyelvű nemzeti kultúra megalapozói éppen a magyarok, 
szászok és görögök. A reformáció terjedése indítja meg a román szö
vegű könyvek kiadását. Bethlen Gábor fordíttatja le számukra a 
bibliát és egyházi könyveiket nemzeti nyelvre. A Rákóczi-felkelés 
idején viszont az orthodox oláhság a fejedelem táborában küzdött, 
s a Rákóczi-nóta náluk éppen úgy az üldözött vallás és szabadság 
harci riadója volt, mint nálunk. A XVIII. században indul meg Nyugat 
termékenyítő hatása nyelvükben. Első uralkodójuk, Hohenzollern 
Károly idejére esik a modern kultúra térhódítása. A királynő, 
Carmen Silva maga is ismert írónő, művei a magyar fordításokon 
keresztül nálunk is hatottak. Eminescu, a román Petőfi, legnagyobb 
lírikusuk Emil Isac, a szimbolista, Ady Endre barátja. Goga Octavian, 
a hitlerista érzelmű politikus, Petőfit fordít s a Petőfi Társaság tagja. 
Caragiale drámáit (Anka) Pesten, Berlinben is adták, Mikszáth- 
fordító Rebreanu. Ismert nagyságaik : Eftimiu, Mosoiu és a francia 
nyelven író Panait Istrati, Romain Rolland felfedezettje. A leg
nagyobb román fanatikus a történetíró Jorga, bár politikai szereplése 
inkább ismert nálunk. Ila nem is rajongunk értük, de ellenségeinket 
megismerni nem hiba . . .

Legkevesebbet tudunk a szerb irodalomról, pedig századok óta 
élünk egymás mellett. A kereskedelmi és gazdasági szálak hol szo
rosan, hol lazábban, de állandóan összefűztek bennünket. A magyar 
irodalomtörténetből ismerős a XVI. századi széphistóriás ének (Bankó 
leányáról való história) délszláv eredetű. Első hittérítőink szintén 
délszláv papok voltak. Zrinszky Petár Zrínyi Miklós Szigeti vesze
delmét fordítja horvátra. A modern szerb irodalomban a líra a leg
inkább számottevő, melynek két főtulajdonsága a szomorúság és a 
fáradtság, ami évszázados küzdelmének és elnyomatásának tanujele, 
s a magyarral sok tekintetben rokonvonást mutat. A legmodernebb 
iskolák szélsőségeinek rajongója Rade Drainac, a szerb Kassák és



Dr. Mohr Győző: A szóképek tanítása a középiskola IV . osztályában. 257

Jovan Ducsity, a formaművész, valamint Ivan Cankar. Mindegyiknek 
több műve jelent meg magyar fordításban.

Ha pedig a hasznossági oldalát tekintjük a dolognak, vannak ná
lunk is sokan, akiket vérségi kapcsolatok, vagyoni ügyek az elkapcsolt 
területekhez kötnek, s miért lennének azok elzárva az ottani kultúra 
ismeretétől? S miért ne tudhatnának részleteket egy velünk vala
milyen közösségben élő nép irodalmából? Tíz év előtt még naív meg
állapítás volt ez. Ma azonban a magyar kormány is ezt a politikát 
te tte  magáévá s az egész ország tapsolt a bekövetkezett siker után, 
s ha irodalmi elgondolásaimat nem is követné 120-as tempóban a 
várvavárt eredmény, ezidőszerint — fegyverek súlyára komolyan 
nem gondolva — más célravezető eszközt nem ismerek, ami közelebb 
állna a humanizmushoz és a krisztusi szellemhez, melynek szócsövei 
vagyunk elsősorban mi, református tan áro k .. .

Mezőtúr. Dr. Boross István.

F o r r á s o k :

Erényi Gusztáv: Irodalmi műfajok. Nyugat, 1938. 8. sz.
Féja Géza: Magyar társadalmi regény az éji homályban. Kelet 

Népe, 1938. 8. sz.
Kállay M iklós: Irodalmi élet. Mai világ képében.
Szerb A n ta l: Könyvek és ifjúság elégiája. Nyugat, 1938. 9. 
Részletes Utasítás, 1938.
Tantervi Utasítás, 1928.
Veres Péter : Időszerű feljegyzések. Kelet Népe, 1938. 8. sz.

A  szóképek tanítása a középiskola 
IV. osztályában.

A fogalmazástanítás közoktatásunk égető problémája.
Sajnos, megoldatlan probléma. Sok belföldi és külföldi panasz 

tanúskodik róla. Halomszámra fogynak évente a füzetek, az ered
mény pedig nem mutatkozik oly mértékben, amint azt a nagy élet
küzdelem később megköveteli.

Amikor ennek az iskolabajnak a diagnózisát akarjuk megálla
pítani, mindjárt szembetűnik a fogalmazástanítás átlagos célkitű
zésének a pszychologiai elégtelensége, mert a jó fogalmazásnak egy 
csomó olyan együtthatója van, amiket nem a szoros értelemben 
vett fogalmazástanítás fejleszt, de a fogalmazást magát döntően 
befolyásolják. így a fogalmazástanítás végcélja sem lehet egy szinte 
kihámozott, elszigetelt lelkiképesség fejlesztése — ilyen leegyszerű
sített lelki tevékenység nincs is a valóságban bonyodalmas, elválaszt
hatatlan kísérő jelenségek nélkül —, hanem a lélek mindazon té

2
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nyezői működésének a megindítása, amelyek összessége a lélekne 
az a cselekvőkészsége, amit a műveltség nevével jelölünk.

Természetes, a közkeletű határozatlan célhoz nem vezethet 
határozott módszer. így esik meg, hogy az apperceptív és a projek
tív  írásbeli gyakorlatok egymást keresztezik, ez által pedig, a maguk 
helyén különben két fontos didaktikai módszer, egymást gátolja az 
érvényesülésben, amennyiben az egyik a befogadó, a másik a ki
vetítő tanmenetnek áll szolgálatában.

Az első módszer a fogalmak megszerzéséhez vezet, a másik a 
kész fogalmi kincsből indul ki, és közlési vágyból, az ihlet fokán : 
belső kényszerűségből a kivetítéshez, az alkotáshoz vezet.

A befogadó, fogalomgyüjtő írásbeli gyakorlat szoros összefüg
gésben van az élőszóbeli tanítással, azt könnyíti főleg rögzítésében, 
például a nyelvtani, számtani gyakorlatírás.

Az iskolai írásbeli gyakorlatoknak ez az ága nem tartozik a 
fogalmazástanítás körébe. Ezektől a befogadó irányú írásbeliektől 
határozottan megkülönböztetjük a kivetítő irányúakat, amelyek a 
szerzett fogalmakat mint kész anyagot saját meglátás, saját egyéni 
felfogás szerint viszonyítva vetítik ki. Éppen ebben az egyéni viszo
nyításban rejlik az eredetiség kérdése, amely a befogadó írásbeliek
nél még csak szóba se kerül, de a kivetítésnél igen fontos, mert ez 
maga a fogalmazás lényege.

Tehát egyéniség és eredetiség. Sokszor nem is a tárgyban, hanem 
a fogalmak viszonyításában : Das Was bedenke «— mehr das Wie ! — 
mondja Goethe Faustjában a fogalmi viszonyításra helyezve a fő- 
súlvt.

A fogalmazástanítás ezzel foglalkozik, és csakis ezzel.
A nyelvtani szabályok gyakorlásában legfőbb cél a helyesség. 

A fogalmazásnál ezenfelül a végtelen távlatú szép.
Két különböző mérték. H atárolt és határtalan.
A fogalmazás mintáját a remekírók mutatják — ám a kontá

roknak is hasznát vehetjük. Ők a hibákat tárják elénk. Ez is tanul
ságos a tanításnál, a közelebbi cél eléréséhez, amelyre a müértésen túl 
törekedni kell, ez a remekíró és a kontár közötti középarányos : a 
közirály. Ez, mint a köznyelv, teljes érvényesülési lehetőséget nyújt 
az egyéniség megnyilatkozására is.

A köznyelv sincsen ékességek híján.
Leggyakoribbak a szóképek. Nevök egyszersmind céljukat is 

jelzi. Szavakkal felidézett képek lelkűnkben, amelyek hivatva van
nak a megérzést a gyönyörködésig megkönnyíteni. Magyarázatuk 
mindenfelé csak nagy általánosságban mozog. Pedig nagy figyel
met érdemelnek, mint a megértés alapelemei, főleg a középiskola 
IV. osztályában, itt t. i. az irály sajátlagos tanulmány.

Charles Balley genfi egyetemi tanár előadásaiban arra a követ
keztetésre j u t : valószínű, hogy a szóképek egy közös alapra vezet
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hetők vissza, ami a tanítás szempontjából rendkívül fontos leegy
szerűsítés volna, de erre a közös alapra nézve nem tesz közelebbi 
utalást. Sőt későbbi előadásai folyamán megint csak az aristotelesi 
átvitelt említi mint alapot, aminthogy voltaképpen nem logikai, de 
pszychologiai szempontból foglalkozik a szóképekkel, ilyen irányban 
osztályozza a szóképeket: új, közepes és kopottakra. Eredetűket a 
léleknek arra a törekvésére vezeti vissza, hogy a haloványabb kép
zeteket élénkebbekkel helyettesítve könnyebben értesse meg magát.

Alaki, logikai tekintetben tehát az ősi aristotelesi alapon túl, 
az átvitelen, metaphorán túl nem magyaráz, nem mutatja ki a kö
zös alapot. Nem kutatjuk megállásának az okát, de a szóképek logi
kai megfejtését megkíséreljük.

Elemezzünk különböző szóképeket a formai logika módszerével.
Petőfit szeretem.
Petőfit művészetéért szeretem.
A művészet művei lényege, 
tehát Petőfit — műveit szeretem.

Tehát művei helyett Petőfit mondom, azaz a művet helyette
sítem az alkotójával a következtetésszerű eljárásom alapján. Ter
mészetes ez a következtetés nem folyik le bennem mindig tudato
san, sőt legtöbbször a tudat küszöbe alatt, sok esetben pedig egy
szerű kölcsönvételről van csak szó, amikor ilyen szóképeket hasz
nálunk, mint : a nap este, napkelte, szél támad, szemem ég, szívem 
fáj, fejembe nyilallott, észbe kap stb., itt még mechanikus követ
keztetésről sem lehet szó, bár az átvitel eredetében mindenütt rá
bukkanunk a következtetésszerü elmeműveletre.

Az alábbiakban folytatom az átviteli alap következtetésszerű 
keresését.

Aranyszájú a beszéd — a gondolatközlés,
arany — kincs a száj — a beszéd szerve,
bölcseség — kincs a száj — gondolatközlés,
bölcs — arany.

Aranyszájú — bölcs gondolatok közlője.
A szó szívébe nyilallik,

a megnyilazottnak kíntól nagyot dobban a szíve.
Gonosz szótól nagyot dobban a szív,

a gonosz szó okozta kín — a megnvilazás kínja.

A nyilat levegőbe röpítjük.
A szót levegőbe röpítjük.

A nyíl ebben a tulajdonságában — egyezik a szóval.
Ez a költői kifejezés ,,n y i 1 a 1 1 i k “ megvilágító dinamikájá

nál fogva mindmáig használatos, bár a nyíl mint harci eszköz rég 
elavult.
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Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba. 
a) forr epéd,

forrva a viz — habosán kiömlik (az edényből), 
a haragos ember — (epéje) haboson kiömlik (a szájából), 

haragos ember (epéje) =  forr, mint a víz, 
epéje forr.

b) más is márt veled egy tálba, 
tálbamártás — étkezés, 
étkezés — fogyasztás, 
tálbamártás =  fogyasztás.

Az egész ház elment.
A ház — ősjellemzője a lakás.
Az ember — ősjellemzője a lakás, 

ház =  ember.
Az egész ház elm ent!

A negyedik osztályos tanítványaim is nagy gyönyörűséggel 
végezték ezt az elemző műveletet kezdetben támogatással, később 
valóságos szóképvadászat indult meg, és játszva felhasználták már 
a negyedik osztályban a logika fegyverzetét gyakorlatilag, még mi
előtt tantervszerűen az elméletét gyötrődve, verejtékezve tanulták 
volna. Laza „szállólevelekre“ írták a megfejtéseket és nem egyszer 
„csudálhattam az nép elméjének éles voltát az lelésben... !“ Pl. 
Rácz János (IV. a) oszt. 1925) következőképpen boncolja szóképét :

Élte fonnyadó virága •— öreg.
Toldi Lörinczné — öreg.

Toldiné =  fonnyadó virág.

Noszlopy Antal : Elsőszülötte a háznak,
a ház — igen fontos lakója az elsőszülött. 
Toldinéé — az elsőszülött, 

a ház =  Toldiné.
Rókalelkű — bátyja, 

róka — ravasz, 
bátyja — ravasz, 
róka =  bátyja.

Hírvirágot szedni. . .
(hír) virág — szép ........  a =  c
hőstett •— szép b =  c
hőstett =  hírvirág a =  b

Zilahy Kiss Lajos : Ökle csontos buzogánya :
Buzogány — fegyver.
Ököl — jegyver.
Buzogány =  Ököl.
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Tóth István: Szíve égő kalian...
égő katlan =  forró (a víznek felszíne gyöngyözik), 

(haragos) szíve == forró (felhevült, Verejték gyöngyözik), 
szíve =  égő katlan.

Hollós István : sáska had,
renyhe nép — nem dolgozik, csak eszik, 
sáska had — nem dolgozik, csak eszik, 
sáska had =  renyhe nép, 

barna éjfél szeme pillantása,
(barna) éjfél ■— sötét a =  c

harag(os) ■— sötét b =  c
barna éjfél =  haragos a =  b.

*

Az irálytanokban felsorolt szóképek meghatározása alapjában még 
Aristotelestől ered a Krisztus előtti negyedik századból. Világhíres 
Poétikájának XXI. fejezetében : A közhasználatú és különleges ki
fejezések címe alatt így szól a metaforáról:

„A metafora valamely másértelmű szónak az átvitele vagy a 
nemről a fajra, vagy a fajról a nemre, vagy egy fajról a másikra, vagy 
analógia alapján az arányos viszonytagok felcserélése alapján.

Nemről fajra való átvitelnek nevezem például ezt a kifejezést: 
I t t  áll a hajóm. A hajó behorgonyozása egy faja az állásnak.

A fajról a nemre való átvitel a következő kifejezésben van : 
Odysseus ezer nagy tette t v itt végbe. Ezer a sokaságnak egy faja és 
a költő a sok helyett használja.

Fajról-fajra való átvitel például: Érccel merte ki az életét és 
Elmetszette a merev érccel.“ Analógiának nevezi az ilyen viszonyt: 
Dionysos-ivócsésze és Ares-pajzs, ezek így cserélhetők fe l : Dionysos 
pajzsa és Ares ivócsészéje.

Néha nem találunk megfelelő nevet a megfelelő aránytagra, mégis 
alkalmazható az analógiái metafora (átvitel), például a mag kiszó
rását vetésnek nevezzük, de a nap sugarainak a szétszórására nincs 
sajátlagos kifejezés, de úgy viszonyúk a naphoz, mint a vetés a mag
hoz (ide a vető kívánkozik, mint a vetés oka, miként a sugárzáshoz 
a nap), innen ered tehát az a költői kifejezés : „Veti az istenadta 
sugarat!“

A szóképek boncolása folyamán Aristoteles gondolatmenetének 
befejező szakaszába kapcsolódtam bele, és arra a megállapításra 
jutottam, hogy ahol e nagy Stagirita a szóképek magyarázatában 
megakad, mert nem talál megfelelő nevet az aránytagra: az az 
ismeretelmélet egyik alapelve útján megfejthető. Sőt fejlettebb 
ismeretelméletünk alapján ez az eljárás minden szóképre kiter
jeszthető.

A szóképek megmagyarázásánál a legegyszerűbb lelkimüvelet 
után kell kutatnunk, különben ellenkezésbe jutunk a szókép ren
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deltetésével, amely végső elemzésben a megértést, a felfogást a 
kellemességig akarja megkönnyíteni.

Ez az igen egyszerű lelkiművelet nem az átvitel, amint Aristo
teles óta mondjuk, nem nsxaospYj, amely alapjában véve nem is 
olyan egyszerű, hanem a helyettesítése oly képzeteknek egymással, 
amelyek jellegzetes vonatkozásban állnak. Ez a jellegzetes vonat
kozás (egyező jegy, vonás) képezi a helyettesítés alapját.

A helyettesítési alap a szókép első alkalmazójánál okvetlenül 
megvolt, földerítése ma is elvégezhető egyszerű következtetés, más
kor összetett okoskodás, láncokoskodás, sőt álokoskodás (sok humor, 
komikum, de tragikumnak is forrása) útján is. Láttuk az előre- 
bocsátott szóképmegfejtések folyamán.

Megjegyzendő, ha nincs is számtani értelemben vett pontos 
helyettesítésekről szó a szóképzésnél, mégis felhasználandó ez a té 
tele a matézisnek itt is : ha két mennyiség (fogalom, kép) egy har
madikkal egyenlő, akkor ezek egymás között is egyenlők. A szó- 
képmegfejtéseknél ez az egyenlőség kielégítően jut kifejezésre akkor 
is, ha csak egyes, de igen szembeötlő vonások egyezéséről van szó 
a helyettesítés alapjaként.

A matézis felhasznált tétele az ismeretelmélet amaz alapigaz
ságából folyik : ha A=B-vel és B=C-vel, akkor A is egyenlő C-vel, 
vagyis a princípium identitatisból, az azonossági elvből. így szol
gálja a matematika és a formai logika is az ismeretek koncentrá
cióját.

Az azonossági elv alapján megfejthető Aristoteles fogas szóképe 
is, melyhez Aristoteles rendszere nem nyújtott negyedik tagot.

A nap veti istenadta sugarát... 
vetés — szórás, 
sugárzás — szórás, 
vetés =  sugárzás.

Aristoteles Poétikájának többi szóképét is könnyen fejthetjük 
meg e módszerrel:

Itt áll hajóm,
..áll =  mozdulatlanság,

horgonyoz — mozdulatlanság, 
áll — horgonyoz.
Dionysos pajzsa, 
serleg — jelkép, 
pajzs — jelkép, 
serleg =  pajzs.

Ezer nagy tettet vitt végbe Odysseus,
ezer — számos, 
sok — számos, 
sok =  ezer.
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Érccel meri ki éleiét, 
kimerítés — ürítés, 
megölés ( karddal) — (vér) ürítés, 
megölés =  kimerítés.

Az aggkor az élei alkonya,
aggkor — (élet) vége, 
alkony — (a nap) vége, 
aggkor =  alkony.

v Elmetszi a merev érc az életei,
elmetszés •— kapcsolatszűnés,
megölés — kapcsolatszűnés (test és lélek közt),
megölés =  elmetszés.

Végeredményben a szóképek megfejtése az eddigiek szerint a 
matézis ama sarkigazsága: ha két mennyiség egy harmadikkal 
egyenlő, akkor ezek egymás közt is egyenlők, illetve az ismeretelmé
let azonossági elve alapján történhetik a legegyszerűbben. Az a szó
képek logikája.

Pszihológiája a szóképeknek pedig az eszmetársulás folytonos 
működése alapján történő helyettesítése a gyengébb dinamikájú 
képzeteknek az erélyesebb dinamikájú képzetekkel. Innen ered a szó
kép megvilágító ereje. Ez a lényege a szóképnek ! Vizsgáljuk meg eb
ből a szempontból a következő páratlanul szép Petőfi szóképet A Ma
gyar nemzet című költeményéből :

Ha a föld Isten kalapja,
Ügy hazánk bokréta rajta.

A föld Isten kalapja 
a (pörge) kalap — kerek, 
a föld •— kerek, 
föld =  kalap.

Hazánk bokréta rajta, 
hazánk — virágos, 
bokréta — virágos, 
hazánk =  bokréta.

Gigantikus alakítás ! A föld Isten kalapja, hazánk bokréta 
ra j ta . . .  mekkora mérések és mily színes, csillogó a kép! Mily ele
ven, határozott vonalú és plasztikus ! Isten mérhetetlen nagyságá
nak csodálatos megérzékítése.

Szebben Istent és a hazát még senki sem köszöntötte !
Mily messzefekvő tartalmú és terjedelmű képzetek : Kalap és 

föld ! Továbbá haza és bokréta !
A költő lángesze villámszerűén átcikázik a távolságokon, rádöb

ben a feltűnő jegyek egyezésére, és éles logikával pillanatok alatt
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megteremti a helyettesítést a határozottabb meg a határozatlan 
képzetek között, és az elvont sápadt fogalmak helyett szivárványos 
képet varázsol az olvasó elé.

Megállapíthatjuk : minél távolabbi a helyettesítésnél szereplő 
fogalmak tartalma és minél szembetűnőbb ez a jegy, melynek alap
ján társulásuk végbemegy •— mondhatjuk szinte : minél nagyobb 
távolságot kell a fogalmak közt áthidalni *— annál gyönyörködte- 
tőbb, tündöklőbb, művészibb a szókép. A költő művészetét pedig 
szóképen mérjük.

Budapest. Dr. Mohr Győző.

Oivastassunk-e tanítványainkkal.

Aki figyelemmel kíséri a nagy nemzetek versengését, észrevehette, 
hogy Robinsont mostanában mind az angolok, mind a németek 
magukénak tartják, és mintaképül tárják  ifjúságuk elé. A mi emléke
zetünkben is eléggé erős Robinson képe, pedig a legtöbben csak az 
ifjúsági kiadást olvastuk, a teljes kiadáshoz kevesen juto ttak  hozzá.

1719 április 25-én jelent meg Robinson első kiadása. Május 12-én 
követte a második és június 6-án a harmadik. Ez még ma is bomba
sikert jelent. Robinson 200 évvel ezelőtt szenzációs híradás volt. 
A gyarmati vállalkozásokat dicsérte. Nem a diákok olvasták mohón, 
hanem a hajóskapitányok, matrózok, kereskedők és azok, akik gyar
mati vállalkozásokba akarták befektetni a pénzüket.

A könyv írója, Defoe Dániel vérbeli újságíró volt, még mai szem
mel nézve is. Tudta, mi kell azon idő közönségének, és megfelelően 
be is tudta azt adni. A könyv titka az, hogy nem regény, hanem gaz
daságföldrajz. Robinson alapgondolata ugyanis : az ember küzdelme 
a természettel a nyersanyagokért és azokért az árukért, amelyek 
élete fenntartásához szükségesek. Defoe könyvének hőse, Robinson, 
megmutatja tulajdonságait, képességeit, amelyekre szüksége van a 
gazdasági szervezőnek. Ezek : kitartás, találékonyság, erős akarat 
és önmagában való hit.

Ezek a tulajdonságok adták azután a további tőkét, amit Robin
son a szigetébe befektetett. A pénzt, amit a partra vetett hajón talált, 
félredobta, mert nem tudta semmire sem használni. Az első naptól 
az utolsóig a gazdaság embere maradt szigetén. Egyedül gazdálko
dással foglalta el magát. És így hiszünk is neki, hogy valójában is 
úgy tevékenykedett, nemcsak a mesék csillogtatják nekünk. Pon
tosan és kimerítően vázolja mindazokat a természeti viszonyokat 
és feltételeket, amelyekkel számolt és megalkudott : éghajlati és 
talajviszonyok, növény- és állatvilág. Mivel ezek a feltételek egye
nesen a földrajzi fekvéstől függnek elsősorban, ezeket is igyekezik 
pontosan megadni.
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Robinsont ma a diákok olvassák. Lelkesednek és borzadnak a 
kalandokon, emberevőkön és tengeri rablókon.

Azóta a német és angol tudósok Robinsonnak minden titkát 
felfedték. Pontosan tudják, mit te tt, merre járt. Egyesek Robinson 
hatásának tulajdonítják az angol gyarmatosító politika kialakulását, 
a kalandok, a veszélyek vállalását. Német származású atyja a har
mincéves háború idejében került Angliába, és angol polgárként fe
jezte be életét. Ezért verseng érte a két nagy nép.

Akármint is van, kétszáz év óta nemzedékek nőttek fel a csodá
latosan szép történet mellett. Apák, fiúk gyönyörködtek benne. Meg
tanulták, hogy a férfinak az élettel meg kell küzdenie, mégpedig a 
maga erejéből, Istenbe vetett bizalommal és találékony elmével. 
Gyönyörködtek es gyönyörködnek benne ma is, mert nincs semmi a 
világon, ami szebb lenne, mintha változatos küzdelmek képe tárul 
elénk. A gyermekek lelkét is megfogják a kalandok, az erőt próbára 
tevő küzdelmek, hogyha a küzdelmek vége szerencsés, ha a jó meg
kapja jutalmát, a rossz pedig nem kerüli el a büntetését.

Az angolok és németek nem az erkölcsi példázat, hanem a te tt
erő, a vállalkozó szellem, a minden nehézségek ellenére is érvényesü
lés miatt tárják Robinsont ifjúságuk elé. Ha megfigyeljük a nyugati 
népek nevelés-irányzatát, még a rádión keresztül is, akkor észre
vesszük, hogy ott a mi értelmezésünk szerint vett középiskolák diák
jainak nevelésével nem törődnek annyit, mint a földművelő és iparos 
ifjúsággal. A német, az angol, a dán, a svéd, a finn rádió majdnem 
mindennap este 6 óra tájban fél-egy órát az ifjúság művelésére szán. 
Felolvasások, szavalat, zene, előadások, toinaünnepélyek stb. köz
vetítései váltogatják egymást a műsoron. Azért teszik ezt, mert tud
ják, hogy akié az ifjúság, azé a jövő, és amilyen az ifjúság, olyan a jövő. 
Nemcsak a rádiót, hanem minden más alkalmat is felhasználnak 
arra, hogy az ifjúságot megőrizzék az ő sajátos nemzeti szellemük
ben. Más az angol, mint a német, dán vagy finn nép érdeke, és ehhez 
igazodik a nevelésük is. Az angol világhódító, világbirodalmat kor
mányzó nép ; a német túlfeszített energiájú, gyarmatokat akar 
szerezni. A dán a földművelés mellett akarja megtartani a népét, 
ugyanerre törekszik a svéd és a finn nemzet is. Ezért dicsérik a falusi 
életet, nem torzítják a falu vezetőit, a papokat és tanítókat, nem 
gúnyolják ki a falu egyszerűbb népét, nem kennek rá minden valódi 
és képzelt ostobaságot, sőt hőssé teszik, a földszeretet hősévé, aki 
minden háborús pusztítás, gazdasági válság, járvány és nyomorúság 
ellenére is megállotta helyét, nem hagyta ott a legelső termelő pályát, 
a kenyérteremtés, a kenyérgond nehéz pályáját. Iskoláikban erről 
beszélnek, erről olvastatnak. Könyvtáraik ezeket a munkákat válo
gatják ki a falusiak számára, mert alulról, felülről, szóval mindenütt 
megbecsülik az országfenntartó elemet, a nép gyermekeit.

Régi szokás, hogy csak a háborús hősöket emlegetjük, akik 
karddal szereztek maguknak hírnevet. Pedig vas az ekevas is, amely 
feltöri a föld rögeit, és megnyitja a termékenység méhét, hogy kenyér
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legyen az éhezőknek. Vas a kalapács is, amely letöri a sziklákat, hogy 
utakat építsen, szobrot faragjon, gépet csináljon, és így betömje az 
éhező tömegek száját. Hivatkozzunk tehát necsak a kard, hanem az 
ekevas, a napi munka eddig névtelen hőseire is. Irodalmi és törté
nelmi olvasmányainkban a harcok mellett a gazdasági vonatkozá
sok, a természettel folytatott küzdelem, a munkás élet, a hétköznap 
mindezideig meglehetősen háttérbe szorult, pedig higyjiik el, hogy 
ezekben sok-sok nevelő erő rejlik.

Igazolja ezt a világirodalom is. A klasszikus tanulmányok során 
Homérosz Iliászának XVIII. éneke, az Odisszea XXIV. éneke, Ver
gilius Gergiconának II. éneke, Hesiodos írásai, Xenophon munkái, a 
Biblia, azután a középkornak számos írása kiemeli a földnek, a föld
del bajlódó egyszerű embereknek óriási nagy értékét.

Minden nép vezetői egyúttal földművelők is, szántják, vetik az 
ifjúság termékeny lelkét, hogy kikeljen benne a jövendő magja és 
egészséges termést adjon. Nekünk is meg kell fogni az eke szarvát, 
nem elég, ha csak az iskolában végeztük el a munkát. A csengetéssel 
lezárták az órát, de nem fejeztük be a nevelés munkáját. A vallás
tan, a nyelvek tanárai mind megadják az útbaigazítást, mikor mit 
olvassanak diákjaink, hiszen elő is vannak írva e téren a kötelező 
ifjúsági olvasmányok a nemzeti nevelés és művelődés érdekében. Még 
a történelem is kap valamit a regények révén ; de teljesen árva a 
földrajz- és a természettudományok. Pedig ma látjuk, hogy a föld
rajz, a helyesen és jól tanított földrajz ugyancsak fontos nemzet
nevelő tárgy. Tehát nem elég a földrajzóra, helyesebben, ha nincs más 
alkalom, hagyjunk el egy csomó adathalmazt és vigyünk lelket, ösz
tönzést tanításunkba úgy, hogy megtanítjuk őket helyesen és jól 
olvasni; kiválogatni, értékelni a munkát, lelkes közönséget nevelni, 
ahogy azt Nyugaton teszik. Nem a túltöm ött adathalmaz, a renge
teg lexikonszerű adat, nem a beemlézett rengeteg adattömeg nevel 
jó földrajzosokat, hanem a szeretet, a földrajzi gondolat, gondolko
dás, az ember életének kutatása, kibogozása, az emberi lélek diadal
maskodása, ennek az észrevétetése. Ne a tanár, a nevelő kedvéért, 
olvassanak, tanuljanak, hanem a tárgyban rejlő szépségekért és 
eszmékért.

Azt mondják az orvosok, hogy a testben annyi oxigén van, 
amennyit a tüdőn keresztül szív be. Egy nemzetben annyi az idealiz
mus, amennyit ifjúságán keresztül vesz fel. Az eszmények táplálják 
a nemzetet. Eszmény és ifjúság egymás számára vannak teremtve. 
Nem ifjúság az, amelynek nincsenek eszményei, és csak addig mara
dunk ifjak, amíg eszményeink vannak. Egy nemzetben annyi az ön
bizalom és remény, amennyit ifjúságában vesz fel, s annyi a cél
kitűzése, amennyit ifjan megálmodott. A nemzet testében az ifjú
ság az életerő, a piros vérsejtek tömege, azért csak azzal lehet fel
venni azt a sok akarat- és szeretetkalóriát, amelyre a jövendő fel
adatainak megoldásánál szükség van, mondja egyik kiváló írónk.

Mi a könyvben, folyóiratban igazában barátot, kísérőt akarunk



Dr. Horváth Károly : Olvastassunk-e tanítványainkkal. 2f>7

adni diákjainknak, akivel, amivel mindennap meghitten beszélget
hetnek, ahonnét, ösztönzést, lelkierőt, bátorítást, de nyugtatást is 
kapnak. Ne lefelé az ingoványba, a mocsárba, hanem felfelé a maga
sabb rétegekbe, vallásos és nemzeti eszmék felé haladjon az ifjúság, 
ahol áldozatokat követelnek néha, de a hazáért minden fáradalmat 
viselni kell. Olyan ez a fiatal diáklélek, mint az új bor : forrnia kell, 
különben vége van. Aki ezen a belső forráson, megtisztuláson nem 
ment keresztül, sohasem lesz tiszta jellem. A léleknek a belső kifor
rása ez, amelyben a nemesebb, a tisztább uralomra jut, a seprő pedig 
elválik és leüllepedik. Jaj annak az ifjúnak, aki ezen a forráson nem 
megy keresztül, sohasem lesz belőle igazi ember, igazi jellem és év
tizedek múlva is szennyes, erjedő lőre marad a lelke — mondja 
Ravasz László.

Minden nép megtalálta a maga orvosszereit ifjúsága részére, 
nekünk is meg kell találni. Nem kell lemásolnunk senkit, hanem ma
gyart kell választanunk. Másra törekszik az angol, a német. Azok 
Robinsont és May Károly írásait olvastatják (most kapott szobrot), 
hiszen gyarmatosító, illetve gyarmatszerző célkitűzéseik vannak. 
Mi legfeljebb a dánokat, finneket utánozhatnánk, de még az sem 
kell. Arany János az ö Toldijában örök mintaképét adta a nemes, 
vitéz, bátor gazdálkodó magyarnak. Többi költeményéről (Családi 
Kör stb.) ne beszéljünk most. Petőfi a János vitézben örökítette meg 
a magyar nép egyszerű fiának vállalkozó szelleméi, becsületes lelkét, 
sírig tartó szerelmét, tiszta családi életét. Ugyanezt teszi több költe
ményében : A jó öreg korcsmáros, Anyám tyúkja, A Tisza stb. De 
Tompát sem hagyhatjuk ki, hogy Gárdonyiról, Móra Ferencről se 
feledkezzünk meg közben. Magyar falusi népünk életét több kiváló 
költőnk és írónk megörökítette már. Megszűnt a régi, a falusiakban 
csak elmaradottságot, műveletlenséget látó, ezért folvtó, csipkedő, 
gúnyolódó irányzat. De az is igaz, hogy a magyar rádió még nem tesz 
annyit a magyar földművelő nép érdekében, mint egyes külföldi 
országokban látjuk. (Gazdasági félórákat a Földművelésügyi Minisz
térium irányítja és rendezi.)

Ezért kell nekünk a magyar népre gondolnunk, nekünk, akik a 
magyar népet oktatjuk, elsősorban a fővárosban, mert a mi tan ít
ványaink csak a Gyöngyösbokrétában, színpadokon, mozivásznon 
és esetleg néha nyáron látják a dolgozó magyar népet. Meg kell ismer
tetnünk diákjainkat a magyar nép teremtő munkájával, nehéz éle
tével. Nem elég ide az irodalom, itt van a földrajz is, hol igazi képét 
kell adnunk a magyar földnek, nemcsak a földfelszín kialakulásának, 
hanem a földfelszínt átalakító népének, az emberi munka minden 
lehetőségének. Nem tudományos elvek és harcok, hanem a magyar 
nép és annak életereje, munkája, gazdasági felkészültsége dönti el 
Magyarország sorsát. Tudjunk kevesebbet a külföldről, de többet 
hazánkról és annak népéről, ne csak az ünnep-, hanem a hétköz
napokról is.

Ezért kell olvastatnia, olvasási a, a könyv, a komoly újság sze-
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retetére nevelni a földrajz tanárának, hogy a diákon keresztül az egész 
családot megnyerjük a magyar gondolat, összetartás és a munka esz
méjének. Hogy mikor mit olvastathatunk, azt gondosan összeállí
to tta  dr. Szoiidy György kartársunk : A modern iskola és az ifjúság 
olvasmányai c. művében. (A tanítás problémái. Szerkeszti: Vajthó 
László. Egyetemi nyomda, Budapest.) Ma már az orvostudomány 
nem annyira gyógyításra, hanem inkább az egészség megőrzésére, 
és megelőzésére törekszik. így akarja megelőzni a betegségeket és 
elejét venni a járványoknak. Ezt kell tennünk az ifjúsággal is, mert 
az ifjúságban benne van minden tavaszunk virága, minden nyarunk 
melege és gyümölcshozó őszünk ereje, de a megérdemelt tél tisztes 
nyugalma is majd. Ki akarja, hogy ez a drága nektár, amelyik szüret 
után szennyesen, rejtelmesen áll előttünk, ki ne forrjon, meg ne tisz
tuljon, esetleg kiömöljön es eligya a sivó magyar homok, sárrá vál- ' 
jék a magyar kálvária mentén, avagy piszkos folttá legyen a nagy
városok aszfaltján? Kinek nem drága a szüret, a magyar ifjú lelkek 
szüretje? Aki azt akarja, hogy tiszta, csillogó bor váljék a seprős 
mustból, amelyben minden magyar tavasz, öröm, mámor, ígéret és 
teljesülés benne rejlik, vigyázzon, hogy ki ne ömöljék, hanem meg
tisztuljon ez a bor.

És kinek kötelessége elsősorban erről gondoskodni, ha nem ne
künk, magyar oktatóknak, akik hazánk földrajzán keresztül annak 
képét, életét és lelkét rögzítjük bele a ránk bízott ifjúságba.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

M EG JEG Y ZÉSEK .

Az osztályozás nevelő hatása.

Amikor a tanév végén bizonyítványt adunk tanulóink kezébe, és azt 
az iskolai közös értesítőben a nyilvánosság elé is visszük, ezzel beszámolunk 
a gyermeket taníttató szülőnek és mindenkinek — akit érdekel az iskola —- 
egyévi nevelő munkánk eredményéről. De alkalmat adunk az osztályozott 
tanuló ifjúságnak is, hogy egész évi munkájának eredményéről el-elgondol- 
kozzék, azt egybevethesse osztálytársainak eredményével, és lelkiismeret- 
vizsgálatot tarthasson önmagával szemben.

Akár megelégedés, akár elégedetlenség lesz ennek a lelkiismeretvizsgálat- 
nak az eredménye, a tárgyilagos nevelő elérte célját, mert önvizsgálatra, a 
maga értékének ä megismerésére vezeti a gyermeket, ez pedig a jellem kialakí
tásának egyik fontos eszköze.

Az osztályozást tehát bátran tekinthetjük a jellemalakítás lényeges 
tényezőjének.

Szüksége is van rá a tanulónak, hogy iskolai munkáját bizonyos fokozatok 
szerint osztályozzuk. A gyermek elvárja a felnőttektől minden munkájának 
értékelését. Az iskolai munka eredményéből tájékozódik a tanuló kötelesség
teljesítésének mértékéről. így a jeles tanuló megnyugvással veszi tudomásul, 
hogy munkáját kifogástalanul végezte el. A jó tanuió biztatást merít az osztály
zásból, hogy osztályának jobbjai közé tartozik, és állandó kitartással meg is 
maradhat ezen a polcon. Az elégséges figyelmeztetést kap, hogy szorgalmának
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legcsekélyebb hanyatlása már veszélyt jelent reá nézve. Az elégtelen pedig 
ráeszmél arra, hogy boldogulásának útja — ilyen kötelességteljesítés m ellett —  
el van zárva, és ezért kénytelen fokozottabb munkához látni.

De a szülő érdekében is szükség van az osztályozásra. Mert így szerez 
a szülő elfogulatlan bírálótól tudomást arról, milyen mértékben teljesítette 
gyermeke iskolai kötelességét. így látja meg, mennyire kell közreműködnie- 
abban, hogy tehetséges gyermeke elérje a tehetségének megfelelő osztályzási 
fokot, a kevésbbé tehetséges pedig, megfelelő segítség igénybevétele m ellett, 
mégis legalább elégséges eredményt érhessen el, vagy másirányú iskolába 
menjen át.

Minden kötelességteljesítéshez akarat, tehetség és szorgalom kell, és 
ezeknek az egyénben lévő különböző mértéke szerint változik az egyén munka
teljesítménye és az így elért eredmény is.

Az iskolai munkateljesítmény kifejezője a bizonyítvány.
A nevelő iskola bizonyítványának azonban nemcsak azt kell kifejeznie, 

hogy az értelmi képességet fejlesztő, a tudást gyarapító tantárgyakból milyen 
fokot ért el a tanuló, hanem azt is, hogy az elvégzett iskolai esztendő alatt 
milyen fejlődési magaslatra emelkedett a tanuló jelleme és erkölcsi felfogása, 
és mennyiben nevelte testét is úgy, hogy az a jövő fizikai küzdelmére alkal
mas legyen.

Ha mindezekre a szempontokra felvilágosítást ád a bizonyítvány, akkor 
van teljes nevelő értékük és hatásuk azoknak az osztályzati jegyeknek, 
amelyekkel a tanuló iskolai munkájának eredményeit és magaviseletét ki
fejezzük.

De legyenek ezek az osztályzatok a tanuló valóságos értelmi és lelki tartalmá
nak k ife je ző i!

E végből vegye figyelembe az osztályozó tanár a tanulónak az életkorral 
változó lelki állapotát. Az önbírálattaf még nem rendelkező 10— 12 éves 
gyermek munkáját nem szabad ugyanazzal a mértékkel mérni, mint a már 
serdülő korban lévő, vagy még inkább a már 17— 18 éves érett ifjú munkáját.

Míg a gyermek legfeljebb egynéhány órán át érzi azt a hatást, amelyet 
jó vagy rossz bizonyítványa keltett benne, addig a néha már túlságosan ön
érzetes ifjú nagyon is mérlegeli a maga tudásának értékét és az azt kifejező 
osztályzatokat.

Ebben a fejlődési korszakban kell különösen ügyelnie a jó nevelőnek, 
hogy a saját egyéni állapotát (lehangoltság, harag, testi fájdalom, ideges
ség stb.) kiküszöbölve az osztályzásból, a legtárgyilagosabb igazságérzettel 
állapítsa meg a tanuló értelmi és erkölcsi értékfokozatát. Ha a tanár ebben a 
legfontosabb lélektani korszakban le tud ereszkedni a gyenge tanulóhoz, és 
néhány vigasztaló és bátorító szóval felemeli az ilyen, magában talán már 
bízni sem tudó le lk e t; ha az önmagát és tudását túlértékelő ifjút rá tudja 
eszméltetni arra, hogy a saját, sokszor elfogult ítéletét rendelje alá a tanár 
jóindulatú, tárgyilagos ítéletének, és ha nem fukarkodik a tanár az elismerés 
szavával ott, ahol arra méltán szolgál rá a tanuló, akkor lesz az osztályozás
nak igazi nevelő hatása.

Hozzátartozik mindezekhez még az a feltétel, hogy az egész tanári kar 
egyforma mértékkel mérje a tanulók tudását és erkölcsi tartalmát. Ne legye
nek a testületben olyan tanárok, akiknél nem lehet megbukni, de olyanok 
se, akiktől nem lehet jelest kapni. A túlságosan enyhén, vagy a rideg szigorú
sággal osztályozó tanár nem fog nevelni az osztályozásával. Legalább is nem 
lesz összhangban az ő nevelése a tanártestület többi tagjának a nevelői el
járásával.

A túlságosan enyhén bíráló tanár nevelhet bizonyos irányú érzelmeket 
az ifjúságban, de erkölcsi és értelmi tekintetben bizonyos hiányokat hagy 
maga után a nevelésben. A másik oldalon pedig, a túlságosan szigorú tanár 
elmulasztja az érzelmek ápolását, és a maga tantárgyában egyoldalú köteles
ségteljesítésre szoktatja a tanulót.

Itt nyílik alkalma az osztályfőnek, hogy az együtt tanító kartársak 
megfigyelései, tapasztalatai, kísérletei alapján az esetleg lényegesen eltérő
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ítéleteket újra átvizsgáltassa az illető kartársakkal és egységesítse. így lehet a 
tanári egyéniségnek az osztályzás szempontjából nem kívánatos elemeit az 
ítélethozatalnál, a bizonyítványadásnál, kiküszöbölni.

De, ha a felsorolt szempontok szerint adott osztályzatok elősegítik a 
nevelés munkáját, akkor viszont nem mozdítja elő a nevelés ügyét az a tanár, 
aki meg nem érdemelt osztályzatot ad a tanulónak. Mert, ha rosszabb az 
osztályzat annál, amelyet a tanuló állandó szorgalmával és tudásával meg
érdemelt, akkor elveszti bizalmát az őt méltánytalanul lefokozó tanárral 
szemben, és ez csorbítja a tanulónak a felnőtt ember igazságosságába vetett 
hitét. Ha pedig a megérdemelt osztályzatnál jobbat kap, úgynevezett kegyelmi 
osztályzatot, akkor is hibát követ el az illető tanár, mert a tanulót a meg nem  
érdemelt jobb érdemjegy nem fogja nagyobb erőkifejtésre indítani, a tanuló 
felismeri önmagát, és azt hiszi, hogy az ilyen kegyelmi osztályzat elnyeréséhez 
elegendő az a munka, amelyet ő eddig is elvégzett. Különösen nem nevelő a 
kegyelmi osztályzat akkor, ha a bukásra álló tanuló elégségest kap, talán 
a többi tantárgyban elért eredményre való tekintetből, vagy más okból. 
(Statisztika !)

Még megbocsátható a tanári jóindulat akkor, ha pl. a reális tárgyak iránt 
érzéketlen, de különben szorgalmas, és más tekintetben jeles tanuló elégséges 
helyett jót kap a matézisből, hogy esetleg tandíj- vagy ösztöndíjkedvezményét 
el ne veszítse. Az ilyen kivételes osztályzást azonban csak egyszer gyakoroljuk, 
és akkor is mondjuk meg négyszemközt az illető tanulónak a megkegyelmezés 
okát.

Az új állami, középiskolai rendtartás a nevelés szolgálatába állítja a 
rendszeretet osztályozását és a magaviseletnek is újabb szempontok szerint 
történő elbírálását. Ennek az osztályzásnak is csak úgy lehet nevelő hatása, 
ha tényeken alapul, ha az egész tanári kar megfigyelései, tapasztalatai alap
ján adjuk az osztályzatokat. Jó szolgálatot fognak tenni ezeknek, a tanuló 
egyéniségére vonatkozó, adatoknak az egybegyűjtésére a személyi lapok és az 
osztályértekezletek. Mind a kettőt bizalommal fogadhatja a nevelő.

Nyíregyháza. Zsolnai Vilmos.

Yan-e jogosultsága az internátusi nevelésnek ?
Korunk nevelésügyének egyik fontos tényezője az internátusokban 

folyó nevelés. Miért szeretik a szülők gyermekeiket internátusba adni? Milyen 
az internátusi diák élete? Milyennek kell lennie az internátusi nevelő-tanárnak? 
Ezekkel a kérdésekkel szeretnék röviden foglalkozni.

Kétségtelen tény, hogy az állandóan szaporodó internátusok létrejötté
nek többféle oka van. Ilyen okok lehetnek az iskola, vagy város részéről : 
nincs az illető városban elegendő olyan magánház, ahol a szülők gyermekeiket 
kellő felügyelet, ellenőrzés s nevelő kezek között látnák ; ha van is esetleg, 
az a szülők számára megfizethetetlenül drága. Az iskolának tapasztalnia 
kell, hogy nagyon sok tanulója jár be messziről, vidékről, s ezáltal a tanulók 
sok mindentől elesnek, munkájukban akadályozva vannak. Az időveszteség, 
fáradság szempontjától eltekintve, pedagógiailag is rendkívül hátrányos 
a tanulóra nézve a vidékről való bejárás. Az iskola tehát arra törekszik, hogy 
tanulói munkaidejét növelje, növendékeit állandóan szem előtt tartsa, s meg
adja nekik különféle módon azokat a lehetőségeket, amelyek testi s szellemi 
fejlődésük biztosításához múlhatatlanul szükségesek. A szülők látva s meg
értve az iskola ezen törekvését, szívesen adják gyermekeiket olyan helyre, 
ahol azok biztos kézben vannak. Nagyon sok szülőt vezet ez a szempont, 
amidőn gyermekét internátusba adja. Mások előtt esetleg az a szempont lebeg, 
hogy gyermekeiknek egyes kiválóbb iskolákban átlagon felüli jobb nevelést 
biztosítsanak. Egyes szülők lehetővé akarják tenni gyermekeik számára 
a jó hegyvidéki levegő élvezését, azt szeretnék, hogy gyermekük minél több 
napfényt s levegőt kapjon, (nagyvárosi szülők !), továbbá nyelv, zene, sportok 
tanulását, amelyért a gyermek magántanítótól tanulva kétszeres, háromszoros
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árat fizetne otthon. A szülők esetleges társadalmi állása, vagy egyéb okok is 
azt eredményezhetik, hogy gyermekeik megfelelőbb nevelést kaphatnak 
internátusbán, mint a szülői házban. Ezek az okai tehát leginkább annak 
a ténynek, hogy a szülők gyermekeiket szívesen adják internátusba. Vájjon 
az internátus megfelel-e a szülők várakozásának? A legtöbb esetben igen.

Milyen is hát az internátusbán élő diák élete? Elsősorban kötöílebb, 
mint a szülői háznál. Sokkal több szabálynak, törvénynek kell magát alá
vetnie, mint otthon, hogy részese lehessen az internátus nyújtotta kedvez
ményeknek s előnyöknek. Szabadságának egyrészéről le kell mondania. 
Alkalmazkodnia  kell a társasélet szabályaihoz, bele kell illeszkednie egy közös
ség életébe. Ez az alkalmazkodás sokszor jóval nagyobb terhet jelent, mint 
az otthonban való alkalmazkodás. Viszont megvannak a nagy előnyei is. 
A gyermek korán tudatára ébred annak, hogy egyéni érdekeinél, önző vágyai
nál vannak fontosabb érdekek s célok, s ezek a közösség érdekei s céljai. Ezzel is 
közelebb jut a növendék az élet megkívánta követelmények megismeréséhez. 
Mert hiszen ha az életbe kikerül a gyermek, ott is alkalmazkodnia kell ember
társai, a társadalom életrendjéhez s alá kell vetnie magát a közösség diktálta 
törvényeknek. A közös korai felkelés, közös étkezések, tanulás, fürdés, esetle
ges közös szórakozások egy internátus életében azok a mozzanatok, amelyeket 
a közösségi élet megkíván, s amelyek a gyermekek számára különösen eleinte 
bizony sokszor nagy terhet jelentenek.

Másik nagy előnye kell, hogy legyen az internátusi nevelő munkának 
az önállóságra való nevelés. A gyermek háta mögött nincs ott állandóan az 
apa, vagy anya, aki sokszor szükségtelenül gyengéd, vagy agyonszereti, 
agyondédelgeti gyermekét. A gyermek ki van téve társai gúnyolódásának, 
csúfolódásának, esetleges veréseknek, de ha beleilleszkedett az internátusi 
életbe, éppen úgy a megbecsülésnek, s jóbarátok segítségével sok kedves napja 
lehet a növendéknek. Azt említettem, hogy a gyermek mögött nincs ott állan
dóan a szülő. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs, ki a szülőt minden 
szempontból ne tudná helyettesíteni. A szülők helyét kell, hogy betöltsék 
a nevelőtanárok, de nem olyan értelemben, hogy elkényeztessék a gyermeket. 
Erről még később szólok.

Az önállóságra való nevelésnek korán meg kell kezdődnie, ha gyermekein
ket az életre, annak küzdelmeire akarjuk előkészíteni. A gyermeknek már kis 
korában sem szabad megijedni minden bajtól, nem szabad kis testi vagy lelki 
baleseteknek túlzott mértékben jelentőséget tulajdonítania. Korán rá kell 
nevelni s szoktatni őt arra, hogy áz élet folytonos munka s küzdelem, s ebben 
a küzdelemben neki saját lábán kell megállania, ha a nemzetnek igazán hasz
nos tagja akar lenni.

Az önállóságra való nevelés ellen vétenek sokszor az internátusok a túl
zott korrepetálással, agyonsegítéssel. Másrészről igaz viszont, hogy a szülők is 
túlzott mértékben támasztanak sokszor igényt az internátussal szemben, külö
nösen tanulmányi szempontból. Az internátusnak nem szabad külön ,,kis- 
gimnáziummá“ válnia. A növendékek sokszor talán éppen azért nem figyel
nek oda az órán, mert azzal vigasztalják magukat, hogy házitanítójuk úgyis 
újból elmondja mondazt, amit a tanár órán elmagyaráz.

A harmadik feleletre váró kérdés; M ilyen legyen az internátusi tanár?  
A tanár egész élete példaadás kell, hogy legyen. Ez a megállapítás fokozott 
mértékben áll fenn az internátusi tanárokat illetőleg, hiszen úgyszólván 
minden lépésük, szavuk ki van téve a növendékek bírálatának. Ha valahol, 
úgy egy internátus életén belül lehet igazán jól megismerni a diák lelkületét, 
gondolkozását, s éppen ezért volna ajánlatos, hogy minden kezdő tanár leg
alább egy-két évet töltsön el internátusbán. Ne feledjük azonban azt a tényt, 
hogy miként a diákot a tanár legjobban úgy ismerheti meg, ha vele internátus
bán él, úgy a tanár leikéhez is internátusbán férkőzhet a gyermek legközelebb. 
Az internátusi tanár számára sok-sok alkalom nyílik a diák megismerésére, 
lelki s testi élete irányítására, tanácsokkal való ellátására. A tanár az interná
tusbán a szülő helyettese, s ezt a diáknak éreznie kell. A jó nevelőtanár leg
főbb kötelessége a növendékkel való törődés. Nem elég csupán fegyelmet tartani,
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hanem közel kell férkőznie a diák leikéhez. Érdeklődnie kell a tanárnak első
sorban a diák napi munkája iránt, azután otthona, testvérei iránt, majd több
szöri beszélgetés után olvasmányai, vágyai, tervei felől. Sokszor, különösen 
eleinte, hálátlan feladatnak fog ez feltűnni. Lehet, hogy az illető tanár a diák 
részéről rideg visszautasításra fog ta lá ln i; viszont a siker előbb, vagy utóbb, 
de bekövetkezik. Ha a növendék érezni kezdi a tanár szerető gondoskodását, 
érdeklődését, ő lesz a leghálásabb barát, akinek szíve önként is megnyílik, 
s sok mindent elmond, amire az ember nem is gondolt volna. A diák lelkének 
a megismerése az első lépés ahhoz, hogy az illető nevelő tudja magát mihez 
tartani. Csak úgy lehet valakit tanácsokkal ellátni, ha tudom, hogy az illető
nek milyen irányú tanácsokra van szüksége.

Az internátusi tanár helyzete nem könnyű, mert ha igazán nevelőhatást 
akar elérni, úgyszólván minden egyébről le kell mondania, s magát teljesen az 
internátus szolgálatába kell állítania. Ez nehéz feladat, sok áldozatot kíván, 
s az eredmény is csak később mutatkozik.

Ha most már összegezzük az eredményeket, s végül is feletet akarunk adni 
írásunk elején feltett kérdésünkre, azt kell válaszolnunk, hogy az. internátusi 
nevelésnek igenis van jogosultsága. N agy előnyöket tud biztosítani egy inter
nátus növendékei számára, de csak akkor, ha az intézmény megfelelő vezetés 
alatt áll. A vezetés pedig a nevelők kezében van, tehát a siker, vagy kudarc is 
rajtuk múlik.

Budapest. Jakabfi László.

Ifjúsági könyvtáraink a nevelés szolgálatában.
A leromlott gazdasági viszonyok következtében ifjúsági könyvtáraink 

s általában iskolai gyűjteményeink fejlesztése lehetetlen. Éppen ezért mindent 
el kell követnünk ifjúsági könyvtáraink s gyűjteményeink kihasználására. 
Erről szólott a debreceni tankerület 1938. évi április hó 23-án tartott igazgatói 
értekezletén vitéz dr. Bessenyei Lajos ny. tanker, kir. főigazgató (Prot. Tan
ügyi Szemle 1938 június).

Ezzel a kérdéssel középiskoláink jelenlegi helyzetében foglalkoznunk kell. 
Hiszen az 1934. X I : te. egészen új szempontokat adott a nevelő oktatás tekin
tetében, s ma minden tárgy tanításában óriási szerepet játszanak az ifjúság 
olvasmányai, mint az élményesítés eszközei. Az egyes témakörökben folytatott 
megbeszélések csak úgy lehetnek értékesek, nevelői értékűek, ha az ifjúság 
olvasmányaira tudunk támaszkodni, s a szempontok sokfélesége csak sokirányú 
érdeklődés mellett alakulhat ki. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 
intézetem ifjúsági könyvtárát tizenkét évig vezethettem. Bevallom, sok ered
ménytelen kísérlet után jutottam  el néhány igazsághoz, melyeket ifjúsági 
könyvtáraink életében úgy vélem értékesíteni lehet. Néhány ilyen kérdést 
emelek ki, s azokra igyekszem választ adni.

1. Osztálykönyvtár vagy csoportkönyvtár ? Én úgy látom kisebb állományú 
könyvtárnál a csoportkönyvtár előnyösebb. Az oszlálykönyvtárnak van egy 
nagy előnye az ifjúság érdeklődése egy bizonyos anyagra koncentrálódik. 
Elhelyezése előnyösebb, a tanteremben van, s így a magyar tanárnak minden 
órán rendelkezésére áll. Az anyag kiválasztásánál tekintetbe vehetjük az osztály 
tantervét s a tantárgykapcsolás elve szerint rendezhetjük az anyagot.

A csoportkönyvtárnak kisebb könyvtáraknál van helye és értelme. 
A kisebb könyvtárak anyaga szétosztva nehezen használható, s nem elég vál
tozatos. A csoportkönyvtárnál leghelyesebb beosztás —- a hivatalos könyv- 
jegyzék is ezt a beosztást követi —- : 1. csoport : I—-II. osztály ; 2. csoport : 
III—-IV. osztály ; 3. csoport : V—VIII. osztály. Nagyobb anyag esetén lehetne 
még egy külön csoportot létesíteni a VII—-VIII. osztály számára. Intézetünk
ben csoportkönyvtár van.

2. A z ifjúsági könyvtárőr feladata. A z  ifjúsági könyvtár gondozása, 
karbantartása, könyvek kiosztása, az ifjúság olvasmányainak ellenőrzése 
legtöbb intézetben még mindig csak a könyvtáros feladata. Ez nem helyes,
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hiszen csak 300 tanulónak hetenként könyvet osztani, legalább heti 2— 4 óra 
külön munkát jelent. Éveken át magam végeztem ezt a munkát, s tudom, 
hogy mit jelent ez. A könyvtárőr munkájához az ifjúság köréből mindig kap 
segítőket, de még így is nagy feladat a könyvtár kezelése, gondozása s az ifjú
ság olvasókedvének fokozása. A tanári testület minden egyes tagjának, de 
elsősorban a magyar szakos tanároknak támogatniok kell a könyvtáros mun
káját. Itt igazán érvényes az, amit az 1927. évi Általános Utasítás így fejezett 
ki : „Szükséges, hogy maguk a testületek át legyenek hatva attól a meggyőző
déstől, hogy közös munkában fáradoznak, s hogy minden egyes tanár buzgal
mának eredménye társainak kiegészítő munkásságától függ.“ A tanári testü
let általános támogatásán kívül szükséges könyvtárkezelők kijelölése a testü
let tagjai közül, s legalább két csoportra kell osztani a könyvtárt: 1. cs. (I— IV. 
osztály), 2. cs. (V—VIII. osztály).

3. A könyvek kiosztása. A kiosztás a tantermekben kifüggesztett könyv- 
jegyzék alapján történik. A segédkező tanulók a kezelő tanár jelenlétében 
kiszedik a könyveket, s másnap a tanulók várakozás nélkül megkapják a kért 
könyveket. A könyvjegyzék mellett az egyes szaktanároknak is kötelességük 
az ifjúsági könyvtár anyagára felhívni a figyelmet. A könyvtár anyagát 
a jegyzék tanulmányozása alapján minden szaktanár rövid idő alatt meg
ismerheti, s az egyes tanítási egységeknél felhívja az olvasmányi anyagra a 
tanulók figyelmét. Ez annál fontosabb, mert a mai ifjúság érdeklődési köre sok
kal szélesebbkörű, mint a háború előtti évek ifjúságáé. Régebben egyoldalúan 
szépirodalmi irányú volt a tanulók érdeklődése, s a fizikai, természettudományi 
érdeklődés ritkaságszámba ment. Napjainkban a természettudományi fel
fedezések következtében az ilyen irányú érdeklődés örvendetesen javult, sm ás 
irányban is van érdeklődés. A néprajz s általában a magyarságtudomány 
maga olyan terület, ahol irányítani kell ifjúságunkat.

4. Szakkönyolárjegyzék és szakkönyvek. A múlt évben elkészítettem az 
általános könyvjegyzéken kívül egy magyar irodalmi szakkönyvtárjegyzéket 
az V— VIII. osztály számára. A könyvjegyzék bevált, s ifjúságunk olvasókedvét 
eredményesen szolgálta. Mikor egy íróról beszélünk többen tudják a könyv
tárban megjelent munkák címét, számát, s ez a többi, tanulóra is buzdítólag 
hat. Következő feladat lenne egy-egy irodalmi kérdés bibliographiájának 
összeállítása. 512 mű szerepel a jegyzékben. Ez a példa nyilván mutatja, mi 
a feladat. El kell készíteni minden tárgy szakkönyvtárjegyzékét, s a jegyzék
ben foglalt könyvekre állandóan felhívni az ifjúság figyelmét. így majd előre 
olvasnak, s lesz olvasmányi anyag egy-egy kérdés megbeszélése alkalmával. 
Meg kell említenem azt is, hogy ezt a gondolatot intézetünkben dr. Balogh 
Béla földrajz-természetrajzi tanulmányi felügyelő vetette fel. A szakkönyv
tárak létesítése terén még rengeteg feladat vár a magyar tanárságra. A hiva
talos könyvjegyzékből úgy látom, hogy a természettudományi, különösen 
a fizikai szakkönyvek száma kevés. Ezen a fizika tanároknak kell segíteniük. 
Egyetlen kérdésben, a rádióban, azt hiszem egész kis könyvtárt lehetne össze
állítani. Üj, modern, gyakorlati szellemű fizikakönyvekre van szükség, s ezek 
a fizikai gyakorlatoknál is felhasználhatók. Ha a fizika szakos tanárok össze
fognak, ilyen könyvtárt rövid idő alatt létesíthetnek. Értékes, jó szakköny
vek kiadása tanáregyesületeinknek is elérhető, szép feladata. A többi tan
tárgyak keretében is megvan a lehetőség minderre. A latin irodalom, régiség
tan irodalmi feldolgozása könnyed formában igen hálás feladat. A debreceni 
Kollégium főgimnáziumában tett ismételt látogatásaim alkalmával sok 
komoly kezdeményezést láttam az élményesítés tekintetében. A tanításban 
már bevált és felhasználható eredményeket publikálni kellene. Ezek a füzetek 
nagy mértékben fokoznák ifjúságunk olvasókedvét. Néhány jól szerkesztett 
ifjúsági folyóiratunk, mint pl. az Ifjúság  és Élet nagy sikere eléggé mutatja, 
hogy jól szerkesztett, nevelő célzatú szaklapokkal mit lehetne elérni.

Az önképzőköri folyóiratok beköttetése és megőrzése szintén nagyon 
fontos dolog, ezeket szívesen olvassa a tanuló ifjúság.

5. Osztály füzetek. Már az előzőkben hangsúlyoztam, hogy nem ismerjük 
eléggé Ifjúsági Könyvtáraink anyagát és az ifjúsági irodalmat. t)r. Szondy
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György és V. Üjváry Lajos ilyen irányú munkássága nagyjelentőségű, de 
minden intézet könyvtárának anyagát csak az illető intézet tanárai és tanulói 
ismerhetik. Ifjúságunk érdeklődési körének megismerése is fontos feladat 
lenne. Ennek a célnak a szolgálatában kísérletet tettem a múlt tanévben az 
osztályfüzetekkel. Egyelőre próbaképen csak a VI., VIII. osztályban végeztem  
kísérleteket. Ebbe a füzetbe a jobb könyvismertetéseket a magyar szakos 
tanárok bejegyeztetik. Az egyik kollégám minden ismertetést beleíratott. 
A füzeteket áttanulmányoztam, találtam  néhány értékes dolgozatot. Ezekben 
az ismertetésekben sokszor nagyon őszintén megnyilatkozik ifjaink lelkisége. 
A füzetek arra is jók, hogyha mi nem szakíthatunk időt ifjúsági könyvek olvasá
sára, legalább innen ismerjük meg, milyen értékek vannak könyvtárunkban. 
Az osztályfüzetek kérdésére s tanulóink dolgozataira esetleg egy kisebb cikk
ben majd még visszatérek.

Természetesen jól tudom, hogy vannak más lehetőségek könyvtáraink 
anyagának kihasználására, most ezzel a néhány gondolattal jöttem. Ügy 
érzem ez a kérdés is olyan, mint az Önképzőkör válsága, melynek fontosságára 
dr. Péter Zoltán ezen szemle hasábjain hívta fel a figyelmet. A mai rohanó 
élet, a film s a sok szórakozás elveszi ifjaink idejét, ezért résen kell lennünk, 
s mindent el kell követnünk, hogy ifjaink az iskolában szeressék meg a könyvet. 
Lelkileg kifinomodott, megnemesedett ifjúság hagyja el majd így az iskolát, 
s elérjük azt is, amiről dr. Bessenyei Lajos főigazgató elnöki megnyitójában 
beszélt : „Könyvtáraink nem lesznek szentséges tabuk, amiknek még az 
érintése is tilos.“

Nagykálló. Szepesvári Béla.

A pataki szemléltető szekrény pedagógiai jelentősége.
A pataki iskola egy érdekes kísérletéről akarok itt most néhány sorban 

m egem lékezni: a szemléltető szekrényről. Egy régi, fölösleges szekrényt 
szépen kifestettünk, kivülről sárgára, belülről fehérre, s a folyosón a tanulók 
szeme elé állítottuk. Azok egy-két napig nézték az üres szekrényt, aztán 
elkezdtek érdeklődni aziránt, hogy mi kerül abba. Hamarosan megtudták, 
hogy az kiállító-szekrény, amelyet nekik kell különböző tárgyakkal meg
tölteniük. Az érdeklődés egyre nőtt a szekrény iránt. Első esetben az angol 
tagozat növendékei hordták össze belé a maguk angolországi emlékeit, vagy  
arra emlékeztető tárgyait. M egtöltötték levelezőlapokkal, villamosjegyekkel, 
képekkel. Volt egy térkép is, mely azt tüntette fel, hogy Angliának mely 
részein járt magyar ember. Egy-két hétig állott ez a gyűjtemény a fiúk előtt, 
akik nagy érdeklődéssel nézegették, különösen a kiállítók. Nemsokára be
szedték az angol kiállítást ; következett a francia. A franciául tanulók rakták 
tele most a szekrényt a maguk hasonló em léktárgyaival: képekkel, villamos- 
jegyekkel, levelezőlapokkal, tájképekkel stb. Ezek iránt még nagyobb volt 
az érdeklődés. Nemsokára ezek is visszakerültek régi tulajdonosaikhoz. K övet
kezett a német kiállítás. Ezt már az V. osztály csinálta. Ők hordták össze a 
maguk tárgyaiból ennek az anyagát : tiroli ruhát, képeket, érmeket, jelvénye
ket, albumokat stb. Mikor ezt beszedték, a IV. osztály állította ki a rima- 
szombati gimnázium IV. osztályának ajándékul küldött könyvekről szóló 
elismervényt, amelyet a rimaszombatiak szépen bekeretezve küldtek el. 
Majd ezt is bevették. Következett a VIII. a) osztály kiállítása. Ez volt a 
legérdekesebb, mert a búcsúzó osztály ebben sok olyat kiállított, amelyhez 
az emlék és az élmény sok sugara tapadt. Kiállították azokat a képeket 
„Amit nem láttunk“ címmel, amelyek a kollégiumi 1931 előtti állapotot 
mutatták. „Ez fogadott bennünket.“ címmel kiállították az 1931-es képeket. 
„Első nagy élményünk“ címmel a 400 éves jubileumról fölvett képeket mutat 
ták be. Volt kimutatás azokról, akik elmaradtak tőlük, egy más kimutatás 
meg arról szólt, hogy a 8 év alatt hány lépcsőfokot léptek, hány nadrágot 
koptattak el, hány könyvet olvastak. Kiállították a tornából szerzett érmei
ket is. A VIII. a) osztály kiállítása után jött a természetrajzi kiállítás, amely-
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nek tárgyait a II. osztály növendékei rajzolták, festették, vágták ki és ragasz
tották föl. A művészi levelek, vonalak, gyökerek, lepkék, méhek képei az 
apró gimnázisták nagy szeretetéről és nagy kézügyességéről beszélnek. Színes 
és színtelen képek sorakoztak egymás mellett. Legsikerültebb volt egy méh- 
nek vöröspapírból kivágott képe és egy cérnából csinált finom művű pókháló. 
Az az öröm, az a szeretet, s az a verseny, amely a növendékeket munka köz
ben eltöltötte, pedagógiai szempontból becsülendő eszközzé tette ezt a kopott 
szekrényből kiállító szekrénnyé előléptetett pedagógiai eszközt. Alig várták 
már a fényképkiállítás és a rajzkiállítás megnyitását. A szomszéd teremben 
ugyanekkor a tanulók által gyűjtött bélyegek voltak kiállítva, amely kiállí
tás látogató közönsége hasonlóképpen belőlük került ki. íme egy eszköz, amely 
a rest és hanyag tanulót is meg tudja mozgatni.

Sárospatak. Gulyás József.

A tanítási idő tartamáról.
A magyar pedagógusok már régóta törik a fejüket azon, hogy azt a temér

dek ismeretanyagot, amelyet a modern életre való felkészülés megkíván, 
hogyan lehetné leggazdaságosabban a gyermek leikébe úgy beleoltani, hogy 
ő ne legyen túlterhelve, sőt a délutáni ideje is szabad legyen. A többi között 
azzal is próbálkoztak, hogy d. e. 6 órát tartsanak. Ez természetesen csak úgy 
volt lehetséges, hogy az órák tartamát csökkentették. Az 1934. évi XI. te. 
végrehajtási utasításának 25. §-a kimondja, hogy a tanítási idő napi 5 órát 
meg ne haladjon. A második bekezdés e kifejezését úgy kell érteni, hogy az 
5 óra annyi, mint 300 perc. A szünetek nincsenek ebbe beleszámítva. Régen 
ilyen volt az órák beosztása : 8—9, 9— 10, 10— 11, 11— 12, 12— 1. A szünetek 
pedig így jöttek : 5, 10, 15, 15, 15 =  60 perc. (Az első szünet tulajdonképpen 
csak a tanárnak szólt.) Tehát 8— 1-ig 60 perc szünet volt, a tanítási idő így 
voltaképpen csak 4 teljes 60 perces óra =  240 perc volt. Most az a gondolat 
vetődött fel, hogy rövidíteni kellene az órákat is, a szüneteket is, hogy 5 óra 
helyett 6 óra tartassák. Az 1935— 36. iskolai évben ezt kétféle módon ipar
kodtak elérni. A 3000— 1935. sz. rendelet 10. pontja szerint vagy így jöttek 
az órák : 50, 50, 45, 45, 40, 40 perc, közben 10 perces szünetek ; vagy az összes 
órák 45 percesek voltak, 10 perces szünetekkel. A régi, könnyen megjegyezhető 
beosztás helyett új, nehezebben megjegyezhető órabeosztás keletkezett. Több 
iskola a 45 perces órákat fogadta el. Ennek órái így festettek : (8—845, 856— 
940, 950—1035, 1045—l l 30, l l 40— 12 25, 1235—l 20). Az órák végződése 5 perccel 
korábban volt az előbbi óránál. Azonban csakhamar rájöttek arra, hogy a 
tízóraizás nem bonyolítható le 10 perc alatt, így erre 15 percet adott az iskola, 
és a harmadik óra után az órák végéig 5 perccel később következtek be (1050—  
l l 35, l l 45— 1230, 1240—4 25). így a tanítás 1 óra 25 perckor végződött. A hat 
tanítási óra mellett 1937—38-ban 55 perces szünet lett. Ezt az ú. n. rövid 
órát a 6126— 1936. sz. rendelet a polgári iskolába is behozta ; a tanítóképzőkbe 
a 18,229— 1937. sz. rendelet állította be a rövid órát, de csak címben, a szöveg 
nem szól róla. A népiskolákról a 67,432— 1935. VI. sz. rendelet intézkedik. 
A Hivatalos Közlöny 1937. évi 11. számában olvasható az 5200— 1937. ein. B. 
jelzésű rendelet 9. pontja a tanítási óra tartamára nézve meghagyja a régebbi 
irányelveket. Az 1938-i 109,646. IX. sz. rendelet a középiskolákra, a 109,350—  
1938. IX. sz. rendelet pedig a polgári iskolákra nézve rendeli el az új rend
tartás 65. §-ának intézkedését: a kísérletek befejeződtek, ezután a tanítási 
óra időtartama 50 perc, a 13 óra után, azaz 1 óra után 40 perc. Most tehát 
az órarend így fest : (8—85>, 9—950, 10— 1050, l l 05— l l 35, 12“ — 12“ , l 05— l 45). 
Köbben a harmadik óra után 15 perc szünet van. Ez már könnyebben meg
jegyezhető : az órák 11 előtt órakor, 11 után 5 perccel óra után kezdődnek.

Lássuk, e rövid idő alatt milyen tapasztalatokat szereztünk az új be
osztásról? A legelső az, hogy az ú. n. órás beosztásnál az első óra 55, a második 
50 perces volt, a harmadik órától kezdve 45 perces volt a tanítási óra. E be
osztással nagyon jól tudtuk írásbeli dolgozatoknál felhasználni az első órákat,
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továbbá magyar órákon tudtunk olvastatni. Éppen ezért az írásbeli dolgozato
kat a legrégibb beosztásnál a legelső órákra tettük. Most ha nem is egészen, 
visszakaptuk az elvett 10 és 5 percet. És ez nem kis dolog. E néhány perc 
nagyon sok az Írásbelinél is, az olvastatásnál is, szintúgy a rajznál, kísérletnél, 
számtanpéldánál. Hátránya az, hogy a tanítás vége egyre jobban kitolódott. 
Egy óráról 1 óra 45 percre. Ez legalább most, amíg a nagy óraszám érvényben 
van, az ebédelést későn teszi lehetővé. Ha majd az új tanterv 31 (a két felső 
fiúosztályban 32) órája életbelép, akkor csak egy-liét óra fog egy órán túl 
lenni, de addig, míg a VII. osztálynak 36 órája van, sokszor van 6 óra napon
ként. Több református iskolánál még az is nehezíti a helyzetet, hogy a lélek
tan és logika külön osztályban taníttatik, sőt Patakon az énekórák még a 
felső osztályokban is helyet foglalnak. A délelőtti 6 órás tanítás nagyon igénybe
veszi a tanárt is, a tanulót is. Gondolkozni kellene ennek a megrövidítésén. 
(Az egyet, református tanügyi bizottság 1939-i jegyzőkönyvének 15. pontja 
a polgárinál is elrendeli az új órabeosztást.)

Sárospatak. Gulyás József.

K Ü L FÖ L D I L A PSZ E M L E
A „X eue Ja h rb ü c h e r für Antike und deutsche Bildung“, 1938. 8. és 9. 

füzetében Alfred Heuss : „Die römische Ostpolitik und die Begründung der 
römischen Weltherrschaft“ c. tanulmányában Maurice Holleaux nyomán 
érdekesen fejtegeti, mennyire a körülmények kényszerítették ki, hogy Róma 
beleavatkozott Kelet ügyeibe. Nem volt ez előre átgondolt imperialista politika 
eredménye, hanem — kisebb incidensek kiváltotta lanyha s minimális ered
ményű akciók után — akkor kényszerült Róma Keleten erélyesebb föllépésre, 
midőn V. Fülöp makedón és Antiochos syriai király titkos szövetkezése 
Egyiptom fölosztására azzal fenyegette, hogy egy hatalmas, egységes tömb 
támadja meg Kelet felől. Hódító tervei kezdetijen még ekkor se voltak ; 
számos tény arra mutat, hogy valóban szabaddá akarta tenni a görög városo
kat, hogy így Hellasban és Kis-Ázsiában természetes ellensúlyt nyerjen a 
makedón és syriai fenyegető túlsúly ellen : hiszen Antiochos legyőzése után is 
Pergamon és Rhodosnak engedte át a győzelem gyüm ölcseit. . .  A római 
nagyság tehát nem annyira világosfejű, hideg számításnak, mint inkább 
az életösztön csodás biztossággal működő mélységének műve.

Mily különböző a földművelő munkájának értékelése Görögországban és 
Rómában, sok érdekes példával fejtegeti Kurt Schütze cikke : „Die Wertung 
bäuerlicher Arbeit in der antiken Dichtung.“ Maga a földművelő munka 
Homérosnál is becsületben áll ugyan, hiszen Odysseus is büszkén emlegeti 
(Od. XVIII. 366. skk.), hogy mezei munkában bárkivel fölvenné a versenyt, 
és Achilles pajzsán is a király szeretettel szemléli aratóit, és megbecsüléssel 
viseltetik munkájuk irá n t; nem a paraszti munka maga, csupán a bérért 
való munka az, ami lealázó Homéros hősei szemében —  mégis a testi munka 
erkölcsi értékelését egyedül Hesiodusnál találjuk : csak, aki dolgozik, szerez
het helyes úton birtokot s önálló birtokosnak lenni itt is az ideál ! ; minden 
más módja a szerzésnek : erőszak, háborús hódítás is, csalás, rablás elítélendő. 
Igazságos élet csak m unka által lehetséges. Csak, aki dolgozik, nyeri el a? iste
nektől az A rétét, ami boldogulást, tisztességet, tekintélyt is jelent, de a kellő, 
igazságos lelki állapotot is (Erga 298. skk.). Platónnál fontos ugyan a föld
művelő, mint általában a kézműves osztály, de elkülönül a katonák és állam
kormányzók előkelőbb rétegétől. A görög polis polgára azért élhet szabadon 
az államügyeknek és az önművelésnek, mert a testi munkát rabszolgáival 
végezteti. Hogy a földművelő népességnek mekkora a katonai jelentősége, 
annak tudatára a görögök — úgy látszik —  nem jutottak.

Annál nagyobb a paraszti munka megbecsülése a római irodalomban, 
miként az itáliai életben is. Már a latin nyelv telve a földművelésből vett
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metaforákkal, hogy csak a „cultura“ szót emeljük ki. S a legelőkelőbb rómaiak, 
nagy államférfiak, hadvezérek, mint Cincinnatus, Regulus, Atilius Serranus 
maguk művelik földjüket : erre példa a görög történelemben nincs. Nem vélet
len, hogy a legrégibb reánkmaradt latin prózai mű : M. Porcius Gatonak 
„De agricultura“ c. könyve. Közismert, hogy Augustus s korának nagy köl
tői : Vergilius, Horatius a földművelés régi becsületének visszaállításával akar
ták Rómát regenerálni. Vergiliusnál is, akár Hesiodosnál, a Föld az igazságos
ság kútfeje : iuslissima tellus 1 (Georg. II. 459.) (V. ö. Demeter Thesmophc ros !) 
Paraszti világ — régi jó római világ — Saturnus aranykora, egybeesnek a 
római szemlélet előtt. S a rómaiak jól látták a független, edzett parasztság 
katonai jelentőségét is.

Cikkünk azzal zárul, hogy a germánok is mindig parasztok és katonák 
voltak. Sőt -—■ s ebben már Rómával ellentétben — a mesteremberek foglala
tosságát is méltónak tartották a szabad emberhez : a fegyverkovács náluk 
nem áll a fegyver viselője mögött. (Ezzel szemben Cicero, De off. I. 150. : 
„nec quicquam ingenuum habere potest officina“.)

Nagyon érdekes Fritz Hache cikke : „Römisches und Unrömisches im 
Altlatein.“ Főleg M. Porcius Cato példáján mutatja be, hogy már a III. század 
fordulóján mennyire inkább csak szólamként élt az ősrómai szellem. Cato 
vöröshajú és kékszemű volt, tehát telivér árja. Ifjúságában a sabin hegyek 
közt, mint paraszt és katona nőtt fel. A római közéletbe bejutva, minden erejé
vel küzdött az erkölcsi hanyatlás ellen, aminek egyik okául a Keletről betörő 
hellénisztikus civilizációt tartotta. Ennek közvetítői tényleg olykor degenerált, 
gyökértelen keletiek voltak, kiket egy Polybios is távoltartott magától. De 
Cato nem ismert különbséget : a görög műveltség nemes barátait, a Scipiókat is 
támadta, s azt állította, hogy a rómaiak elvesztik hatalmukat, ha a görög 
tudomány iránti vonzalom megfertőzi őket. A római ősökben dicsérte, hogy 
köztük a költészetnek becsülete nem volt ! — s aki azzal foglalkozott, afféle kor
helynek (grassator), semmirekellő csavargónak nézték. Meg van győződve, 
hogy a görög orvosok összeesküdtek, hogy az összes barbárokat orvosságaik
kal megölik. S mégis, ez a Cato se volt ment az elátkozott új szellemtől. Fel
nőtt korában, mint szenátori kortársai, ő sem volt többé Cincinnatus, ki maga 
műveli földjét, hanem, mint igazi tőkés, majoros felügyelete alatt rabszolgák
kal m űveltette földjét, s ott nem gabonát, hanem bort és olajat termelt első
sorban, mert ezzel járt több haszon. Ezenkívül legelők, tavak, meleg forrásokba 
fektette tőkéjét. A tengeri kereskedés pénzüzleteit sem vetette meg, részvénye
ket vásárolt —- rabszolgái közvetítésével. A pénznek kamatra kölcsönzését az 
ősrómai nem tekintette tisztességes dolognak (honesturn-nak), — Cato ebben 
is az új időkkel tartott. Hirdeti ugyan, hogy földművelőkből lesznek a leg
derekabb férfiak és katonák, ám az ő birtokán egy férfi sem élt, ki szóba jöhe
tett volna katonai szolgálatra, hiszen csupa rabszolgát foglalkoztatott. „De 
agricultura“ c. művében a capitalisztikus ültetvényes-gazdálkodásról szóló 
görög kézikönyvet tartott szem előtt. A földdel nem volt többé összeforrva, 
hanem árunak  tekintette azt, melyet a haszon kedvéért eladni, csere-berélni 
lehet. Épúgy árunak tekinti rabszolgáit, kiket, ha öregek vagy betegek, el 
kell adni. Betegségük esetén első tanácsa, hogy le kell szállítani élelmezési fej
adagjukat. Egyformán messze vagyunk az ősrómai pater familiasnak cselédei
vel szemben sokszor nagylelkű, patriarchiális bánásmódjától, valamint 
a görög műveltségű, humánus Plinius nemeslelkűségétől. Rabszolgáit a végső
kig kihasználja : munka és alvás tölti ki azoknak egész életét. Ünnepnapokon is 
dolgoztatja őket, mert voltak munkák, mik kifejezetten nem voltak eltiltva. 
A haszonra-éhes kapitalista szelleme szól Cato gazdasági elveiből, s e szellem 
az ősi római nemességtől a hajdankorban sem volt idegen, mert — az újabb 
kutatások szerint — az etruszk befolyás korában a nagybirtok-rendszer 
uralkodott, és római patrícius családokkal együtt etruszkok alkották a nagy- 
birtokosok felső rétegét. Csak később fejlődött ki a kisbirtokos osztály, mely 
a IV. és III. században a római gazdasági élet és hadsereg alapja volt, -—■ ám 
Cato korában már tűnőben volt, úgyhogy a II. század vége felé Tib. Gracchus 
joggal mondhatta : „Az állatoknak barlangjuk van ; az embereknek, kik
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Itáliáért harcolnak és meghalnak, csak a levegőben és napfényben van részük, 
másban semmiben. Ház- és lakhely nélkül bolyonganak feleségük s gyerme- 
keikkel... Nincs házi oltáruk, nem ismerik őseik nyugvóhelyét ; idegen dőzsö
lésért és idegen gazdagságért halnak meg ők, kiket a föld kereksége urainak 
neveznek, de egy talpalatnyi rög sem az övék.“

História est magistra vitae.
Kunszentmikíós. Kövendy Dénes.

H A Z A I IR O D A L O M
I)r. Varga Zshjmond : Bibliai vallástörténet. Debrecen, 1938. Szerző saját 

kiadása. 713 oldal, nagy 8°. Ara : 20—  P.
A debreceni Tisza István Tudományegyetem nagynevű vallástörténész 

professzorának e legújabban megjelent könyve szerves folytatása az 1932-ben 
kiadott s szintén óriási területet felölelő „Általános vallástörténet“ c. művé
nek. Eseményt és örvendetes gazdagodást jelent e hatalmas opus a magyar 
református teológiai irodalomban. Külön jelentőségre emeli az a tény, 
hogy hiányt pótol. Hiszen mint szerzője az Előszó-ban írja is : „400 év óta a 
magyar protestantizmus rendszeres biblika theologiát vagy mint újabban 
nevezik : bibliai vallástörténetet nem produkált“. Valóban, a magyarnyelvű 
bibliai történeti irodalom szerfelett szegény, s rég éreztük már a szükségét 
egy „a tudományos kutatás követelményeivel mindenben számoló“ vezér
könyvnek, amilyennel szerző a magyar protestáns teol. irodalmat most meg
ajándékozta. Dr. Varga Zsigmond ugyanis nemcsak a bibliai vallások törté
netének igen alapos ismerője, hanem annak a roppant kiterjedésű kortörténeti 
háttérnek is, amely a két bibliai vallás mögött áll.

A hatalmas mű —  713 oldal nagy 8° — két főrészre tagozódik : I. Beve
zetés a bibliai vallástörténetbe (1-—120) és II. Az ószövetségi vallás története 
(121— 713. o.).

A bibliai vallástörténet feladata — szerző szerint — a bibliai vallások 
életének minden megnyilvánulási formájában való leírása és tisztázása. Éppen 
ezért kutatási körébe tartozik minden olyan jelenség, amely a bibliai vallások 
kialakulásánál és fejlődésénél szerepet játszott. S mivel kétségtelenül meg
állapítható, hogy a bibliai vallások az ókori vallásokkal és kultúrával érint
kezésben állottak, onnan hatásokat kaptak, a bibliai vallástörténet úgy tekin
tendő, mint az általános vallástörténet egy „speciális fejezete“ . Tehát nem 
önálló tudomány, s módszere is az előítéletmentes, történeti, kritikai kutatás
mód, amely a bibliai vallásokat sem kész adottságukban és lezártságukban 
vizsgálja, hanem fejlődési folyamatukban. Nem híve az ú. n. biblika teológiá
nak, mely magából a bibliából akarja megismerni a bibliai vallásokat. Hirdeti, 
hogy a biblika teológia sem nélkülözheti a vallástörténeti módszert, vagyis 
a tudományos kutatási módszert, amely semmi elvi megkötöttséget nem 
ismer. E módszer célja : összehasonlítás által a vallások sajátos tartalmának 
a megállapítása. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a vallások, így a bibliai 
vallások is az emberi szellem fejlődésének a produktumai. „ . . . A  bibliai 
vallásokat nem lehet az előző vallástörténeti fejlődés mechanikus folytatásai
nak tekinteni, mint amelyekből egész természetes úton-módon kialakulhattak 
volna, hanem olyan új, isteni kijelentéseknek, amelyekre Isten az emberi 
nem előző vallásos erőfeszítései következtében szuverénül határozta el magát“ 
(13. o.). Mivel a bibliai vallások is térben és időben jöttek létre, különböző 
vallásrendszerekkel érintkezésbe jutottak ; következéskép találhatók rokon
vonások, sőt analógiák a bibliai és nem bibliai vallások között. Vallástörténeti 
kritikai alapon az igazságtartalmat ezektől a nem bibliai vallásoktól nem lehet 
megtagadni. Isten kijelentéseit kell azokban is látni, de a tökéletes és „egyetlen 
igazság“ csak a bibliai vallásokban van jelen. S ott is az Újszövetségben, ahol 
maga az Isten szállt alá az ő szent Fiában, hogy idvességre vezérelje a bűnös 
embert. Ilyen üzenete pedig egyetlen más vallásnak sincs-(30. o.).
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Az itt ismertetett szempontoknak megfelelően a könyv anyagbeosztása 
a következő : I. rész. A teológiai tudományok legújabb fejlődése és a bibliai 
vallástörténet. II. rész. Izráel vallása művelődéstörténeti és vallásphenome- 
nologiai megvilágításban. (A politikai történet rajza. Az ókori kelet kap
csolatai Izráellel. Az írás kialakulása és elterjedése az ókori keleten. Az ókori 
keleti nyelvek, mint az általános művelődési és vallási kölcsönhatás kifejezői. 
Műfaji és tartalmi egyezések Izráel irodalma és az ókori keleti irodalmak 
között. Az ókori kelet vallásos életének közös kifejező formái.) Primitív vallási 
kategóriák közössége az ókori keleten és Izraelben. Az ókori keleti vallások 
magasabbrendű fejlődése. Az ószövetségi vallás kialakulásának történeti 
rajza. (Mózes élete és műve, A próféták kora és működése, A judaizmus 
kialakulása.)

Külön említést érdemel a gazdag irodalmi tájékoztató, melyet szerző 
az egyes fejezetekhez csatoltan ad, pontosan megjelölve, hogy a közölt tudo
mányos forrásművek közül melyek találhatók meg a debreceni Kollégium  
nagy könyvtárában, illetve az egyetemi szemináriumi könyvtárakban. A köny
vet egy, á benne tárgyalt főbb fogalmak és nevek betűrendes indexe zárja be 
és egy térkép, mely ,,Az ókori keleti színtér az Ószövetség vallása törté
netéhez“ címet viseli, feltüntetve a zsidók fogságának helyeit is.

Debrecen. Dr. Farkas Ignác.
I'adányi-Frank Antal d r .: A nevelés módszere. Cikkek. Tanulmányok.

(Szerző kiadása, 1939. Budapest. 621 oldal, ára : 5 P.)
Szerző legújabb könyvében a különböző nevelésügyi szakértekezleteken, 

gyűléseken elmondott beszédeit, előadásait, valamint hazai tanügyi lapjaink
ban megjelent több mint 100 értekezését, tanulmányát adja itt közre.

Tanulmányai nemcsak a tanítóképzés és a népoktatás problémáival 
kapcsolatosak, de szinte kivétel nélkül érintik összes iskolatípusainknak érde
keltségi köreit is. Könyvének főcímei : I. A nevelés módszeréről. II. A nevelő 
(p. 10— 30). III. Tanítóképzés. Tanárképzés. Tanítóság. Felügyelet (p. 31-—148). 
IV. Egyes tantárgyak nevelő értékei (p. 149—-284). V. Egyetemes nevelési kérdé
sek. A  gyermek. Az ifjúság (p. 285— 611). VI. Befejezés (615).

I— II. Szerinte : ,,A nevelés közvetlen célja a helyes cselekvés; a nevelés 
közvetett célja a jellem ; a nevelés végső célja a személyiség.“ A nevelés mód
szere című fejezetben megjelöli azokat az utakat, melyeken át tanítványaink 
a személyiség felé közeledhetnek. A 10 cserkésztörvény mintájára össze
állítja a nevelő 10 főbb jellemvonását, boncolja a nemzetnevelő egyéniségéi, 
rámutat arra, hogy a tudományszeretet, az ifjúság iránt való szeretet, és az 
önnevelésben megnyilatkozó hazafiság a leendő nevelő legnagyobb értékei. 
Maradék nélkül el kell fogadnunk amaz alaptételének az igazságát is, hogy 
„. . .a nevelő csak akkor végezhet becsületes munkát, ha mindenekelőtt a 
saját életében törekszik azokat az elveket megvalósítani, amelyeknek követését 
tanítványainak a lelkére köti“ . Szerzőnek a nevelésügyhöz való viszonyát 
jellemzi, hogy a romboló latin mondást — akit az Istenek gyűlöltek, abból 
pedagógust csináltak —• így fordítja á t : „Istenem nagyon szerettél, Nem zet
nevelővé tettél.“ Színes képekben, a gyermekszeretettől áthatva írja meg a 
„tanítók tanítóinak“ kívánatos jellemvonásait.

III. , ,Tanítóképzés. Tanárképzés. Tanítóság. Felügyelet“, ugyancsak érté
kes fejezetei munkájának. Több tanulmányával a tanítóképzők és a népiskolák 
szellemi közösségének elmélyítését szolgálja. Bírálja az 1925. évi képzői tan
tervet, utasítást és vizsgálati szabályzatot. A képesítő vizsgálatok eredményei
nek megítélésében előkelő helyet szeretne biztosítani a nevelői gondolatnak is. 
Ez helyes és szükséges is 1 Külön tanulmányban mutat rá a tanítóképzés és a 
működő tanítók között kívánatos kapcsolat megteremtésére. Több cikkében 
a tanítóképzés legfrissebb problémáit, a líceumra felépített akadémiai tanító- 
képzés új rendjét vetíti elénk. Az iskolafelügyelet művészete címen megírt 
sorait különösen a tanulmányi felügyelők és a körzeti iskolafelügyelők hasz
nálhatják.

IV. Az egyes tantárgyak nevelő értékei főcím alatt felsorakoztatja a magyar
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nyelv és irodalom, a történelem, a földrajz, a természetrajz, a mennyiségtan, 
a természettan tanításának nevelő értékeit. Elgondolásait oktató-nevelő 
munkánk során —- szinte összes iskolatípusunkban —  hasznosíthatjuk. 
A lakóhely (város, falu, tanya) viszonyát népiskolai tevékenységünkhöz 
ugyancsak tantárgyak szerint részleteiben is tárgyalja. A  karakterológia sze
repe a nevelő munkában c. rész értékes útmutatót ad : ,,A nemes gyermek, 
nemes ifjúság, nemes felnőtt magyar ember“ neveléséhez. Az alapfogalmak 
megadása után a metafizikai, az életbölcseleti, a vallásos, a szociológiai, a 
tipológiai, a politikai, a lélektani, az etikai, a pedagógiai irányokat tárgyalja. 
Külön, nagyobb fejezetben m utat rá arra, hogy miként nevelhetünk a nevelés- 
történelemmel. Apácai munkásságából annak ma is korszerű mozzanatait vetíti 
elénk, majd Aristoteles szellemét, Pestalozzi nemes gyermekszeretetét, nevelő 
szenvedélyét hozza hozzánk közelebb. Elénk varázsolja Fináczy  E. ókori, 
középkori és renaissance-kori neveléstörténetének pedagógiai értékeit, örök
értékű eszményiségét.

V. ,,Egyetemes nevelési kérdések, A gyermek, A z ifjúság“ főcímek alatt 
összegyűjtött fejezetek kötik le különösképpen a gyakorlati pedagógia munká
sainak érdeklődését. Ezeknek szinte minden sorában, a nevelőből kiinduló, a 
gyermeket a központba állító és határozott célra törekvő pedagógia megterem
tését hirdeti. Égető pedagógiai szükséglet c. fejezetében mint a voluntarisztikus 
idealizmust hirdető pedagógiának lelkes harcosa szólal meg. „A nevelés a 
teremtés gondolatának része“ , valamint „Ideálizmus a gyakorlati élet szolgá
latában“ c. fejezetekből a nevelés, mint a nevelői lélek legszentebb szenvedélye 
tükrözik felénk. A népiskolák munkásait különösen a 6— 10 éves gyermekek 
erkölcsi fejlődését és nevelését tárgyaló rész, valamint a környezet hatása az 
iskoláskorú gyermekre c. fejezetek érdekelhetik. Ugyancsak a gyakorlati 
pedagógusok forgathatják legnagyobb haszonnal a gyermekeinket igaz
mondásra nevelő, a gyermekért való felelősségünket fokozó, a gyermekekhez 
bennünket közelebb vivő tanulmányokat.

„A  pedagógia becsülése“ címmel szerző a pedagógia értékelése körül szer
zett tapasztalatait mutatja be. Vizsgálja, miként értékeli az állam és a társa
dalom a pedagógiát, boncolja a pedagógia és egyéb tanulmányok viszonyát, 
valamint a pedagógiai gondolat helyét az egyetemen, a középiskolákban, a 
tanítóképzőintézetben, valamint a népiskolában. Nagy gyakorlati érzéket 
tükröznek könyvében : „A tudás szerepe az 1925-ös népiskolai tantervben“ , 
valamint : „Az 1925-ös népiskolai tanterv korunk néhány jellegzetes pedagógiai 
iránya szempontjából“ c. fejezetek is. Külön foglalkozik a munkaiskola érté
kelésével. Néhány külföldi iskolát is érint értekezései során. A cserkészet lélek
formáló ereje ugyancsak több tanulmányának szolgál tárgyául. Majd fel
keresi amaz uralkodókat, költőket,írókat, hősöket és vértanukat, kik nemzetünk 
életéért éltek, haltak, vérükkel életét nem egyszer megváltották, titáni munkás
ságukkal a mélységből a magasba ragadták, hogy e magasztos példák tüzé- 
ben a mi tanítványaink ifjúi lelke is megtisztuljon, felmagasztosuljon, hozzá
juk hasonuljon. Megmutatja, miként kell tanítani és nevelni István király 
intelmeivel, Széchenyi hazaszeretetével, Rákóczi honszerelmével, Kölcsey 
eszményiségével, a budai hősök áldozatos életével s tb . . . Önálló nagy fejeze
tek formájában sorakoznak fel e kérdések munkájában. Nagy nemzeti érté
keink mellé odaállítja a fejlődő lelkeket, vágyat kelt soraival egy magasabb 
rendű életre, és hittel, erkölcsi és fizikai erővel telíti meg az ifjúi lelkeket 
nemes életküzdelmükben. „Hogyan nevelhetjük magunkat ?“ „ K i vagyok én?  
„Fordulópontok az ifjúság életében“ . . .  mind, mind olyan tanulmányok, 
melyek a jobb ember nevelését célozzák. A könyv olvasóit közelebb viszik a 
gyermekhez, közelebb a felnőttekhez. A szerző szavaival szólva : „Közelebb 
Krisztushoz ! Közelebb az öntudatos magyarsághoz ! Közelebb ahhoz, hogy 
mindenki a maga helyén a legtökéletesebb munkát végezze ! Közelebb az 
eszményi magyar élethez 1“ Tanulmányai abban különböznek a hasonló jel
legű értekezések szinte kimeríthetetlen sorától, hogy minden körülmények 
között a reális élet talaján mozognak, és mégis az eszményiség felé vezető 
utat jelölik ki. Szerző könyvének legnagyobb értékű része ama fejezetsorozat,
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amely az önnevelés útján a személyiség felé vezet bennünket. Mindig úgy és 
olyan módon hozza elénk az értékeket, hogy azok megvalósítására való törek
vésünk valóban a megvalósíthatás keretei között alakulhassanak ki lelkűnkben. 
Az önnevelés útjain végtelen sok akadály áll előttünk. Szerző ezek elhárítására 
neveli az olvasót, s közben valódi pedagógiai értékeket olt a lélekbe. A nevelés 
szerelmesévé kíván tenni minden nevelőt. Idevágó tanulmánysorozatából 
a voluntarisztikus idealizmust hirdető pedagógia körvonalai bontakoznak ki.

A már eddig elmondottakból is láthatjuk, hogy nem összefüggő, szorosan 
egymásba kapcsolódó fejezetekben kapjuk meg itt „A nevelés módszerét“ . 
Ezek valóban különböző előadások és cikkek gyűjteményei, melyek a magyar 
tanítóképzés első munkásának szinte pedagógiai hitvallását adják. E 620 
oldalas munkát az összes iskolatípusok tanárai, valamint a népoktatás munká
sai is nagy haszonnal forgathatják. A 6 éves kisgyermektől, a középiskolás 
diákon át, a főiskolai hallgatóig megtaláljuk sorai között magyar fiatalságunk 
lélekrajzát. Az önvallomások sora a nemesebb ember kialakításának küzdelmeit 
tárja fel előttünk. És éppen abban különbözik a nevelés módszerének e könyve 
talán minden hazai pedagógiai munkánktól, hogy kimondottan a gyakorlatias
ság talaján mozogva, haladva, élve kívánja felemelni tanítványait az eszmé
nyek magasságába. Az út, mely bennünket felfelé vezet : a helyes cselekvés. 
Ez egyben tehát a nevelésnek legjobban konkretizálható célja is !

A különböző iskolarendszereket, tantervjavító törekvéseket, iskola- 
reformokat, tantárgyakat, az iskolák belső életét, tantárgyainak célját stb . . ., 
mindent mindig ezen a szemüvegen keresztül vizsgál. 620 oldalas tanulmányá
ban tulajdonképpen az önnevelés prizmáján keresztül töri meg és vetíti elénk 
a gyakorlati és elméleti pedagógia problémáinak gazdag kincsesházát.

Könyve valóban tanít, valóban nevel. Mi, gyakorlati nevelők segítségé
vel, közelebb juthatunk az ifjúsághoz. Most, amikor középiskolásaink személyi 
lapjait töltjük ki, s talán sokszor probléma előttünk a helyes ifjúságismerethéz 
való eljutás, Padánvi-Frank Antal dr. könyve ebben is értékes segítőtársunk 
lehet. Szemes Gábor.

A pohjári iskolai ta n áro k  évkönyve 1938—39. Szerkesztették Illvefalvi 
Rákosi Zoltán, dr. Mileji Salamon János és Kratofil Dezső. Budapest, 1939. 
Ára 5'60 P.

A békeévek nyugodt idejében az egyes iskolatípusokról évről évre min
den tanév elején megjelentek az egyes évkönyvek, amelyek részletes tájékoz
tatást adtak az egyes iskolákról, azok tanárkarairól, s ismertették az iskola
típusra vonatkozó tudnivalókat rendszeres, kimerítő összefoglalásban ; 
az áruk mérsékelt volt. A világháború óta eltelt húsz év alatt az évkönyvek 
általában megritkultak ; a polgári iskolákról is alig néhány jelent meg. Ez 
a körülmény teszi érthetővé, hogy a tanárság fokozott érdeklődéssel várja 
és fogadja egy-egy ilyen évkönyv megjelenését. Viszont fokozott igényeket is 
támaszt vele szemben. Megkívánja, hogy az ilyen évkönyv kimerítően teljes 
adatokat tartalmazzon, s tárja fel a státus életének minden fontos mozzana
tát. Ezt valóban joggal meg lehet követelni egy ilyen évkönyvtől. Ha c szem
pontból nézzük a címben megnevezett évkönyvet, hogy általánosságban 
megfelel-e a követelményeknek, akkor igennel kell válaszolni, ami azonban 
nem zárja ki azt, hogy a szerkesztés minden tényével teljesen meg legyünk 
elégedve. Olyan emberi munka nincs is, amely minden részletében, mindenki
nek tessék, mindenkit minden vonatkozásban kielégítsen. Ez az évkönyv 
általában azért elégítheti ki a státus tagjait, mert már a szokásos módokat 
követte a szerkesztés, azon az úton haladt, amelyen már az elődök biztos 
nyomot tapostak.

Az évkönyv elején azoknak a vezető személyiségeknek közleményeit 
találjuk, akik a polgári iskola ügyével közvetlen kapcsolatban vannak el
foglalt hivatali állásuk vagy tisztségeik alapján. Hogy közleményeket írtak 
az évkönyvbe, az megtiszteltetés a polgári iskolai tanárságra s a polgári 
iskolai egész oktatásügyre. Dr. Kosa Kálmán miniszteri osztályfőnöknek, 
dr. Damjanovics Lajos miniszteri tanácsosnak, dr. Huszti József, a tanárképzői 
igazgatótanács elnökének a polgári iskola felügyeletéről, a tanárképzésről
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és a polgári iskola jövő hivatásáról szóló cikke tartalmilag is elsőrendű nagy 
értékei az évkönyvnek a polgári iskolai tanársággal szemben megnyilvánult 
megtiszteltetésen kívül. Csatlakoznak e bevezető közleményekhez a tankerületi 
főigazgatók nagyértékű nyilatkozatai a polgári iskola nemzetnevelő munká
jának legfőbb követelményeiről, majd Mileji Salamon János. dr. Rácz Imre, 
Galla Sándor következnek sorra olyan közleményekkel, melyek mind kapcso
latosak a polgári iskolák napi életével.

Külön értéke az évkönyvnek, hogy Kratofil Dezsővel élén résztvett annak 
szerkesztésében a szegedi gyakorló "polgári iskola tanárkara, s így abból 
a példa nélkül álló pedagógiai munkásságból, melyet ez a tanári kar évek 
óta általános elismerést keltő eredménnyel folytat, ennek az évkönyvnek is 
rész jutott, s ezáltal biztosítva lett annak pedagógiai értéke.

Az évkönyv többi része névtári adatokat tartalmaz, a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium, a főigazgatóságok, a tanárképző főiskola, az országos 
tanáregyesület tisztesei, majd a polgári iskolák tanári testületéi, az állami 
és nem állami tanárok rangsora, végül illetménytáblázatok és határidő napló 
következnek.

Az általában kielégítő tartalom mellett rá kell mutatnunk a szerkesztés 
néhány hibájára is. Nem mutatja a szerkesztés mozgékonyságát, hogy régen 
elavult adatok vannak az évkönyvben. Ha a megjelenés idejéig nem is lehet 
a nagy státus minden személyi változását levezetni, mégis vannak az év
könyvben részletek, melyeknek újságát biztosítani lehetett volna. Ilyen pél
dául a tanáregyesület tisztikarának névsora, melyet a szerkesztő már szeptem-« 
berben tudhatott, hiszen ő vezette azt a választást, s mégis márciusban még 
a régi tisztikart közli, pedig aligha hisszük, hogy ez eljárásában a régi tiszte
sek iránt érzett rokonszenv vezette volna. Általában hiba, hogy minden idő
rendi adat félévvel a megjelenés előtt zárul. Egy ilyen terjedelmű könyvnek 
a mai nyomdai viszonyok mellett két hét alatt el kell készülni, s a kész munkán 
az új adatok pótlását azt megelőzőleg egy hét alatt el lehet végezni, s így az 
időhöz kötött adatoknál legfeljebb egy" hónapi elmaradás engedhető meg. 
Mivel itt négy-öt hónapi elmaradás történt, ez a szerkesztés álmosságára enged 
következtetni.

Érdekes tünet, hogy míg a rangsorban, minden fizetési osztályban fel
van tüntetve a tanárok szolgálati idejének kezdete, addig ez a VI. fizetési 
osztályban lévőknél nincs meg. Pedig tanári rendünk egészen bizonyosan 
kíváncsi e kartársak szolgálati idejére is. Feltétlenül szeretnénk tudni, hogy 
azok a kevésszámú nagyjaink államiaknál és nem államiaknál egyaránt, kik 
a VI. fizetési osztályban vannak, szolgálati éveik alapján jutottak-e oda, 
mert ha nem, akkor olyan érdemüknek kell lenni iskolai, tudományos, irodalmi 
stb. téren, melyeket a tanárság is ismer, s amelyek megnyugvást eredményez
nek a tekintetben, hogy a státus élén vannak.

A rangsorok végén szívesen láttunk volna egy olyan táblázatos kimutatást 
is, amely feltüntette volna a tanároknak és az igazgatóknak az egyes 
fizetési osztályokban való százalékos létszámát. Ugyanilyen kimutatást kel
lett volna csatolni az iskolák felsorolása után a jelleg feltüntetésével. Súlyos 
hiba, hogy az áttekinthető táblázatok hiányoznak.

A márciusi megjelenés folytán kaphattunk volna némi tájékoztatást 
legalább a múlt év őszén visszakerült felvidéki polgári iskolákról és tanárság
ról is. Ez az adat fokozta volna az évkönyv érdekességét és értékét.

Hiányzik az évkönyvből a nyugdíjas kartársak névjegyzéke is, 
ez által lett volna teljessé a státus névtári közlése. Az országos tanáregyesület 
és a körök tiszteseinek felsorolásánál a név után fel kellett volna tüntetni 
a működési helyet, sőt az iskola jellegét is ; lett is volna részére a sorban hely.

Hogy az egyes helyi és személyi vonatkozású adatokban mennyi a helyt 
nem álló, vagy hiányos adat, azt természetesen csak az érdekeltek tudják 
megállapítani. Hogy ilyen fogyatkozás is van az évkönyvben, az kétségtelen. 
Ide írjuk igazolásul", hogy sem a debreceni, sem a nyíregyházi, sem a hajdú
böszörményi, sem a pécsi, sem a kiskunhalasi, sem a budapesti református 
polgári iskoláknál nincsenek feltüntetve az iskolával kapcsolatosan működő
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tanfolyamok. Az iskolákkal kapcsolatos tanfolyamokról egyenesen külön is 
meg kellett volna emlékezni.

Következetlen az évkönyv a névírásban ; a férjes asszonyok nevét három
féleképpen. hol így, hol úgy írja. A vitéz jelzőt hol rövidíti, hol nem, hol kis 
betűvel írja, hol naggyal. A külön névvel is ellátott iskolák nevét hol kötő
jellel írja, hol nem (Szent Lujza-Intézet, de Dóczi Leánynevelő és Ranolder 
intézet stb.). A leánynevelő intézel megnevezését is egyszer kötőjellel, másszor 
anélkül. A kötőjel használata általában gyenge oldala az évkönyvnek, mert 
néha még a Szent Imrét is kötőjellel írja. Az ilyen nem fér össze a pedánsnak 
tudott tanári munkával.

Kifogásaink sorát az évkönyv árával fejezzük be : a közel hat pengős 
árért még akkor is drága, ha nyomdatechnikai szempontból kifogástalan is 
a kiállítása.

Hajdúböszörmény. H . Fekete Péter.
Adélé Kenyeres : Comment íme petite lloiuiroise de sept ans apprend le 

franeais. Génévé. Archives de Psychologie. T. XXVI. No. 104. Avril 1938. 
321— 366.

A X X . század a gyermek százada. Talán senki sem értette meg jobban 
az idők szavát, mint dr. Kenyeres Elemér, a korán elhúnyt, kiváló psycholo- 
gus-pedagógus. Tizenhárom éven át figyelte Éva gyermekének testi és szellemi 
fejlődését. Mintegy 9 ezer lapra terjed naplója, melynek egyik részletét dol
gozta fel a sokatígérő tudós felesége Kenyeresné, Főzmayer Etelka, a buda
pesti Mária Terézia-leánygimnázium tanára.

A munka érdekesen világítja meg, hogyan tanult meg Éva franciául 
6 éves és 9 hónapos korában, mint egyik genfi iskola növendéke, ahol körül
belül ugyanazokat az ismereteket tanulta, amelyekkel az előző évben Buda- 
pesten az I. elemi osztályban foglalkozott.

A munka tulajdonképpen három részre oszlik. Az elsőben szó esik az 
utazási előkészületekről, valamint Évának a francia iskolában töltött első 
napjairól.

A másodikból megtudjuk, hogyan szerezte meg Éva első nyelvismereteit 
a karácsonyig terjedő időben.

A harmadikban olvashatjuk az esztendő első felében megszerzett nyelvi
készség teljes kifejlődését, a szókincs bővülése, a franciás kifejezések meg
szerzése és a nyelvtani ismeretek tudatossá válása által.

Befejezőül nehány érdekes adat azt világítja meg, hogyan viselkedik 
Éva a hazatérés után, különösen anyanyelvével és a francia nyelvvel szem
ben, továbbá, hogyan válik benne tudatossá a haza fogalma, végül hogyan 
ébred fel lelkében a hazaszeretet magasztos érzelme.

Éva szeptember 25-én érkezik Genfbe szüleivel, kiknek egyetlen gyer
meke. Jól tud írni, olvasni, néhány szót németül, franciául semmit sem. Az 
útikészülődés közben nem is a nyelvtanulás érdekli. Szülei hiába szeretnének 
nehány francia szót megtanítani neki, nem áll kötélnek. Örül az utazásnak, 
a Mont-Blanc-nak, az Alpok szép virágainak. Az első genfi napokban sem 
érzi még a francia beszéd szükségét. Pár nap múlva örömmel készülődik 
látogatóba. Az ismerős család két kis gyermeke azonban franciául beszél, 
a játék tehát sehogysem megy. És, íme, Éva kéri szüleit, hogy beszéljenek 
vele franciául. A szociális ösztön és a játszás szükségességének érzete kelti 
fel a gyermekben az érdeklődést a francia nyelv tanulása iránt.

Az első iskolai napon, éppen sétára indulnak a kicsinyek. Éva szívesen 
áll sorba, de mihelyt beszélgetésről van szó, visszahúzódik társaitól, és csak 
akkor vesz ismét részt a közös játékban, ha ez beszéd nélkül történhetik. 
Másnap csak ígéretekkel, fenyegetésekkel lehet iskolába küldeni, s tanító
nője alig tudja megvigasztalni a zokogó gyermeket.

A második ösztönzést tanítónője dicsérő szavaiból meríti Éva. Az első 
hét végén kiskönyvébe kerül ez a megjegyzés : „Kedves gyermek, jó tanuló 
válik belőle, ha tudni fogja nyelvünket.“ Ettől a naptól kezdve Éva érdek
lődni kezd az iskolában. Egyforma részt kér a közös munkából, játékból.
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November 15-én kis francia éneket tanul, hogy tanítónőjének örömet sze
rezzen. Már szereti iskoláját, és szomorú a karácsonyi szünet kezdetén.

Éva francia nyelvi tanulásában átugrotta azt a fokot, amelyben az anya
nyelvtanulásban a szó mondatértékű. Néhány német kifejezés birtokában 
Éva világosan tudja, hogy a tárgyaknak más és más szó felel meg a külön
böző nyelvekben. Élső francia szókincsét is úgy szerzi meg, hogy a körülötte- 
lévő, mindennapi élettel kapcsolatos dolgok, tárgyak francia nevét kérdez
geti. A bevésés munkáját játékkal kapcsolja. Babáitól kérdezi a megtanult 
francia szavakat, s természetesen ő maga felel helyettük. Am int a játék volt 
Éva első ösztönzője érdeklődésének felkeltésében, ugyancsak a játék lesz a 
szókincs megrögzítésének is főtényezője a beszéddel“ kapcsolatos mozgások 
és énekek mellett.

Az első hónap végén már sikerül Évának tanítónőjének beszédében 
néhány mondatot jól-rosszul megértenie.

A második és harmadik hónapban a francia szókincs franciás kifejezé
sekkel, gallicizmusokkal bővül, színesedik. Gyermekes módján hasonlatokkal, 
elemzésekkel, etimológiai következtetésekkel, analógiákkal igyekszik Éva 
francia tudását fejleszteni. Kiindulópontul mindig az anyanyelvet veszi. 
Csodálkozik, hogy a francia „qui és eux“ hangzásban és jelentésben véletlenül 
a magyarhoz hasonló. Furcsának találja, hogy magyarban a „hét“ egy hetet 
is jelent, s a franciában ezt hiába keresi. A legbiztosabb alap szókincsének 
tudatossá- és biztossátételében számára anyanyelve. Hiába mutatják meg 
neki az ismeretlen szó képét, addig nem nyugszik, míg jelentését magyarul 
is nem hallotta.

Erre az időre esnek az első önálló mondatszerkesztések, valamint a 
nyelv fonetikai sajátságainak tudatossá válása is. Az utóbbiban Éva igen 
gyors léptekkel halad, úgy, hogy háromhónapi tanulás után a genfi kis 
gyermekek beszédének lejtését, dallamát elsajátította. Tanítónője feljegy
zése szerint Éva ért franciául és felel a kérdésekre. Nyelvtanulásának első 
ideje befejeződött. A szerző itt sok érdekes példával világítja meg gyermeke 
nyelvi tudását, készségét (334—335. 1.).

A következő fejezetben a francia nyelv fejlődését és tökéletesedését 
látjuk. Az első nehézségeken átesvén, az anyanyelv Éva számára csupán 
kisegítő, ellenőrző szerepet kap. Ezután babáival franciául beszél. Január 
27-én kijelenti, hogy mindig franciául gondolkodik. Februárban teljesen érti 
tanítónője magyarázatát. Kéri szüleit, hogy franciául beszéljenek vele, sőt 
ezen a nyelven akar imádkozni is. Február végén már nem végez összehasonlí
tásokat a magyar és a francia nyelv között, a magyar a második helyre 
szorult. Március 10-én édesatyja kérdez tőle valamit magyarul. Éva panasz
kodik, hogy gondolkodnia kell, hogy a magyar kifejezést megtalálja. Március 
17-én hibát követ el a magyar beszédben, s bár még állandóan hibázik a 
franciában is, már nagyobb könnyedséggel kezeli az idegen nyelvet, mint 
anyanyelvét. Április 4-én álmában franciául beszél. Júniusban, tanítónője 
ítélete szerint, úgy beszél franciául, mint genfi osztálytársai.

A következőkben Kenyeresné bőséges példákkal világosítja meg, hogyan 
bővül tovább Éva szókincse, hogyan jelennek meg nyelvében az anyanyelv
ben még eddig ismeretlen kifejezések, hogyan lesznek tudatossá a nyelvtani 
sajátságok, végül, hogyan fejlődnek ki a “kérdő és összetett mondatok.

Hazaérkezve Budapestre, Éva ugyanolyan helyzetbe kerül, mint Géni
ben. Társai mosolyognak idegenszerű magyar beszédén, ő pedig ismét babái
hoz menekül. A felnőtteket is kerüli, s a világ minden kincséért sem beszélne 
franciául sem. Néhány hét múlva azonban visszanyeri helyes magyar beszédét, 
szívesen beszél franciául is, de csak szüleivel, halkan, hogy semmi feltűnést ne 
keltsen.

A Genfben töltött esztendőben válik tudatossá Évában a haza fogalma. 
Már az első napokban meglepi a honvágy. Többször szenved miatta annyira, 
hogy haza szeretne menni. Szülei feljegyzései szerint Évában egész külföldi 
tartózkodása alatt erős nemzeti érzés volt. Jól érzi magát az idegen környezet
ben, de nem szeretne örökre ott maradni. Kijelenti, hogy hazáját, Magyar
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országot jobban szereti, mint Franciaországot ; hangsúlyozza, hogy magyar 
leány, de ugyanakkor francia is szeretne lenni, és felette sajnálja^ hogy ez 
nem lehetséges. Ebben a belső harcában összehasonlítja hazáját a külföldi 
vidékekkel. Nagy megelégedéssel beszél Budapest szépségeiről. Végül, egy 
kellemes séta után diadalmasan állapítja meg : „Szeretem Magyarországot 
és Franciaországot. Két országot is lehet szeretni. De jobban szeretem 
Magyarországot. Ez az én hazám, és mindig jobban kell szeretnünk szülő
földünket.“

Kenyeresné Főzmayer Etelka értékes tanulmányát nagy érdeklődéssel 
olvashatja psyhologus, pedagógus, nyelvész egyaránt. De élvezetet találhat 
benne minden művelt ember, akit érdekel a gyermek, annak fejlődése, gon
dolatvilága és érzelmei. Hálával adózunk a nemes, megértő élettársnak, aki a 
nagyszerű napló egy részletét közkinccsé tette, és bízvást reméljük, hogy a 
többi részlet feldolgozásával a gyermektanulmányi irodalom gazdagabbá 
válik Kenyeres Elemér nagyértékű munkásságának nyilvánosságra hozata
lával. Arató Am ália.

Fehérvári iskolahét, 1938. Szerkesztette : Balassa Brúnó. Csitáry G. Jenő 
könyvnyomdája, Székesfehérvár, 1938. Ára : 2-50 P. Kapható a főigazgató
ságon, Székesfehérvárott.

A székesfehérvári tankerület pedagógusai fenti cím alatt 144 oldalas 
könyvben gyűjtötték össze helyi, körzeti és tankerületi értekezleteik időszerű 
tárgyalásainak anyagát : a továbbképzésről, az új igazgató-típusról, az osztály- 
vezetők nevelői feladatairól,a diákszociografiáról, szelekcióról, a tanulmányi 
felügyelői s körzeti iskola felügyelői munkáról, a tanmenetek és óravázlatok 
tanulságairól, a nemzetnevelés és magyarságismeret, meg az új írásmód 
kérdéseiről. Á könyv új és komoly hangot szólaltat meg, a vidéki magyar 
tanítók és tanárok százainak gyakorlati gondolatait, bírálatait és javaslatait 
közli. A könyvhöz mellékelt kis ismertetés mondja ezt, de hogy valójában 
is így van, azt mindenki aláírja, aki elolvassa ezt a könyvet. Olvassuk csak 
el például Hajas Bélának, bonyhádi gimnáziumunk immár nyugalomba 
vonult érdemes igazgatójának cikkét, avagy Tóth Sándor írását, aki a pápai 
református gimnáziumnak rajztanára.

Régóta érzett hiányt pótol az a munka. Az igazság, a megértés 
hangját érezzük minden sorából. Nincs nagyképűsködés, nincs póz, nincs 
feltétlen behódolás, sőt gondolkozásra kényszerít, mert ellenvéleményt is kér. 
Ezúton feltárulnak olyan ajtók, amelyek eddig le voltak lakatolva. Minden 
egészséges gondolat helyet kap, ha illő formában hozzák. Ebből megláthatják 
kartársaink, hogy nincs eltemetve a vidék sem, az ott dolgozó tanítóság és 
tanárság sem. Értékes eszméiket örömmel fogadják mindenütt.

A magyar pedagógusoknak olyan gárdája ad hangot Balassa Brúnó 
vezetése alatt, amire büszke lehetne minden nagy nemzet iskolaegyeteme. 
De mi is büszkék vagyunk rájuk, mert a trianoni állapotok után ez igazán 
hatalmas teljesítmény. Áldja meg a jó Isten kartársaink munkásságát a 
magyar iskolaügy felvirágzásával.

.Budapest. Dr. Horváth Károly.

Branyiszkónak a magyar dicsőség és kiváló hősi tettnek közvetlen 
közelében : Szepesolasziban látta meg a napvilágot 1855 augusztus 13-án. 
É d esatyja : Theisz Dániel, kereskedő-pékmester volt. Édesanyja : Béler 
Amália.

Szepesolaszi Theisz Gyula gyermekkorában tiszta németnyelvű városka 
volt. Az azonban bizonyos, hogy a szepesi németek, bár ragaszkodtak német 
nyelvükhöz, érzésükben mindig magyarok voltak. És azok ma is !

Dr. Theisz Gyula.
1855— 1939.
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Theisz Gyula, a Szepesség levegőjének gyermeke. Német ősök leszárma
zottja, de szívben-lélekben magyar. Az elemi iskola elvégzése után Eperjesre, 
a régi Magyarország kedves Athénjébe kerül gimnáziumba. Lelkét ott már 
megragadhatta az izzó magyar érzés mellett a tudás után való szomjúság is.

Édesatyjának korai halála m iatt nagyanyja nővérének gondoskodása 
alá : Iglóra került gimnáziumi tanulmányainak folytatására. Itt már mint az 
intézet legjobb tanulóját, az elnyerhető legnagyobb ösztöndíjakkal tüntették  
ki. Itt már a tehetség szikrái lángot fognak lelkében, s tanárai, mint önálló 
gondolkozáséi diákjukkal, tanítási órákon kívül is szívesen elbeszélgetnek vele.

Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte, Strassburgban, Párisban 
folytatta, s tanári oklevelet: a francia, német, latin nyelvből és történelemből 
a budapesti egyetemen nyert.

A párisi Sorbonne-egyetem tanárai, illetve a Collége de France intézet 
vezetői annyira megszerették a fiatal magyar tudós egyéniségét és oly nagyra 
értékelték tudását, hogy meghívták a párisi egyetemre németszakos tanárnak.

A nagyon megtisztelő meghívást, mély töprengés és komoly önvizsgálat 
után, udvarias formában elhárította magától. Inkább otthon a fekete kenyér, 
mint külföldön a fehér kalács-elvet tartotta élete zsinórmértékéül. Lelkében 
pedig az volt a meggyőződése, hogy a magyar egyetemi tudomány klasszikus 
képviselői : Ribárv Ferenc, Greguss Ágoston, Gyulai Pál, Hunfalvy János, 
Salamon Ferenc kiváló tanárai, a tudományos búvárkodás terén többet jelen
tenek számára minden külföldi dicsőségnél. Á magyar levegő napsugaras illata, 
a magyar föld áldott gazdagsága és pompája is hazavárta a maga nagy rajon
góját."

1878-ban Iglón kezdte tanári pályafutását. A következő évben Trefort 
kultuszminiszter a személyesen is ismert fiatal tanárt Lőcsére, a főreáliskolá
hoz nevezte ki.

1888-ban nagyobb tanulmányutat tett Francia- és Angolországban. Ebben 
az időben ismerkedett meg a Párisban tartózkodó Munkácsy Mihállyal, ki
vel annak élete végéig fenn is tartotta a meleg baráti kapcsolatokat. Büszke 
volt erre a barátságra, s szerette hangoztatni, hogy Munkácsy lelkileg hozzá 
állt legközelebb, s minden — mások előtt eltitkolt dolgait is —  neki szívesen 
elmondotta.

Lőcsén nősült. Feleségül vette az akkori polgármester leányát : Gabos 
Annát, kivel zavartalan családi életet, élt. Négy gyermekük szü le te tt: Klára, 
Margit, Jenő és Zoltán. A gyermekek jó szüleiktől együttesen nyerték azt 
a helyes életirányt, mely őket becsültté és értékessé tette az emberek között.

1900-ban a "budapesti Markó-utcai főreáliskolába nevezték ki tanárnak. 
Hivatottságának nagysága itt már teljes erejében bontakozhatott ki. A jó 
tanár virágos kertjéből : lelkének kincseiből nemcsak diákjainak nyújtott 
sokat, de tanártársai is csodálhatták benne a tudás magasságát és az ember
szeretet mélységét.

Utolérhetetlen példaadó volt, kit tanárok, tanítványok egyformán őszinte 
és meleg lelkesedéssel követtek. Jólelkületére jellemző volt a könnyen való 
megbocsátás, és hitt abban, hogy a megtévedt is megjavulhat. Kitűnő érzéke 
volt a humor iránt is.

Egyik kis diákja a félévi bizonyítványba a sok elégséges mellé kapott 
egy tárgyból elégtelent is. A fiúcska e miatt az iskola folyosóján megható 
zokogásba kezdett és elmondotta, hogy ő ezzel a bizonyítvánnyal nem kerül
het atyja e lé . . . A fiú kétségbeesését vigasztalni akarta és felhívta figyelmét, 
hogy ,,a rossz bizonyítványt mindig ki lehet javítani !“ . A kisfiú felütötte 
fejét a tanári nyilatkozatra, s elhagyta az iskola épületét. Másnap, semmire 
sem gondolva, a fiú édesatyjával jelentkezik nála. Szegény édesapa letörten 
nyújtja át fia bizonyítványát : „Tanár úr, most már mi következik?“ Nézi 
a bizonyítványt, és látja a gyerekes átírásokat, radírozásokat, tintafoltokat. 
Az elégtelenből így elégséges lett, az elégségesekből jó. Elmondotta még, hogy 
fia ,,a javítgatásokra való bátorítást tanár úrtól kapta !“ Theisz Gyula ajka 
mosolyra fakadt. Megmagyarázta a szorgalom érvényesülését —  a fiú szó
szerinti értelmezése helyett. A nagy eseményből azonban nem engedett
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erkölcsi megbélyegzést csinálni. Később a kis diákból valóban szorgalmas, 
jó tanuló fejlődött ki.

1914-ben ment nyugdíjba. A kiérdemelt pihenés helyett azonban még töb
bet dolgozott, most már nem az iskolában, nem katedrában, hanem odahaza.

1916-ban tragikus csapás érte családi életét. Ez az év fájó emlékek soro
zatát jelentheti mindnyájunk számára, de ahogy Theisz Gyulát sújtotta, kell, 
hogy minden jobbérzésű ember lelkét a meghatódottság szomorú érzése vegye 
hatalmába. Csak egy családtagtól való végleges búcsúzás is lever bennünket, 
Theisz Gyuláléknál pedig a nagy kaszás egyetlen lendülettel egész sort vágott 
ki a család köréből.

Az 1916. év rövid néhány hónapjának ideje alatt hat haláleset, egy család
ban : Zoltán, Jenő fia, felesége, Jenő özvegye, édesanyja és egyetlen élő test
vére. . .  Ennek elviselésére mély hitre s nagy lelkierőre volt szüksége.

Jenő fiának két árvája Eugenia és Klári is a nagyapa nevelése alá került.
E bánatot keltő szomorúság mellől térjünk vissza Theisz Gyula munkás

ságának útjára. Egymásután jelentek meg műfordításai : Barante : Jeanne 
D ’Arce ; La Chanson de Roland : Petit de Julleville ; Lessing : Minna von 
Barnhehn ; Schiller : Wilhelm Teli ; Schiller : III. Napóleon stb.

Nagyobb értekezései : A nyelvtanítás reformjához. (Tanár Egyesületi 
Közlöny, 1877.) Középiskoláink reformja (Nemzet, 1892). Az idegen nyelv- 
tanítás módszere (Magyar Pedagógia, 1892). Modern nyelvi szakosztály szük
ségessége (Tanár Egyesületi Közlöny, 1914.). Középiskoláink reformja IT. 
(Tanár Egvesületi Közlöny, 1914). A reáliskolák védelme (Pesti Napló, 
1914), stb.*

Társadalmi működéseként megemlítjük, hogy ő alapította meg a Tanárok 
Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesületet 1911. évben. Hosszú ideig, mint 
elnök, önzetlen szeretettel vezette ennek ügyeit, amikor megvált a vezetés
től, díszelnöknek választották meg. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület
nek is több évtizeden át volt az elnöke, 1935. évben ötven esztendei egyesületi 
fáradhatatlanságának elismeréseként tiszteleti tagnak választották meg.

Ő indította ineg és szerkesztette Matskássy József társaságában a Fran- 
cia és Német Könvvtár-t is.

Ennyi munka láttára, bizonyos, hogy Theisz Gyulában keményerejű 
mester dőlt ki a magyar tanárok nagy testületéből. Értelmének, bölcseségé- 
nek nagyságával szociális és humánus érzése vetélkedett. Öreg nyugdíjas 
korában is szívesen adott útbaigazítást: elméleti és gyakorlati dolgokban az őt 
felkereső egyetemi hallgatóknak, illetve fiatal tanároknak.

A magyar katonai reáliskolák egyetemesen elfogadták tankönyveit, 
ma is az ő ú. n. „direkt“ módszere szerint tanítják francia és német nyelvre 
jövendő tisztjeinket.

Halála előtti hónapokban a romániai kultuszminiszter azzal a kéréssel 
küldött hozzá egy bukaresti egyetemi tanári, hogy engedélyt kérjenek tan
könyveinek bevezetésére —  a román középiskolák számára. Bizonyos kiköté
sekkel, hogy a magyar hazafiságot abban soha sem teszik kritika tárgyává, 
hozzá is járult. *

Még az 1938. év nyarát is fenyőházai (Liptó m.) villájában töltötte, ahol 
mindig szeretett tartózkodni. Sokat zaklatták és zavarták közigazgatási és 
adózási követelésekkel a csehek. Sokszor tűrhetetlennek tartotta, s mindig 
azzal vigasztalta magát, hogy nem sokáig kell ezeket a bosszantásokat tűr
nie. Az Isten által egységesnek teremtett magyar haza újból kiterjeszti áldó 
kezét a régi határokra !

** *
Dr. Theisz Gyula Isten akaratában való megnyugvással követte Isten

nek hívó szavát, követi övéit, akiket olyan nagyon szeretett. A magyar 
tudományos világ benne a francia nyelvoktatás úttörőjét fogja tisztelni 
még hosszú ideig.

A pestszentlőrinci ev. temetőben temették el 1939 április 13-án, őszinte 
és nagy részvét mellett. A Magyar Országos Tanár Egyesület, az Iglói Diák
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szövetség, a Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesülete kiküldöt
teinek búcsúszavai fejezték ki, hogy a visszavonultan élő szerény ember 
milyen vezérlő csillaga volt a magyar szellemi életnek. . .

Emeljük fel mi is szívünket Istenhez, és adjunk hálát, hogy őt nekünk 
adta. A hűséges munkás : övéitől-övéihez haza érkezett ! Legyen emléke 
közöttünk áldott !

Budapest. Szuchovszky Gyula.
Petőfi-szobor leleplezése Aszódon. Az aszódi Petőfi-gimnázium 1939 

május 21-én leplezte le halhatatlan diákjának, Petőfi Sándornak szobrát. 
A nagy költő a sárszentlőrinci és budapesti evangélikus és budapesti piarista 
gimnázium után 1833—38. között négy évet töltött a most már nevét büszkén 
hirdető intézetben. Koren professzor, az egyetlen tanár csepegtette bele sok
oldalú tudással a tudományt ; s az itt még eminens tanuló ekkor írta első 
szerelmi költeményeit Cancriny Emíliához. A szobor a fiatal költőt ábrázolja, 
Morzsa (M orhardt) Gyula, aszódi öregdiák sikerült alkotása. A Galga völ
gyére tekint, s a szép új gimnáziumi épület előtt a dombtetőn állva hirdeti 
iskolája dicsőségét. A szoboravató beszédet D. D. Ra/fay Sándor bányakerületi 
püspök mondotta, s az egybesereglettek a koszorúk sorával hódoltak Petőfi 
emlékének. Nemcsak az evangélikusság, nemcsak Aszód felekezeti különbség 
nélkül, hanem az Alföld is elküldötte követeit erre az ünnepségre. És ott volt 
dr. Osváth Gedeon, az iskola előbbi igazgatója, ki „Halhatatlan diák“ című 
öt részből álló művével (nemrég a rádióban is szerepelt) nagyban hozzájárult 
ahhoz a gyűjtéshez, melyet dr. Nagy Imre igazgatóval élén az aszódi intézet 
oly eredményesen vezetett sikerre, b. d.

Iskolák lalálkozója. A nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-gimnázium már nyolc 
esztendeje járja az országot és keresi fel a hazai középiskolákat, hogy a tanári 
karok és a tanuló ifjúság személyes találkozása útján is erősebbé tegye a 
magyar összetartozást. Elviszi erre a találkozóra iskolai önképzőkörét, ének
és zenekarát és a meglátogatott iskola ilynemű ifjúsági egyesületével együtt 
nyilvános ünnepély alakjában tesz vallomást a magyar testvéri összetartozás 
mellett.

Ezidén, május 18-án, a miskolci református Lévay József-gimnáziumot, 
országos útján a 15. magyar középiskolát, kereste fel jóhírnevű iskolai zene
karával és a tanári karnak 11 tagjával. Á miskolci zenepalota hangverseny- 
termében rendezett a két iskola együttes hangversenyt, amelyen sok előkelő 
vendég jelent meg, többek között Farkas István református püspök és Támedly 
Mihály kir. főigazgató is. A nyíregyházi zenekar megnyitója után Pores Kálmán 
miskolci és Zsolnai Vilmos nyíregyházi igazgatók kölcsönösen köszöntötték 
iskoláikat és a vendégeket, és a találkozó emlékére díszes szalagot kötöttek a 
testvériskola zászlajára. A változatos zene- és énekszámok a közönség részéről 
igen meleg elismerésben részesültek.

A nyíregyházi fiúkat miskolci tanulótársaik látták vendégekül szülőik 
körében, a nyíregyházi tanárok pedig a miskolci kartársakkal együtt közös 
ebéden vettek részt. Ebéd után Tapolca-fürclő gyönyörű sétaútjain volt a 
találkozó folytatása.

A tanári karok és a tanulóifjúság személyes találkozása bizonyára nem  
fog nyom nélkül eltűnni a két iskola életéből.

A Budapesti Iparosképző Protestáns Egyesület május 14-én a Székesfőváros, 
Iparhatóságok és Ipartestületek kiküldötteinek jelenlétében tartotta meg 
80. évi közgyűlését. Ezen alkalommal mintegy 25 iparszakma- és rajzkiállítást 
is rendeztek. A magyar ipar fejlettségét és világviszonylatban is kiválóságát 
a megjelentek lelket gyönyörködtetően szemlélhették. Hogy ezen Egyesület 
mit tett nyolcvan esztendő alatt az emberek nevelése, becsületesebbé tétele 
érdekében, ki tudná azt kifejezni? Egy azonban bizonyos : édes magyar ha
zánk kiváló nagy iparosainknak a sokaságát (Beliczay, Thék, Lingel, Hajts, 
Kovács Zsigmond, Mogyoróssy, Tábory Gábor, Kajtár Lajos stb.), protestáns 
egyházaink hűséges híveinek vezető-tagjait köszönheti ez Egyesületnek. 
A magunk részéről is, a jó munka elismerésével, Istentől áldást kérünk a jubi
láló Egyesületnek ! JA



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége felhívja tagjait, hogy 
a jövő évi neveltetési segély iránt kérvényeiket június 16-ig küldjék be igazgató
juk útján az ügyvivő alelnök címére (Budapest, IV., Deák-tér 4). Segélyben 
csak az a tag részesülhet, akinek iskolája, vagy aki maga az egyesületnek 
díjjal nem tartozik. Kétszeres segélyt élveznek a Luther Otthon és Teológus 
Otthon bennlakó tagjai. Előnyben részesül, aki tanári vagy lelkészi pályára 

[ készül. Kérjük, hogy az igazgatói láttamozással ellátott kérvényeket ponto- 
; san küldjék be, mert később érkező kérvényeket nem lehet tekintetbe venni.

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület közös tankönyvbizottsága folyó évi április hó 6-án ülést 

L tartott, mely részletesen foglalkozott a két tanáregyesület kiadásában meg
jelenő protestáns szellemű középiskolai tankönyvek kérdésével. A tankönyv- 

I bizottság ezúton értesíti a református és evangélikus gimnáziumok és leány- 
|  gimnáziumok tanári testületéit, hogy a jelen tanév végén a következő tan- 
. könyvek kiadására kerül sor :

Jékely—Kerecsényi—Vajthó : Magyar olvasókönyv a IV. és V. osztály
• számára.

Dr. Jánossy István—dr. Varga Zoltán : Magyarország elbeszélő törté- 
f nete a III. osztály számára; Az Antik világ és a keresztyén Európa törté- 
j nete a magyar honfoglalásig a IV. osztály számára ; A középkor és az újkor 

története 896—1789-ig az V. osztály számára.
Dr. Kun Sándor—dr. Törös László : Szemelvények Liviusból és a latin 

t lírikusokból az V. osztály számára.
Dr. Benigny Gyula : Német olvasókönyv a III., IV. és V. osztály számára.
Jónás Márton : Mennyiségtan tankönyvek az I., II., III., IV. osztályok 

‘ számára. - > 1
Ezek a tankönyvek az 1939—40. iskolai évben már bevezethetők lesznek. /
Iskolásgyermekek megerősítése a szentgotthárdi és svábhegyi iskola- 

i szanatóriumokban. Szakorvosaink megállapítása szerint évről évre emelkedik 
azoknak a gyenge, vérszegény, megerősítésre szoruló gyermekeknek a száma, 
akiket a zártlevegőjű iskolákból ki kellene vonnunk, és oly intézményekben 
kellene elhelyeznünk, ahol rendszeres orvosi felügyelet alatt vannak, és szabad
légi oktatás segítségével erősítjük meg szervezetüket. Ezt a célt szolgálják 

, a külföldön nagyszámban lévő iskolaszanatóriumok.
Magyarországon a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület állított fel eddig 

két iskolaszanatóriumot, és pedig a subalpin klímájú fenyves erdőktől övezett
* Szentgotthárdon és Budapesten, a Svábhegyen, amelyekben elemi és középiskolai 
' leány- és fiúnövendékek vétetnek fel. Mindkét iskolaszanatórium a legmoder- 
í nebbtil van berendezve, az intézeti hét holdas parkokban strandfürdők,
1 tenniszpályák, játszóterek állnak az üdülő növendékek rendelkezésére. A leg- 
1 tökéletesebb nyári üdülést nyújtják a szünidő tartama alatt is az intézeti növen- 
- dékeknek.

A fennálló rendeletek értelmében fertőző betegeket az iskolaszanatóriu- 
: mok nem vesznek fel, a legszigorúbb előzetes orvosi vizsgálat kötelező. Mind
két intézmény a kultuszminisztérium legmagasabb felügyelete mellett műkö
dik és rendelete értelmében a növendékek vagy a teljes évben ott maradnak 

^az iskolaszanatóriumban és ott vizsgáznak, vagy pedig néhány hónapi ott- 
tartózkodás ütán visszatérnek régi tanintézetükbe, hol — miután az iskola- 
szanatóriumban rendes oktatásban részesültek — zavartalanul folytathatják 
tanulmányaikat.

Úgy a jövő tanévre, mint a most bekövetkező nyári hónapokra a jelvételek 
» és előjegyzések megkezdődtek.

A felvétel módozatairól részletes tájékoztatást ad és kívánatra megküldi 
az intézet ismertetését a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület központi 
irodája: Budapest, VIII., Sándor-u. 26. Lapunk olvasói — hivatkozással 
lapunkra — az egyesület részéről kedvezményt kapnak.
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A  SZERK E SZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gadl László, 
Jékely Lajos, dr. K un Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Domanovszky Sándor, dr. Bánkúti Dezső, 
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M E G JE L E N IK  évenként 12 füzetben.
E L Ő F IZ E T É S I D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A Z  ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemler külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É Z IR A T O K  református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők.

K IA D Ó H IV A T A L : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési difak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irányítandók.

A Z  E V A N G É L IK U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  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, V II., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A  P R O T E ST Á N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.
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Individuálizmus és univerzálizmus a nevelés 
szempontjából.

Vérbeli gondolkodó azért szánja rá magát nehezen eredményeinek 
összegezésére s még inkább megírására, mert mondanivalóját nem 
győzi eléggé messze kezdeni. Bárhol fog bele fejtegetésébe, mindig az 
az érzése, hogy a közepén kezdte, s hiányoznak gondolatainak előz
ményei. Ez a vágyakozás a gyökerek, az ősibbnél is ősibb praesump- 
tiók után nem más, mint a logikai kezdet, az eredet meg nem alkuvó 
firtatása minden létező előtt, mintha az ember magában hordozná 
a Teremtés emlékeit, átölelve a világban mindazt, ami kezdetben 
csupán ige és eszme volt. Az igazi gondolkodó mindenek előtt a világ 
múlandóságát érzi, ezért szakadatlanul a kezdet felé tart, ahonnan 
minden létezés megindult, s ezzel keresi gondolatainak, lépéseinek 
ősi rokonságát. Az eszmék logikai, erkölcsi és ideológiai előfeltételei
nek legelejére való örökös visszatekintés adja meg gondolatainak 
elvi helyességét, melyet soha fel nem ad, de érte mindent elszenved, 
még a gyakorlat múló kudarcait is. Ezért az ilyen eszméit kitünteti 
minden más eszme között, ezekre építi rendszerét és egész életét ; 
ösztöne, mely az alapok alapjainak ' kutatására indítja, lenézi a 
jöttm ent jelszavakat, mint amelyek nem képesek ősöket felmutatni, 
s a máról-holnapra való keletkezés hangos demagógiájával feledtetik 
a gyökérnélküliség enyhe szégyenét. Ez az ösztön elrejti önmagában 
is az ad hoc ötleteket az ősz pátriárka „várj, mig megnősz“ kézlegyin
tésével, nem engedve a felnőttek közé az éretlen gyermeket.

Ez. a szigorú rostálás elv és ötlet között a legsúlyosabb gond 
mindazok számára, akiknek a gondolat tisztasága lelkiismereti 
ügyükké vált. S ha ezek a gondolkodók egyben elveik hirdetésére is 
merészkednek, n szó tisztaságát és hitelét is szentnek kell tartaniok. 
Ezért az igazi gondolkodó egész élete folytonos töprengés, nem 
a miatt, hogy utai hova vezetnek, és hogy hol fog kikötni, hanem 
a miatt, hogy honnan indult el. A gondolatnak sehol vége nincsen, 
a világ hamarabb dől össze, mintsem a gondolat a végére érne, de 
van mindennek kezdete, arché-ja, s aki ezt megtalálta, útjai meg
világosodnak, s keresés közben többé el nem téved. A gondolkodó 
ember mindig messziről és mindig régóta jön, sohasem valamerre 
ta rt, hanem mindig valahonnan jön. Gondolkodni annyi, mint ősidők 
óta jönni, érezni és tudni, hogy valahol gyökerezem, s nem máról-

i
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holnapra lettem. Annál mélyebb és igazabb valamely gondolat, 
minél inkább benne van a legősibb indoka, minél alapvetőbb elvek 
csillannak át rajta, minél szervesebben hordozza magában legegyete
mesebb princípiuma által való igazoltatását. Mindezeknek benne 
kell lenniök a gondolatban, mint a tengerszemben a forrás ízének, 
vagy mint az üzenetben benne van az, aki üzent. Amelyik gondolatban 
nincsen semmiféle egyetemességgel való összefüggés, valamely ősi 
princípiumra való visszavezetés lehetősége, annak nincsen genealó
giája, származásának semmi tisztessége és nemessége, olyan, mint 
az álhír, amelynek gazdája nincs.

Hol kezdjük az individualizmus és univerzálizmus roppant kér
déseinek pedagógiai szempontból való boncolgatását, hogy a levegőből 
való kapás, a szubjektív ítélkezés, a tendenciózus beállítás vagy 
éppen a felelőtlenség vádjai ne hulljanak majdan a fejünkre? Manap
ság a pedagógiai irodalom, a nevelésügy köré fonódó viták jórésze 
pártküzdelem, és csak kevésszer elvi harc, melynek az egyéni tetszés 
vagy nemtetszés bevett mértéke lett ; tetszetősség és hangzatosság, 
szimpátia és antipátia, az újság -ingere s a vaskalaposság, divat és 
ellendivat mind egy-egy nyomós súly az állásfoglalás vegyes mérték- 
rendszerében. Mi lesz akkor, ha az individualizmus és univerzálizmus 
kérdéseit is idekeverjük, amelyeknek politikai vonatkozásai elkerül
hetetlenek, mily kavarodás tám adhat, ha a hatalom, az érdek, a 
világnézet sorsdöntő erői számára nyitjuk meg a zsilipeket, hogy 
rázuhogjanak a könyvek lapjaira, betóduljanak a tantermekbe, és az 
érdek szóljon bele az amúgy is sokszor tisztázatlan, filozófiailag nem 
mindig körülsáncolt nevelői ténykedésekbe? Ha valahol az emberileg 
sejthető világok között, akkor itt igazán fontos a szó és a betű erkölcse, 
mely nem tűri az elvnélküliség légüres tereit, a hangulat és a szólamok 
labdajátékait, hanem követeli, hogy minden kiejtett hang és szóvá 
vált idea az emberi világ legmélyebb lényegében gyökerezzék. Ha 
valahol, itt igazán szükséges a gondolkodásnak az a méltósága és 
tisztessége, mely becsületüggyé teszi az eszmék végső alapjainak 
kikutatását és boncolgatását, leásva a logika, az erkölcstan, az érték- 
elmélet, az ontológiai és ideológiai szempontok olyan mélységeire, 
ahol az emberi létezés ősforrásai megtalálhatók. Ha valahol, itt igazán 
érezzük, hogv nem lehet bárhonnan elindulnunk, nem a feleútról és 
legkevésbbé a felületekről.

*

Az individualizmus és az univerzálizmus problémája pedagógiai 
szempontból így hangzik : az egyént neveljük-e az emberben, vagy 
pedig az egyénen keresztül a közösséget, a fajt, a nemzetet, az emberi
séget, melyben ez a szó, hogy „ember“, sohasem az egyesre vonat
kozik?

Az első tétel azt jelenti, hogy ami az emberi világban egyedül 
értékes, az az egyéniség, a kifejlett én a maga egész birodalmával, 
erkölcsi tudatával, értelmével, akaratával és alkotásaival, ezért a
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világ célja az egyén kibontakozása és lombbá növése. A cél a homo 
sapiens, a Teremtés koronája, aki ott áll a Mindenség közepén, 
lelkében folyton teremtve azt, ami körülötte van és benne lezajlik. 
Nincs világ az emberen kívül, mert minden benne terem : gondolat 
és tett, tudás és révület, elképzelése és megalkotása annak, amire 
rendeltetett. A történelem nem más, mint az egyének történelme ; 
minden nagy eszméhez nagy ember kellett, s minden óriás tetthez 
hérosz és félistenek, kikből világok indultak útra s elsuhantak a 
milliók felett. A tömeg értéktelen, mert nem lát és nem gondolkodik, 
zagyva ősanyag, melynek száma és kiléte lényegtelen, tettében nincs 
semmi, amelyre bárki büszke lenne. Nincs öntudata és elhatározása, 
nincs benne semminek és senkinek értelme, neve említésére senki 
nem felel. A tömegben nincsen felelősség, amit tesz, nem magától 
teszi; kitett vitorla, mely minden szélnek játéka lehet, s útja, meg
érkezése sohasem az övé. Ezért a nevelésnek arra kell törekednie, 
hogy az egyeseket öntudatra keltse, célja az, hogy a tömegből egyé
nek kristályosodjanak ki, akik mind maguk éreznek és maguk gondol
koznak, s keverik sorsukat akár lelkiekben, akár a külső világnak 
őket érintő kérdéseiben. E nézetnek állandó érzelmi fűtője az a 
tapasztalás, hogy végeredményben minden ember nagyon egyedül 
van, fájdalma az ő fájdalma, öröme és dicsősége az ő élményei, 
melyeket senki más nem érez, tehát meg sem ért. S az önfenntartás 
ösztöne, melyet az életért folytatott szívtelen harc sohasem fog 
hagyni csillapodni, hűvös ellenszere az önmagunkról való megfeled- 
kezésnek, s minduntalan erőink fokozására, magunknak a világgal 
való szembeállítására sarkal. Nem csoda, ha az individualizmust az 
egyén erkölcsi értékelése mellett közvetlen énünk örökös tapasztalása, 
a lelki élet tényei s a környező valóságban való kényszerű hányat
tatásunk egyre erősíti, s mihelyt az ember eszmél, rögtön a tömegből 
való kiválás lesz első tisztultabb ideája, s ez rajzolja meg világnézeté
nek első körvonalait.

A másik tétel ennek épp az ellenkezője. E szerint az egyén ön
magában semmi, értelmet csakis a közösségen keresztül nyer. Az egyes 
ember tagja a nagy kollektivumnak, s benne gyökerezik teljes valójá
val, élete a közösség életével együtt válik igazán és mélyen emberi 
életté. Szabó Dezső írja az ,,Untermensch“-ről, hogy amikor elfordult az 
emberektől, nélkülük akarta az életét végig élni, távoltartva magát 
minden közös ügybe való bekapcsolódástól, akkor nagyon szomorúvá 
és boldogtalanná lett, »didergő tagjait kiverte a nemlétezés hidege«. 
S visszamenekült a társadalomba, belevegyült az emberek harcába, 
s azzal nyerte vissza elveszett önmagát, hogy élete ismét eggyé vált 
az emberiségével. S a példák millióit lehetne felhozni arra, hogy 
közösség nélkül nincsen egyéni lét sem, ha a nézőpontok sokféleségét 
most hirtelen rendezni célunk lehetne. Közösséggé forrasztotta valaha 
az embert az egyedüllét ösztönös félelme, s az ettől való menekülés 
volt minden emberi társulás ősoka. Közösséget hozott létre a gyakor
lati szükség, az emberek egymásra utaltsága, az összefogás és egyesülés

2*
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erőtöbblete. Eggyé tette az embereket a faj és a vér törvénye, a nem
zetté való váláson átsugárzó géniusz ereje és szuggesztiója, mely 
hitet adott az egyeseknek, s életét százezrek életével növelte és gazda
gította. Felemelte és emberiséggé egyetemesítette az embert a vallás, 
a keresztyénség és a kultúra, melyek mind az ember egyénenfeletti- 
ségének jelei és produktumai. S az egyén nagyságának is az a fok
mérője, hogy nemzetekre és világokra tud szertefényleni, minél több 
emberre terjed ki az egyes hatása, s tud életté vagy eszmévé válni 
azok számára, annál több és hatalmasabb az ő élete is. Koldus és 
semmi az olyan ember, aki csak önmagáé, aki másokban nem vissz
hangozik, s élete, nem teljesedett ki mások életévé. Hol a vigasztalás 
az élet nagy tragikumában, ahol az egyesnek mindig vége lesz, ha 
nem a másokban való továbbfolytatásban, a családban, a kultúrában 
vagy a nemzetekben, melyeknek sorsába a magunkét beleépítettük? 
Aki csak egy grammal is több, mint a születés és a halál összege, 
az mindig mások által több ; ha nem lenne faj, nemzet vagy emberiség, 
melynek örökéletében a mi életünk is ott van, vájjon volna-e kedve 
élni annak, akinek központi idegrendszere a vegetatív funkcióknál 
egyebet is végez?

Persze e kérdések nem ilyen elméletiek és eszmeiek, ha a peda
gógia, e szükségképpen gyakorlati ténykedés vonja le belőlük a kon
zekvenciákat. Az egyénnek a közösségnél való többreértékelése meg
teremti a szubjektivizmust s ennek nyomán a pedagógiai naturaliz
must, mely az egyéniség szabad érvényesülését, nem egyszer kényét- 
kedvét teszi a nevelői eljárás legegyetemesebb princípiumává. Cél 
lévén az egyén és annak szabad kibontakozása, hangyaként lepi el 
és kisajátítja a nevelők nagyrésze a gyermekpszichológiát, tanul
mányozva a gyermek legősibb adottságait. S mivel a nevelő pusztán 
hivatásánál fogva elveinek hódol, lévén dolga nem a tények ártatlan 
konstatálása, hanem nézeteinek érvényrejuttatása, dogmává avatja 
a gyermeklélektan felfedezéseit. Ami a tudományos kutató számára 
csupán empíria, az a nevelő számára paranccsá válik, törvénnyé 
lesz a valóság és értékké a tény. A gyermeklélektan átpedagógizálása 
azon az alapon, hogy az egyéniség öntözgetése a legfőbb feladat, 
normává teszi az egyéni sajátságok legfőbb primátusát, s értékelmé
letet épít a tapasztalt valóságokból.

De az univerzáliák, mint amilyen a faj, a nemzet, a társadalom, 
sem maradnak a fogalmak hűvös kereteiben, hanem az érvényre- 
juttató  izzó diktátorságán át életté akarnak válni a konkrétumok 
masszív valóságában is. Ha am ott az egyén szabad érvényesülése, 
akkor itt valamely totalitás, állam, nemzet, társadalom stb. korlátlan 
uralma és elnyomó abszolutizmusa fog elvvé domborodni, s könyör
telenül olvaszt be kohójában minden egyéni törekvést, szándékot és 
világnézetet. Az egyén szerepe az, mint a szervezetben a sejté, alá
rendelt és ezerszer alárendelt minden egyéni szin, önálló látás és 
individualitás nélkül. Elv mindenütt az összesség, az egység, amely 
csak úgy válik erővé, ha az egyesek erejét sajátítja ki, ha az egyének
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lemondanak az önálló létezés privát jogáról, s azt az összességnek 
ajánlják fel.

Világos tehát, hogy ami gondolkodó előtt merő filozoféma, az 
a pedagógus kezében ezen a ponton politikummá válik. Politikummá 
a szónak olyan komoly és mély értelmében, mely szinte egyedül 
érdemli meg a politikum szót. Az egyén a közösséghez úgy viszonylik, 
hogy mindkettő egymásnak született ellensége, mindkettő a másik 
rovására élhet és boldogulhat, de kettőjük harcából állandó energia 
árad, mely fenntartó eleme mind a kettőnek. Egyik korszakban az 
egyéné a pálma, melynek fejedelmi rangját vétek érinteni. Ilyen a 
hellenizmus kora, mely nem hozott létre nagy szövetségeket és 
koncepciókat, sőt egybeesik egy dicsőséges ország lehanyatlásával 
és szertehullásával, de ez a nemzet millió csillaggá porlott széjjel, 
hihetetlen kultúrát és szellemi kincset rakétázva szét az akkori 
világra. Az egyéni gondolat és teremtés nagy mitológiája volt e kor
szak legfőbb hitvallása, s ki tagadhatja, hogy voltak ezek az alkotók 
olyan igazi emberek, mintha valamely szigorú állami keretnek lettek 
volna korbáccsal nevelt alattvalói? Viszont voltak korszakok, melyek 
hierarchiát és dogmát teremtek, ilyen időkben az egyének szerényen 
és félve vonultak el, mert aki hírt adott magáról, a föléje szervezett 
egység acélkereteibe vágta a fejét. Ilyen volt a középkor, ahol nem 
az egyes, hanem az összesség alkotott. Önként következik, hogy 
minél hatalmasabb akar lenni az egyén, annál kevésbbé van szüksége 
keretekre, sőt az ezekbe való tartozásra eleve képtelenné válik, s 
minél nagyobb erőkifejtésre készül a közösség, annál inkább korlá
tozza és nyomja el az egyént.

Az egyéniség kitérjeszkedésének s vele a szervezett közösségek 
összehúzódásának, valamint fordítva : a közösség izmosodásának és 
kiterjedésének, vele együtt az egyéni szabadság összezsugorodásának 
történelmi jelenségei periodikus váltakozást mutatnak, mintha egy 
óriási szív húzódnék össze és tágulna ki, vért hozva és ismét szét
szivattyúzva ; egyszer római birodalommá tágul a hatalmas tüdő, 
másszor apró népekre esik szét, egyszer a pápaság gránit-egysége az 
élet, másszor a hűbériség bont mindent atomokra, s tűnik fel az 
előbbi céltalannak. Ez a hatalmas cirkuláció folyton be- és kilehel, 
új anyagot vesz fel s a régit kiküszöböli, mint ahogy kell is lennie, 
hiszen ami a világon alkot és létrehoz, az él, s így az élet egyetemes 
törvényeinek kell alávettetnie.

Amikor az individualizmus az egyén jogaiért harcol, és az univer- 
zálizmus — vagy mondjuk kollektivizmus — az összességet akarja 
diadalra ju ttatni, akkor egy nagy történelmi életfunkció megy végbe, 
mely folyton cserél és regenerál. Igazi és mély értelemben politizálni 
annyi, mint az emberi világ eme legegyetemesebb élettörvényeit fel
ismerni, megérezni és esetről esetre értelmezni tudni. Politikum 
minden létrejött erő, amely ebben az életfolyamatban kitermelődik, 
ennek mennyiségétől és elosztódásától függ az emberi termés, a 
történelem minden eredménye és eredménytelensége. Nyilvánvaló
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tehát, hogy aki polgárrá és katonává, munkássá vagy uralkodóvá, 
hazafivá vagy hazaárulóvá segít nevelni akarva vagy akaratlanul 
az emberiséget, az a legkomolyabban politizál. Minden ember vala
milyen ember, és ezért nem lehet senkit úgy nevelni, hogy valamilyen 
színét a világnak ne segítsen kidomborítani. A nevelő színezi és adja 
meg a lelkek távlatait, tudnia kell tehát, hogy a világnak mik a színei, 
s mit rejtenek közel s távoli fellegei. Ő a névtelen kőműves, aki mun
kása minden idők történelem-építésének, s így látnia kell szünet 
nélkül az eltervezett dómot, nehogy mutatványos bódé épüljön a 
kezei alatt. De látnia kell mindezt a hivatásos politikusnak is, aki 
azáltal válik Isten küldöttjévé, hogy feladatát pedagógiai feladatnak 
fogja fel ; sejtett, de nem leírott törvény, hogy igazi politikus csakis 
az lehet, aki egyben nevel is. Boldog világ, ahol ez a törvény betöltetik!

A történelmi folyamat eme sajátos energiabeosztásából követ
kezik, hogy az individuumok és az univerzáliák hatalma folyton 
váltogatja egymást. Felületesség lenne azonban individuumoknak 
az alávetetteket, univerzáliáknak a parancsolókat tekintenünk, 
márcsak azért is, mivel az alávetettek és a parancsolok viszonya soha
sem változik. Az alávetett sorsa az összesség tagjának lenni, egészen 
természetes, hogy amikor nem akar alávetett lenni, ellensége lesz az 
összességnek, hajlamai tehát inividuálisak. A parancsolónak viszont 
érdeke, hogy az összesség fennmaradjon, mert ha ez felbomlik, kinek 
parancsol? Ezért hajlamai univerzálisak, s így a világban nem tűr 
egyéni színeket. A viszony tehát mindig azonos, legfeljebb a küzdelem
ben a felek helyet cserélnek, s úr lesz a szolga és szolga az úr. Miért 
ellenzéki a bukott miniszter? Mert nem parancsolván többé, a hata
lomszabta keret őt is úgy szorítja, mint a többieket. S miért lesz dik
tátor a szabadságért küzdő hajdani népvezér? Azért, mert paran
csolnia csakis úgy lehet, ha még volt elvtársai is engedelmesked
nek neki.

Ez a kérdés tehát circulus vitiosus, amely onnan származott, 
hogy az egyetemességet egyénnek tekintettük, azaz egynek vettük 
a parancsolót azzal a céllal, amelyet képvisel. Az egyén mindig egyén, 
még akkor is, ha egyetemes cél szolgálatában áll, valaki azzal, hogy 
parancsol, hogy milliók ügyét képviseli és megszemélyesíti, még nem 
lesz „univerzália“ . Ezen egészen mást értünk, olyasvalamit, aminek 
természetrajza gyökeresen különbözik az egyénétől. Az alábbi sorok 
jórésze erről kíván szólni.

Ha tehát az egyének uralmát összevetjük a közösség uralmával, 
egyszerűen logikai hiba arra hivatkozni, hogy hiszen a tömegek 
uralmát is egyesek képviselik. A fascismus és a nemzeti szociálizmus 
kétségen kívül univerzálisztikus rendszerek, hiszen erejük a kollek- 
tivumban, az összességben van, jóllehet mindkét mozgalom megindí
tója és képviselője etikai individualista, mint ahogy az volt mind
kettőjük őse, Nietzsche is. Sőt maguk a mozgalmak is az etikai 
individualizmus alapján állanak céljaik és eszközeik szerint, hiszen 
célja mindkettőnek önmaga, eszköze pedig a saját ereje. De mint
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forma és keret nyilván az embertömegek olyan összefogásán épül, 
mely ellensége az egyesek külön céljainak, az egyesek individualiz
musának, benne mindenki eszköz és sohasem cél. Előfordul tehát, 
hogy az uralmat az egyének helyett valamilyen egyetemesség gyako
rolja annak ellenére, hogy de facto a hatalom egyesek kezében van. 
Németországban nem Hitler az úr, hanem az a nyolcvanmillió német, 
akire Hitler támaszkodik ; hatásának, erejének, hatalmának minden 
titka az, hogy faji ideállá sikerült lennie, akiben a fajta önmagát 
istenítheti. Sajátmaga vallja, hogy az örök németségbe vetett hite 
emelte a német nép élére, az történt tehát, hogy a németség maga 
személyesítődött meg benne, gyüjtőtartály lett, melyben millió és 
millió hit, akarat és mithosz összegeződik. Ha egyszer ezek nem 
őbenne futnak össze, az egész Führerprinzip üresen marad, s Hitler 
legendáján átlép az idő.

Van tehát összesség, amely önmagában erő és képesség, s meg
történik, hogy ez veszi át a világban a vezető szerepet. Összefoglaló 
néven univerzáliának mondtuk, uralmát pedig univerzálizmusnak, 
bár közismertebb szó a kollektivum s a kollektivizmus. Ez utóbbiak 
azonban szűkebbkörűek, s szociológiai mellékízükre e bölcseleti és 
pedagógiai értekezésben szükségünk nincsen.

*

Kétségtelen, hogy az összes univerzáliák között a jaj az, amely 
Századunk zűrzavarából a legélesebben rajzolódott ki, jóllehet a 
marxizmus meg akarta tenni ilyennek a világproletáriátust, a szabad
kőművesség pedig a pacifista liberalizmust. Próbálkoztak velük 
ideig-óráig a legtöbb országban, de csakhamar jelszóvá száradt, ahol 
pedig megmaradt, mint pl. Oroszországban, o tt hazugsággá. A faji 
gondolat ellenben erősnek bizonyult, általa levert országok váltak 
győzőkké, s mint ifjú nap sugárzik országokon át, felkeltve mindenütt 
az alvó rügyeket. Az a kérdés tehát, hogy micsoda a faj, ehhez azon
ban azt kell először tisztáznunk, hogy mi az univerzália.

Neve mutatja, hogy valamilyen egyetemesség, amely összefoglalja 
és jelenti az alája tartozó egyedeket. Ilyen az osztály, a nem, a faj, 
a társadalom, az emberiség stb. Ilyen a történelem, a világfolyamat 
és minden, amelynek csak a részei megfoghatók, maga az egész azon
ban nem. Eme különös mivoltuk méltán ragadta meg a képzeleteket 
és szorgosan kutatni kezdték : léteznek-e ezek valóban, vagy csak 
úgy látszik, mintha léteznének? így születnek meg a különböző 
nézetek, melyek homlokegyenest ellenkezői egymásnak, s melyek 
ebbe szépen bele is nyugodtak. A nominalismus állítja, hogy csak 
az egyes dolgok léteznek valóban, az univerzáliák csak nevek és 
szavak. Van A ember, B ember és C ember, de „az ember“, mint 
osztály, faj vagy nem a maga egyénenfelüliségében nincs. Nincs a 
világban semmiféle egyetemesség a nevén kívül, csak konkrétumok 
vannak, melyek mindig egyediek. Az egyetemességnek csak a neve 
van meg, egyedül ez az, amely belőle létezik. A conceptualismus
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szintén tagadja, hogy bármiféle univerzália a valóságban léteznék, 
ellenben többet elismer, mint a nominalizmus, mert szerinte az 
univerzáliák nem csak mint puszta nevek, hanem mint gondolati 
tartalmak, fogalmak léteznek. Az emberi elme ugyanis valaminek 
alapján az egyedeket összefoglalja, ennek eredménye a fogalom. 
A nem, a faj, az osztály egy ilyen, csupán a tudatban létező gondolati 
tartalom, a nélkül, hogy azok a tudaton kívül bárhol is léteznének. 
E két nézet megegyezik abban, hogy az univerzáliák semmiképpen 
sem objektumok, hanem csupán szubjektív érvényűek. Összefoglaló 
néven terminismus-iv\k nevezte el őket a középkor.

Az ellentmondás eddig lényegtelen, az egy homlokegyenest ellen
kező nézettel válik teljessé. A realismus ugyanis állítja, hogy az uni
verzáliák a tudaton kívül is a valóságban objektíve léteznek. Ennek 
szélsőséges álláspontja szerint az általánosságok előbb léteztek, mint 
az individuumok, nem az történt tehát, hogy az ember tapasztalta 
az egyes dolgokat, aztán belőlük fogalmi úton kielemzett valamit, 
vagy éppen csak elnevezte valaminek, mert az egyes dolgok meg sem 
voltak még akkor, amikor az általánosságok már mint isteni eszmék 
a dolgokat megelőzve ,,ante res“ létrejöttek. A terminismussal szem
ben tehát az általánosságok nemhogy valóságosan léteznek, hanem 
valóságosabban, mondhatnók különbül léteznek, mint maguk az 
egyedi dolgok. A realismus egy mérsékeltebb válfaja szerint az 
általános nem előzte meg létezésben az egyes dolgokat, de viszont 
nem is marad utánuk létezésben, hanem bennefoglaltatik, azaz 
,,in rebus“ létezik. De létezik, s nemcsak a megismerő és rendszerező 
elme vonja ki az egyes dolgokból. Továbbmenve, a naiv realismus 
szerint minden gondolati tartalomnak külső realitása van, azaz amit 
gondolok, létezik is.

Mi a teendőnk ebben a káoszban? A filozófus ráér spekulálni, 
gondolkodása eredménye felől senki meg nem számoltatja, de a 
pedagógus dolga mindig nagyon sürgős, hiszen keze a latt nemzetek 
és országok formálódnak. Magunkévá tegyük azt a közvetítő állás
pontot, amely szerint az egyetemesség háromféleképpen létezik, még
pedig először ,,ante res“ Istenben, másodszor ,,in rebus“ a dolgokban, 
mint valamely egyetemes sajátosság, harmadszor pedig „post res“ , 
azaz a dolgok után mint az azokból elvont fogalom? Megalkuvás 
lenne, hiszen nem döntöttük el a lényeget : melyik a több, az érté
kesebb, az összesség-e, vagy az egyén? Melyik az igazibb létező, 
melyiken keresztül kapaszkodhatik bele az emberi világ az elmulha- 
tatlanságba, az összességen vagy az egyénen keresztül?

Szemügyre véve a dolgot, az univerzáliák között legelőször is 
bizonyos fokozatot, mondjuk rangsort kell megállapítanunk. Legal
kalmasabb az okfejtésre itt is a példa. Vegyük például az anyagok 
amaz osztályát, amelyet mérgeseknek nevezünk. A „mérges anyag“ 
kétségen kívül egyetemes dolog, hiszen számtalan válfaja és egyede 
van. Miáltal tartoznak össze emez egyedek? Azáltal, hogy valamennyi 
mérget tartalmaz. Az a még egyetemesebb dolog tehát, amelyet
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„méreg“-nek nevezünk, valóságos létező, megfogható és leanalizál
ható anyag, melyet bármibe beletölthetek, s vele azt a dolgot mérges 
anyaggá egyetemesíthetem. Mondhatja azt a legszélsőségesebb nomi
nalista, hogy az az anyag, amely a kezemben van,s elfér egy köb
centiméternyi üvegben, csak névleg létezik, valójában azonban nincs? 
Az a dolog tehát, amely által a dolgok egész osztálya keletkezik, 
osztály, amely maga univerzália, megfogható, kézzel kitapintható 
valóság. Ha tehát azt mondom, hogy a mérges anyagok a többi 
anyagoknak egyik ,,/«/«“, akkor itt a ,,faj“ nem flatus vocis, mint 
ahogy a nominalismus mondaná, mégcsak nem is kizárólag gondolt 
tartalom, hanem olyan konkrét valóság, mint bármely más anyag. 
Ha mármost a mérget nem én keverem, hanem adva vannak a külön
féle mérges anyagok, én pedig felismerem, hogy ezek az anyagok 
azonos tartalm ú méreg alapján egybetartoznak, akkor nem teszek 
egyebet, mint visszakövetkeztetek bizonyos ősokra, mely a létezők 
valamely osztályát ilyenné, vagy olyanná tette. Ez a feltételezett 
ősok szintén nem fiatus vocis, hiszen az előzőhöz képest csupán az a 
változás történt, hogy az egyetemesítést nem én, hanem valamely 
más erő végezte el.

Innen felfele haladva egyre olyan egyetemességekkel találko
zunk, melyeknek genus proximuma, vagyis az egyetemességet létre
hozó őselv hovatovább a magasságok ködeibe vész. Amikor úgy 
látom, hogy van világmindenség, azaz univerzum, s keresem, hogy 
mi az, amely a bolygók tömkelegé mint egyes valóságok fölött 
egyetemes osztályt, rendszert volt képes létrehozni, akkor megáll 
az értelem, s a hit kezd a járhatatlan havasokon tovább botorkálni. 
Nem csoda, ha az olyan univerzáliákat, melyeknek összefűző szálai 
előttünk ismeretlenek, ösztönösen merő gondoltságnak vélte a tapo
gatózó elme, nem mervén teljes bizonyossággal állítani, hogy valóban 
léteznek. Csakis innen származhatott a szkepszis, amely minden 
fennálló és érvényes univerzáliát vértelen absztrakcióvá szárított, s 
kimondta, hogy egyetemesség nincs, annak gondolása csak az emberi 
megismerés mankója, eredete kizárólag az emberi megismerés termé
szetében van. Persze, hogy flatus vocis a világrend, a törvény, az 
osztály, a mindenség, a sors és a történelem, mert az a valami, ami 
összekovácsolta, nem a mi kezünkben van, s a különböző egyedekbe 
való beleadagolását nem mi végezzük. Természetes, hogy merő 
conceptus a számunkra minden olyan egyénenfeletti összhang és 
egybetartozás, melyet nem tudunk az egyedekből kellő határozott
sággal kihámozni, s melyeknek az egyedekből összefutó szálai látó
határunkon kívül találkoznak.

Van tehát egyetemesség, amely kézzelfogható és van, amely 
nem. A megfoghatótól a megfoghatatlanig époly fokozat van az 
univerzáliák terén, mint amilyen fokozat van a látható és nem látható 
egyedek között. Univerzália és individuum — ceteris paribus — 
teljesen egyenlők az ismeret és létezés szempontjából, hiszen egyik 
a másikban bennfoglaltatik s egymásnak alkotórészei, de amint van
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közel és távoleső individuum, úgy van közel és távoleső univerzália is. 
Minél távolabb áll a tapasztalástól az egyes létező, annál többet kell 
hozzáadnia az értelemnek, hogy valamimódon« ismertté váljék, 
egészen természetes, hogy ez a helyzet az univerzáliákkal is : minél 
kevésbbé tapasztalható valamiben az egyetemesség, annál inkább 
válik az értelem müvévé. S ha olyan messze van, hogy még a tudat 
is idegenkedik szervesen beilleszteni tartalmai közé, akkor a puszta 
név és szimbólum ködképeivé válik, sanda gyanút keltve alkotójában 
létezése iránt.

Az azonban, hogy vannak univerzáliák, melyeknek létezését nem 
tapasztalhatjuk, korántsem következik, hogy univerzália de facto 
egyáltalán nincs. Minden dologban van egyetemesség, az a dolgokkal 
épúgy megismerhető, mint magnk a dolgok. S ha valaki azt állítja, 
hogy csak dolog van és egyetemesség nincs, époly képtelenséget 
állít, mintha azt mondaná, hogy csak egyetemesség van és dolgok 
nincsenek.

Kissé merésznek látszik, de ha választani kellene, az utóbbit 
állíthatnék nagyobb valószínűséggel. Az egyest felismerni annyi, mint 
benne valamiféle egyetemességet konstatálni, amely által mint 
egyes létezhetik. Mihelyt nevet adtam valaminek, már kategori
záltam, azaz besoroztam valamely univerzális keret érvénye alá, 
e nélkül az egyetemesítés nélkül annyi névnek kellene lenni a világon, 
ahány falevél, porszem és atom. Azáltal, hogy valami ember, növény 
vagy idea, szükségképpen állanak fenn ezeknek egyetemes kategóriái, 
melyekbe előbb bele kell tartozniok, hogy mint ember, növény vagy 
idea létezhessenek.

A kérdésre tehát, hogy mi több, az individuum vagy az univer
zália, készen adódik a legkézenfekvőbb felelet: az univerzália meg
előzi az egyes létezőket. Csakhogy ennek világossága a szemlélet 
természetétől és erejétől függ. Ha valaki mindjárt a kozmoszra gon
dol, mihelyt ezt a szót hallja, hogy univerzália, természetszerűleg 
fut szét egész világa a nemlétezés és látszólagosság ködös távlataiba. 
Ha ezzel a szemlélésmóddal tekinti a nemzetet, a fajt és a társadalmat, 
természetes, hogy az egyedek az összefüggéstelenség szürke konglo
merátumába mosódnak bele, szellemet, gondoltságot az ideavilág 
platoni opálszerűségét látja meg a szerves és valóságos összefüggés 
acélvázai helyett. Ha ellenben a világmindenséget is a körülöttem 
lévő tények cementegységén át nézem, akkor abban is erősebbnek, 
többnek és hatalmasabbnak fogom látni a rendszert és összességet, 
mindennél erősebben fogom hallani a létezés legfőbb parancsát, 
amely szól minden terem tett individuumnak : vagy beletartozol 
valamibe, vagy meg sem születhetsz. És ez a pont az, amelyen létünk 
és nemlétünk kérdései legalább is annyiban eldőlnek, amennyiben 
reánk tartoznak.

Pauler Ákos a kategóriákról szólva megemlíti, hogy vannak 
ontológiai és logikai kategóriák. Az előbbi megismerésének eredete a 
szemléletben van, az utóbbié az evidenciaélményben. Nagyjából fedi
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ez a distinctio egész eddigi gondolatmenetünket, amennyiben az uni- 
verzáliák, mondjuk kategóriák között mi is fokozatokat állapítottunk 
meg. És itt hágunk fel problémánk csúcsára : a faj, a nemzet vájjon 
ontológiai, vagy merőben logikai kategória-e? Azaz valóságos tény-e, 
vagy pedig merő szellem és gondolat?

A magyarsággal mint fajjal a múltban senki, napjainkban kevesen 
s csak alkalomszerűen foglalkoznak. Mint nemzettel többen, annyira, 
hogy nem is nagyon szeretjük a magyart fajnak nevezni, helyette 
inkább nemzetnek. Mi a különbség e kettő között, s miért otthonosabb 
nálunk múltban és jelenben a nemzet fogalma, mintsem a fajé?

Ha az univerzáliák rendszerében olyan sorrendet követünk, 
hogy alól vannak az ontológiaiak s ezeken felül a logikaiak, akkor 
a faj kétségen kívül lentebb áll, tehát ontológiaibb kategória, a 
nemzet pedig fentebb, tehát közelebb áll a logikai kategóriákhoz. 
A fajt ugyanis számtalan kézzelfogható adottság produkálta millió 
és millió éven át az első sejttől a mostani bonyolult faji képletekig. 
Megmérhetetlen fénymennyiség, amely az illető földterületre kiszá
míthatatlan idők óta mindig egyformán áradt, a levegő, a föld és a 
víz sajátos összetétele, amely az idők kezdetétől máig sem változott, 
a növényzet és az állatvilág, a klíma, s az évszakok azonos volta 
mind állandóan táplál és öntözget egy-egy embercsoportot, amely 
természetszerűleg fejlődött és vált másszerüvé, mint más területen 
élő embercsoportok. Ha Istennek semmi előzetes akarata nem lett 
volna, hogy fajták keletkezzenek, tehát egy emberpárt teremtett 
azonos testi és lelki alkattal, akkor is előálltak volna a fajták, mint 
ahogy előálltak az állatok és a növény között. Amikor tehát egy 
ember ma világrajön, magával hozza ősei egész sorának egyetlen 
sejtbe sűrített életét, sorsát s történelmét : mi volt ránézve előbb, 
faja determináltsága, vagypedig őrnaga? Nemcsak logikailag és 
ismeretelméletileg, hanem időben és valóságban is előbb létezik a 
fajta, mint az egyes ember, mert a faj ezer meg kétezer esztendős, s 
utána mintázódik a ma és a holnap születő emberek arca. Mily üres 
frázis, a tények előtti vakság azt állítani, hogy fajta nincs, csakis 
egyes és általános ember van, hogy a faj csak fogalom, név és elvonás, 
amely név alatt semmi megfogható, konkrét valóság nincs !

A nemzet mint univerzális létező az előbb jellemzett sorrendet 
követve, magasabban álló kategória, mint a faj. A többletet az adja, 
hogy a faji adottságokhoz szellemiek jönnek, melyeket a faj termel 
és magával századokon át egybeötvöz. A szellem és az anyag egymásra 
való hatása kölcsönös, egyrészt a szellem formálja az anyagot, más
részt az anyag szabja meg a szellem lehetőségeit. A nemzet ezek 
szerint szellemmel á tita to tt faj és faji vonásokkal áthatott szellem, 
úgy, hogy e kettős arc vonásai nem válnak külön. Mivel a szellemnek 
öntudata van, a nemzet örökké múltjára emlékezik, s korái módjára 
tradíciókat épít önmagából, de ugyanakkor a jövő parancsait is érzi, 
s ezért akaratával és hitével minden percben több. A nemzet te h ' ‘ 
olyan faj, amely tudja magáról, hogy volt és akarja, hogy k



300 B a rtó k . J . M ik ló s : In d iv id u a liz m u s  és u n iv e r z á l iz m u s  a  nevelés szem p o n tjá b ó l.

A nemzet ezenfelül állandóan értékel, ezért a m últját szentté avatja, 
jövőjének várása és akarása pedig hitté magasztosul.

Ha vannak közeli és távoli plánéták, akkor a faj közeli, a nemzet 
távoli univerzália. A magyarság önmagát mindig távolról szemléli, 
plánéták és hitregék mértékével méri, ami onnan van, hogy a fajta 
rovására is nemzetté vált. Valami végzetes élethiány, a vért szellemmel 
pótoló ösztön vált életérzésévé azzal a megrögzött hiedelemmel, hogy 
szellemmel a vér valóban pótolható. Ami az univerzáliákat illeti, 
hajlandó magát rokonnal és ellenséggel egynek venni, oly tág nála 
a kategóriák szemlélete, hogy a nemzet ontológiait»!) körébe még 
csak leszáll, de a fajnak még ontológiaibb kategóriájába csak szép 
szavakkal és pátosszal, de valója egész belevetésével már-már aligha.

Minden azon fordul meg tehát, hogy a fáj, a nemzet tagjai mint 
individuumok elsősorban önmagukat mennyire érzik közel önmaguk
hoz. Aki magát fent érzi lebegni a fellegek fölött, s ott lát meg némi 
távoli kapcsolatot a hozzá hasonlókkal, azelőtt éppen az az univerzália 
vész bele a kitapinthatatlan messzeségekbe, melynek egyedül adatott 
közte és társai között egységet alkotni. Aki a hozzá közelállókkal 
csupán szellemi kapcsolatot érez, azelőtt méltán válik minden egyete
messég merő gondoltsággá és fantáziaképpé, innen az a nézet, hogy 
a faj csak szellem, a vér pedig, mint az állati eredet bélyege, mél
tatlan a szellem uralmát valló emberfiáihoz. S a baj nem is az, hogy 
ennyire nemzetté lettünk, hanem az, hogy eme létünk is még egyete
mesebbé készül szétbomlani, a lényegünkhöz tartozó faji jegy pedig 
lassan elfakul.

Aki ellenben nem vesztette el földi létalapját, hanem minden 
társát az örök sorsban saját testének és vérének érez, az a legkézen
fekvőbb tapasztalatokból, társainak legemberibb emberarcából fog 
univerzáliát alkotni önmaga és mások létének igazolására. Minél 
közelebb van két magyar egymáshoz, annál inkább valóság az az 
univerzum, amely által mindketten magyarok. Közel kell lennie az 
egyednek, hogy közel legyen az univerzália, mert az a magyar, akinek 
magyarsága csak a szellem, csak a tradíció, csak az egyetemes ember 
és csak az egyetemes érték, annak a magyarság fogalma messze 
ábránd és nem vaskos valóság ; középkori álom az univerzáliák 
semmivé tágult sejtelmeiről, fiatus vocis, amely az Andromedák 
pályáján kering, szállongó atom, amelyet célnélkülisége egyik galaxis
ról a másikra vet. Hogyan érezzük a fajt mint univerzáliát valóság
nak, ha rajta mint az ideák hulló falevelein álmodozunk, elhitetve 
mással és magunkkal, hogy a szél, amely viszi, nem szertehordja, 
hanem összefűzi őket?

A nominalismus és a conceptualismus dideregjen a scholasticis- 
mus üres egeiben, dicsőítve azt az életérzést, amely elperzselt minden 
szálat ember és ember, testvér és testvér között. Ez az üres nihil 
lehet a gótika halál-rengetegének fel-felvonító apoteózisa, de aki 
élni akar, annak a létezés legnagyobb csodája és fundamentuma :
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valamilyen egyetemességbe való beletartozás csakis az élet és valóság 
harsonája lehet.

*

Ismertettük előbb a történelem nagy életfolyamatának azt a 
törvényszerűségét, amely az individualizmus és univerzálizmus saját
ságos váltakozásában áll. Mondottuk, hogy a Teremtés remeke, az 
önálló egyén hogyan sodródik bele időnként a nagy összefogások 
közeledő csillagzáporába, hogy együtt keverjenek millió szint a 
következő korszak kibontakozó látásaihoz, melyből nem tudni, hogy 
az egyén, vagy az összesség fog-e világító napként kikerülni. Mintha 
az emberi világ nem bírná el egyszerre a két iszonyú sú ly t: egyszer 
az egyén, másszor a közösség áll őrt a történelem folytonossága és 
meg-megújuló élethulláma előtt. Mi a szerepe az egyiknek és mi a 
másiknak, ez a probléma izgatott annyira, hogy a felhordott kérdések 
tömegeinek ennyire a hegyén-hátán siettünk ide.

Senki sem tagadhatja, mert aki tagadja, nincs benne öntudat, 
hogy a fejlődés végső célja, a tökéletesség ősmintája az egyén. Nem
csak értékelés ez az álláspont, hanem való tény is egyben, hiszen 
amit mi fajnak, nemzetnek, társadalomnak, egyszóval közösségnek 
nevezünk, sem nem érez, se nem gondolkodik, hanem egész élet
funkciója az egyesek életéből tevődik össze. Ha a fajták egymásnak 
rohannak, az egyének vesznek el bele, s a halál nem a közösségnek, 
hanem az egyeseknek fáj. S az alkotások is mind egyesek gyermeke, 
akár van az alkotónak neve, akár nincs. Bármilyen hatalmas legyen 
is a faj, a nemzet, az egyház, az emberiség, az egyént az emberből 
soha kiölni nem lehet, a leghatalmasabb császár és legnagyobb 
próféta is végeredményben ember, aki azáltal, hogy kormányoz és 
világít, az önmaga és nem másnak a valóját éli.

Igen ám, de az egyén, ha magában marad, lassan elsorvad, élet
ereje elapad, s fejlődésében rendellenes útakra tér. A történelem 
menete, igazolja, hogy valahányszor valamely egység keretei bom- 
ladozni kezdtek, s vele az egyének szertehullottak, éppen az áhított 
egyéni szabadság fűlt bele a leghalálosabb dekadenciába. A nyelv
szokás egyszerűen visszahatásnak, reakciónak nevezi azt a gyakran 
megismétlődő jelenséget, amikor egy-egy nagy szervezet, a római 
birodalom, a hűbériség, a Mátyás állama, vagy a Napkirály országá
nak összedőltével az egyesek próbálják magukra ölteni a korábbi 
nagy impériumok fényét. Ez ellenben több. mint reakció, mivel 
éppen nem természetes életfolyamat ; a római birodalom utáni pün
kösdi királyok, a hűbériségből kiszakadt rablólovagok, a Mátyás 
örökségén lakmározó oligarchák, a Lajosok uralmát átvevő dema
gógok és rongyos népboldogítók bármennyire is akartak közösség 
helyett individuumok lenni, beteges elfajulásnak voltak a szimptomái, 
amely betegségbe legelőször is ók pusztultak bele. Soha birodalmat 
egyén még túl nem élt, mert ha a birodalom néhány egyénben tovább 
is lángolt, eme lángolás saját egyéniségük gyors ellobbanása volt.
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S mi volt az eredmény, ha minezt szellemi téren nézzük? A görög 
szellem elvirágzása idején alkottak-e többet a filozófusok, vagy 
amikor e hatalmas szellem még ereje teljében volt? A katonacsászárok 
és diadochok korának irodalma volt-e különb, vagy az Augustus 
birodalmáé? A renaissance és reformáció nagy német szellemi össze
fogása adott-e többet a német irodalomnak, vagy az utána következő 
korszak, amikor a kollektív erőket a harmincéves háború felmor
zsolta? Amikor a nagy háború után a birodalom részeire bomlik, 
az irodalmat pedig egy századon keresztül, egészen Klopstock fel
lépéséig a minden eredetiséget nélkülöző utánzások korának szokás 
nevezni? Amikor a büszke német szellem önként veti magát a gyűlölt 
francia szellem hatalmába? És ki merné állítani, hogy a magyar 
klasszicizmus korának nagy nemzeti összefogása és egységes ihlete 
nem termett utólérhetetlenül többet, mint az utána jövő politikai 
és társadalmi liberálizmus kora? Meg hogy az utóbbi évtizedek 
magyar irodalmának az előzőkhöz mért fellendülése a világháború 
közel s távoli viharai által egymásradöbbentett magyarságnak volt 
a közös életjeladása? Ezek a tények mind arra a törvényszerűségre 
vallanak, hogy az egyének a kollektívumból merítik erejüket, s az 
egyénnek az a kor és miliő a meghatározója, amelyben él. Madách 
ezt az igazságot igy szemlélteti :

Ha nagy Hunyad nem méltó nép körében 
Jő a világra, hogyha szerecsen 
Sátornak árnya reszket bölcsején :
Mi lesz első hőséből a keresztnek ?
Vagy Luther, hogyha pápa lesz esetleg,
S Leo tanár egy német egyetemben ;
Ki tudja, nem reformál-é emez,
S az sújtja átkát a dúló merészre ?
Mi lesz Napoleon, ha büszke útját 
Nem  egy nép vére egyenlíti ki ?
Elposhad tán egy bűzhödt laktanyában.

Egy óriási, letagadhatatlan tény előtt állunk tehát, és ez az, 
hogy az egyénnek szüksége van a közösségre, mert ami naggyá 
teheti, az egyedül az. Nemcsak arra az észszerű igazságra gondolunk, 
hogy az egyénnek érvényesülni kell, tehát terepre, körülményekre és 
alkalomra van szüksége, hanem azt állítjuk, hogy az egyes ember 
keletkezésének kérdése fordul meg azon, hogy van-e közösség, amelyből 
kisarjadhat. Ahogy a magzatra nézve nem mellékes, hogy az anya 
mivel táplálkozik és milyen körülmények között él, mert legkisebb 
lelki rezdülései is kihatással vannak a születendő gyermekre, ugyanúgy 
nem mellékes, hogy az idő méhe, amelyben percenként támadnak új 
életek és lehetőségek, hogyan érleli és milyen indítással bocsátja 
szárnyra millió életét és lehetőségeit. Az egyes ember szülője nem 
két ember, hanem száz meg millió, kiknek hatalmas kollektívuma 
ugyanúgy olvasztja, edzi és mintázza a születő, felnövő és alkotó 
embert, mint a tenger árjának ezer cseppje sodorja, színezi és ízesíti 
az ezeregyediket. Miért van egyetlen óriás tölgyfán számtalan makk,
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amikor a számtalan közül csak egyből lesz tölgy? Azért, mert szám
talan makk kell ahhoz, hogy az az egy olyan lehessen, mint a többi, 
hogy egyetlenegyben ott legyen a többi számtalan makk élete, minden 
rejtett és nyílt törvényszerűsége. Ezek a törvényszerűségek teszik a 
fajt, amely úgylátszik, erősebb mint az egyén, s mivel a fajhoz sok 
egyén kell, ez a sok egyén akkor is létrejön, ha külön-külön egyéni 
céjuk nincs.

Kell tehát közösség, hogy az egyén virágozhassék, ezért merő 
képtelenség minden törekvés, amely bármely közösséget ki akar 
irtani ebből a világból. Az emberi univerzum egy óriási fa, melyből 
az egyéniségek kirügyeznek, s olyan lesz a levél, a virág és a gyümölcs, 
amilyen a fa. Minden olyan korszak és nemzet, amely akár a túlzott 
egyéni liberálizmusával és individualizmusával, akár a faji és nemzeti 
kereteket lazító egyetemes embereszméjével (értsd rajta, hogy min
denki testvér, tehát senki sem az) tündököl és tartja magát más 
korok és nemzetek fölött állónak, végeredményben a saját sírját ássa, 
mert elvágja magát léte és ereje forrásaitól.

Ez ellen védekezik a történelem, amikor a széthulló egyedeket 
időnként összefogja, s valami láthatatlan erő önti rá fajokra s nem
zetekre az együvétartozás elemi ösztönét. A korábban említett óriási 
szív kitágul, s az egész szervezetből belétódul az elhasznált vér, hogy 
egyetlen lélekzetvétellel a vérsejtek milliárdjai frissüljenek fel, s 
ezáltal létüket tovább folytassák. Keletkezik egy történelmi erő, 
amely az egyéneket egy varázsütésre összerántja, mint a mágnes 
sarka a vasreszeléket, s ebből a hatalmas együttesből minden egyes 
vasrészecske nyer valamit.

Ez az erő — úgylátszik — napjainkban a faj gondolata. A fajiság 
az ember ősereje, hiszen ez köti a földhöz, az anyaghoz. A napsugár, 
a termőföld, az éghajlat és az elemek fajjá összegéződtek minden 
élőben, a faji ösztön s ennek tudata az emberi vegetáció és terem- 
tettség lázas emléke. Ha tehát a fajiság hoz létre egy-egy szőkébb 
univerzumot, rajta keresztül az egyének a legnagyobb erőt szívják 
magukba, de egyben a legmozgalmasabb és legexpanzívabb protu
beranciák színhelyévé teszik önmagukat is. Erő erőre halmozódik, 
amely fajulhat gőggé és tisztulhat eszmévé, de a nagy üstben mindig 
ugyanaz forr : a földből kisarjadt emberélet belenövése és görcsös 
kapaszkodása az eredetbe, a létet és megmaradást parancsoló elemi 
erőkbe. Ennek költészete a mithosz, amely nem tanít és argumen
tál, hanem szuggerál, diktál és kijelent.

Ilven erő a nemzeti eszme, de mint említettük, ebbe egyre több 
szellem vegyül, az ősvegetáció vulkánmoraja ide messzebbről hangzik. 
Ez is nagy erő, de csak akkor, ha a benne lévő szellem nemcsak 
mímelődik, hanem valóban él. Lehet fergeteg, amely magába kavar 
milliárd porszemet, s próbáljanak ezek individuumok lenni, ha a 
szellem megragadja, s valamely cél felé való rohanásban egyesíti őket. 
S lehet gyenge szellő, amely kalászokat ringat és virágokat poroz, 
illatot hord és felhőt lebegtet, szóval egyeternesít, átfog s termé
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kenyít. Csak egynek nem szabad belőle hiányozni, bármennyire is 
csökkentnek látszik a jelentősége : a faji ösztönnek s öntudatnak, 
ez a nemzet vitaminja, amely nélkül a szellem sem élhet. Hatalmas 
dolog a közös sors és történelem, az asszimiláció és a nemzeti géniusz, 
amely különféle fajokat is nemzetté tud egyesíteni, de biztosabb a 
jövő, ha ezt az egységet a faji karakter is folyton erősíti.

Faj azért kell, hogy legyen az egyénekben őserő, a nemzet azért, 
hogy legyen hősiesség. Faj azért kell, hogy legyen gerincesség és 
hajlíthatatlanság, nemzet azért, hogy legyen lelkesedés. A faj arra 
való, hogy legyen elpusztíthatatlan egészség, a nemzet arra, hogy 
legyen a világban nemesség és lovagiasság. A faj azért van, hogy 
legyen harc, győzelem s vereség, a nemzet azért, hogy legyen törté
nelem, melynek ihlete nemzedékről nemzedékeken át nőttön nő. 
Ha nem lenne egyik sem, nem lenne nagy tett, me! ’ m az egyén 
önmagán túl mutat, s történelem, melynek hídja a végtelenbe visz. 
E kettő nélkül nem lenne egyén, hanem csak X számú rab, aki 
tehetetlenül vergődnék a születés és halál vasrácsai között,'nem tud
ván soha több lenni, mint amit ezek meghatároznak.

Azért változik tehát a világon az individualizmus és univerzá
lizmus divatja, mert a kettő összetartozik, mint a tél és a nyár, a 
vetés és az aratás. Boldog világ kétségtelenül az, amely annyit 
örökölt az előző korok egyetemes életerejéből, hogy az egyének 
egymás nélkül is világítanak, növekednek és nagyokat alkotnak. 
Előfordul, hogy az egyéniségek érett gyümölcsei tarkítják és illato
sítják az emberiség kertjét, s hogy utolérhetetlen példányai akkor 
is kifejlődnek, ha a fa elaggott, s nem tudni, mit hoz a holnap. De az 
érett gyümölcs lehull, s a világ folytatás nélkül marad, ha újabb 
gyökerek nem ereszkednek az életet ontó föld termő rétegeibe. Meg
történik, hogy az emberi individuumok túlságosan önállósultak és 
elszakadtak egymástól, amely csábít egy darabig, hiszen ki ne vágynék 
a függetlenségre? De az individualizmus helyébe jön a szkepszis és 
az anarchia, az egészséges termést felváltja a dekadencia. Ilyenkor 
az individuumoknak valamely szűkebb vagy tágabb univerzum for
rásaihoz kell elzarándokolniok, hogy magukba szíva annak bővült 
életerejét, az ő életük is fajjá vagy nemzetté egyetemesedjék. Minden 
nagy összefogás történelmi igény és szükségszerűség, benne egy nagy 
regeneráció megy végbe : az egyénekké érett emberiség visszanéz 
eredetére, annak törvényei megihletik s új bimbózásba kezd. Amelyik 
korszak ezt nem teszi, beáll az elvénhedése, s történelmének további 
lapjai üresen maradnak.

Úgylátszik, hogy a világháború előtti néhány évtized nagy 
emberi elbizakodottsága, mely a marxizmus asszisztálása mellett a 
korlátlan érvényesülés jelszavává teszi a liberálizmust, a hazafi 
helyébe pedig odaállítja a kozmopolitát, érett gyümölcsökkel tele 
őszévé vált az emberiségnek. A viszonylagos jólét és a béke különösen 
kedvez a szüretnek, s az egyének számára nem létérdek, hogy az 
ünnepségekké elvirágzott hazafisággal a következő generáció kibírja-e
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a telet. De jö tt a világháború, amely felemésztette a tartalék erőket, 
s az országok kapuja kitárult a bolsevizmus előtt. Szétzúzódott volna 
az emberiség, ha nem az univerzáliák erejéhez fordul, s nem építi 
fel az új nacionalizmust, melyben a nemzeti jelszavak helyett a 
konkrétabb faji gondolat tölti ki a korábbi eszmék közötti ürességeket. 
A háború utáni két évtizednek olyan szüksége volt a fasizmusra és a 
nemzeti szocializmusra, mint a lázbetegnek a kininre ; azért nőttek 
ezek a mozgalmak ilyen hatalmasokká, mert éppen azok az orvos
ságok voltak, amelyekre a legnagyobb szükség volt. A Spengler-íéle 
Untergang des Abendlandes igy vált üres fantommá, mert az csak 
az egyénekre való bomlás mellett következhetett volna be, a nemzeti 
erők férfias összefogása ellenben a biztos gyógyulás közeledő remény
sége lett.

*

Űgylátszik, mintha ez a szerény tanulmány eltért volna a 
céljától, mert nevelésügyi fejtegetést Ígért a bevezetésben, s közben 
történelemfilozófiai, fajelméleti és szociológiai gondolattöredékeket 
adott. Emlékeznünk kell azonban az elmondottakra : a filozófia a 
gondolatoké, a pedagógia viszont a tetteké. S hogy nem kizárólag 
filozófiát akartunk írni, a filozófusok fogják a leginkább észrevenni, 
hiszen a filozófus elakadt volna a második szónál, s nem vágott volna 
át ilyen merészen az univerzáliák tanának évszázadok óta bonyolódó 
kérdésein. Tudom, hogy a filozófiának nem szabad ilyen sakk
húzással megölni épp a gondolatot, hogy az univerzáliák labirintusa 
tisztán gondolati síkban továbbra is probléma marad. De mon
dottuk, hogy a gondolatot életté tenni a politikusok és nevelők dolga, 
s némi elfogultsággal mi a politikát is nevelésnek vettük. Ezért 
mindent, ami gondolat, realizáltunk, s ú tját vágtuk a filozófiának 
az élet jelszavával. Számunkra az univerzáliák kérdésében nem az a 
megoldandó, hogy mit szól hozzá az emberi töprengés ilyen vagy 
olyan szempontból, hanem az, hogy élet vagy halál származik-e a 
vele szemben elfoglalt álláspontunkból. Mikor azt mondtuk, hogy az 
univerzália „van“, nem filozofáltunk, hanem döntöttünk az emberélet 
legégetőbb kérdéseiben, hiszen az életet éljük és nem elgondoljuk. 
Ennyiben minden szavunk a nevelőé volt, aki előtt a gondolat szol
gája a tettnek.

A pedagógus mondatta tehát velünk az elmondottakat, s hogy 
teljes legyen, amit elvégeztünk, mostmár névleg is a pedagógusokhoz 
szólunk. Mit kell tennünk, ha mindazokat tudjuk, amiket fennebb 
kitártunk? A következő pontok összegezik a nevelőre háramló 
feladatokat :

1. Éber szemmel kell minden nevelőnek figyelnie azt, hogy a 
kor, amelynek embereit életnek indítja, az egyéniség, vagy az összesség 
hiányát érzi-e. A kétféle igény egymást követi, erre a szabály csakis 
a kor szükséglete lehet. Fel kell fedeznie a nevelőnek azt, hogy kora 
egyéniségei elegendők-e arra, hogy az emberiséget életnek indítsák,
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vagypedig gyengék és dekadensek, akiktől el kell zárnunk az érvé
nyesülés útját, különben a közösséget is korccsá és gyengévé teszik. 
Ha ez a helyzet, akkor mindenek felett az egyetemesség legyen a 
legfőbb hitvallás, s bele kell ágyaznunk neveltjeinket valamely kol- 
lektivumba, hogy minél titánibb méreteket öltsön az az univerzália, 
melynek kohójában előbb össze kell olvadni, hogy nevükre méltó 
egyének nőjenek belőle.

2. Minden nevelőnek meg kell éreznie, hogy az a közösség, 
amelyet létre kell hoznia, közeli vagy távoli univerzália legyen-e. 
Tudnia kell, hogy az a közösség, amelyet izmosít, mint faj vagy mint 
nemzet, mint egyház vagy mint emberiség van-e hivatva minél 
gazdagabb termést hozni. A középkor az egyházban izmosodott, 
Hellász a harcban s a filozófiában, Róma a törvényekben, s az Újkor 
a civilizációban. Mátyás országa a renaissance állameszméjében, az 
új Olaszország a homo sapiens gondolatában, Németország a fajban, 
a nyugati országok a demokráciában nőttek olyanokká, mint amilye
nekké nem tudni, ők-e vagy a történelem, de valami formálta őket. 
Látnia kell minden nevelőnek valami platoni ideát, mely az építendő 
jövőnek ősképe és paradeigmája, e nélkül nem tudja, hogy a felhők 
diadalútjára vagy juhakolba terelje-e azt, aki a gondjára van bízva,

3. Keletkeznek sokszor termő és terméketlen emberközösségek. 
A spanyol inkvizícióból nem nőtt egyéniség, s az orosz bolsevizmus, 
bármennyire is álma az egység, nem nevel embernagySágokat, nem 
elég tehát az, hogy valami közösség kell, hogy humusz legyen az igazi 
emberek számára. A nevelőnek éreznie kell, hogy az élet parancsa-e 
a születendő egység, vagypedig temető, amelynél jobb, ha az éretlen 
gyümölcs férgesen hull le az avarba, elátkozva a fát, amely életre 
hozta. Nem mindegy, hogy Kossuth vagy Bach Sándor szelleme 
álmodik-e meg jövendő közösségeket, pedig mindkettő univerzália, 
közéjük téve az élet és halál csekély különbségeit.

4. Vannak továbbá közösségek, melyeket szolgálattal vagy 
parancsolással tölthetünk meg. Vannak olyanok, melyeket az aláza
tosság szül s vannak, melyeket az uralkodás. Az elszakított részek 
magyarságát a fölény tartja össze, az épülő Nagy-Magyarországot 
az engedelmesség. A nevelőnek tudnia kell, hogy mi a kialakítandó 
egység célja s előfeltétele, hogy ne neveljen lázadót ott, ahol az ő 
életéből lesz a közösség élete, és meghunyászkodót ott, ahol az ő 
hajlíthatatlanságából dereng fel a többiek hite. Tévedés a dolgot 
úgy felfogni, hogy a közösség az egyén negatívuma, ahol az egyén 
szükségképpen nulla, sőt ellenkezőleg a közösség az a föld, amelyet 
azért öntöznek az egyének ezrei vérrel és könnyel, hogy ők szülessenek 
újra belőle. A nevelő számára nincsen kaptafa, egyszer porig kell 
sújtania az egyént, máskor felemelnie. Mikor semmisítem meg az 
egyént, hogy feláldozásával egy nagy konglomerátumban egyesüljön 
minden nemzeti erő, és mikor nevelem olyanná, hogy emberi büszke
sége a nemzet büszkesége legyen, mindennek megérzése egyedül 
nevelői elhivatottságomtól függ.
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5. Végül az eszközök sem mellékesek, s ez az, ami fejtegetésünk
ből leginkább következik. Abból, bogy azegyénésösszességlényegében 
egy, önként adódik, hogy az egyén nevelése az összesség nevelését 
eredményezi. Éppen ezért egyén és összesség szempontjai egy percre 
se választassanak szét, mert ahol e kettő külön világgá lesz, hiába 
nevelünk egyént, s hiába emberi szolidaritást. Az igazi egyéni nevelés 
fölött mindig valamely eljövendő kozmosz, faj, nemzet vagy emberiség 
ősképe világít, melynek fényénél az egyént nem tehetem mássá, csak 
mint amilyennek egész nemzetemet látni szeretném.

Döntött-e a magyarság abban, hogy a társadalmi osztályok és 
egyesek önzése fölött egy szellemi, társadalmi és főként erkölcsi egy
ségnek kell létrejönnie, mert a sokszázéves nemzeti önállótlanság 
alatt nagyon szétszóródtunk, s magyar a magyart meg sem ismeri, 
csak a szemünket dörzsöljük a felkelő nap fénylő ködeiben? Hogy 
nemcsak a történelmi szükség s korunk áramlatai, hanem a magyarság 
létérdeke is megköveteli a társadalmi és egyéni individualizmussal 
való könyörtelen szakítást, hogy belevethessük magunkat Ibsen 
gomböntőinek olvasztó kanalába, melyből mint egyetlen ember kerül 
ki ismét a magyar?

Döntöttünk-e abban, hogy ez az egység faji, nemzeti vagy világ
nézeti egység legyen-e? A vélemények kaosza elijesztő : fajelmélet és 
keresztyénség, sovinizmus és szentistváni eszme kilőtt rakétákként 
keresztezik egym ást; e tarka fény mögött vájjon kutatjuk-e az 
egyetlen magyarság arcát, amelyről annyira hirdetjük és hisszük, 
hogy van, hogy nem is akarjuk látni? Faj-e ez vagy gondolat, nem- 
zet-e vagy óhajtás, amely soha meg nem valósul? A döntés hiányát 
a pedagógus érzi a legjobban, kinek kezében a kő és a kalapács, s 
nem tudja, hogy mit kell építenie. Építsen szerintem minden erejével 
fajt, s ha ezzel készen van, akkor nemzetet, de áruló, ha csupán 
gondolatot épít.

Döntöttünk-e abban, hogy ez az egység mikor fog a legtöbbet 
teremni? Hogy olyan egység kell, amely se nem pártszervezet, se nem 
tömeggyűlés, se nem jelvény, se nem szép kezdőbetűk, mert ez futó
homok, amelybe hiába vetünk? Hogy a lelkek olyan egyöntetű alakí
tására van szükség, amely magától eredményezi majd a közösséget, 
mert a közösség úgy áll elő mint a fákból az erdő ; nem lehet máskép 
erdőt telepíteni, csak úgy, ha előbb a fákat elültetjük?

Eldöntöttük-e azt, hogy a magyarság hol tudjon parancsolni 
és hol engedelmeskedni? Hogy le kell törni az úton-útfélen való vezér
kedés szép ambícióját, szolgálat helyett az uralomrajutás tömeg
mániáját? Hogy bele kell nevelni a magyarba a nemzeti mozgalmak 
szentségét és önzetlenségét, mert az nem arra való, hogy általa 
érvényesüljek, vezér lehessek és szónokolhassak? Ezzel szemben 
nevelünk-e arra, hogy minden magyar faja és nemzete leghivatottabb 
képviselőjének és fejedelmének érezze magát, kinek felségjoga ítéletet 
mondani magyarságának minden veszélyeztetője felett? Hogy a 
magyar szolgája az eszményeinek, de úr mindenki felett, akinek
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nincsenek eszményei? Hogy szokjék le a magyar az idegenbe való 
bámészkodásról, s szent elfogultsággal legyen előtte érték minden, 
ami magyar?

És az egyének nevelésénél elhatároztuk-e, hogy minden egyes 
magyarból az egyetemes és örök magyarság szobrát mintázzuk meg? 
Hogy álmunk ez a magyar egyetemesség, s minden egyes nevelői 
ténykedésünkkel ezt hozzuk közelebb? Hogy a pedagógiai naturáliz- 
mus vétkes önzését és individualizmusát nem tartjuk  méltónak arra, 
hogy az egyénekbe belecsepegtessük, mert ezzel belecsepegtettük 
a nemzet egyetemébe? Hogy az eszközeink csakis olyanok lehetnek, 
amilyeneket választanunk kellene, ha ezt az egyetemes magyarságot 
adnák a kezünkbe?

Ha nem döntöttünk volna, akkor döntsünk, mert élet és halál 
kérdése az állásfoglalás. A foltozgatás és csűrés-csavarás nyugodtabb 
koroknak való, ma az idő kétszeresen rohan, s legszebb gondolataink 
közben érhet a vég. Le kell vonnunk a konzekvenciákat a nevelés 
számára, hiszen a nevelők keze alatt épül a jövő, ma pedig a jövő 
nem a századok reménye, hanem a holnap valósága.

Fejtegetésünkben a szempont nem a részletekre, hanem az 
egészre irányult, mert így nagyobbak a gondolatok lehetőségei. 
A nevelésnek az egyén és összesség nagy kérdéseiben való illetékes
ségét úgy igyekeztünk bebizonyítani, hogy a legátfogóbb kérdésekbe 
helyeztük bele, s ezáltal volt benne a végső következtetésekben is.

De legyen benne minden nevelői lépésünkben is, mert nem nevelői 
az olyan te tt, amely nem szolgája a célnak. Nincs pedagógia az 
egyetemesség emez igénye nélkül, mint ahogy nem nélkülözheti egy 
nemzet élete sem azt az egyetemességet, amelyet egyedül a nevelés 
adhat meg neki.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1939—‘1502»

Bartók J. Miklós.
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Hajszálcsövesség az irodalomban.1

Már jóval a századforduló előtt új műelvek, új irányok indultak 
el az irodalomban, melyeknek első csendesszavú vitája Arany János 
és Reviczky Gyula között tám adt. Ámde hova távolodott el azóta 
egymástól Arany János tiszta meggyőződése és Reviczky Gyula 
nemes felfogása ! ? Hogy megfakult azóta irodalmunkban Arany 
János szent hite, és hogy elfajult azóta Reviczky Gyula fenséges 
vallomása !

Új hangok szólaltak meg könyvekben és folyóiratok hasábjain. 
Új költők, új írók és esztétikusok friss csapata lépett a régiek helyébe.

Műelv lett a Tart pour Tart, mely alá behúzódott a naturalizmus
tól a dadaizmusig sok beteg művészi irány. De amikor ezt az elvet 
vallotta néhány tisztaszívű nagy művész, ugyanakkor ezt a pajzsot 
tartotta maga fölé a kontárok siserahada is, és pedig a művészet 
szabadságának szent jogán. Majd megkezdődött a kifejezés forra
dalma is már Vajda János döbbenetes képeivel és hasonlataival. 
Hiába m utatott irányt Gárdonyi és sok más tisztanyelvű ember, ez 
a forradalom a prózában az aszfalt nyelvét, a szabadszájúság és a 
mosdatlanság ruháját vette magára a keresetlenség jelszavával; 
majd meg a negédes pongyolaság mezébe öltözött a próza. A költők 
nagyobb részénél pedig megszületett a versírás kínai nyelve. A kifeje
zés forradalma, az új hírlapirodalom bábáskodásával, nem nyugodott 
addig, amíg a sok fűzfapoéta és beteg író meg nem gyilkolta a magyar 
nyelvet.

Ennél a kártevésnél nem kisebb a másik. Minden nemes hagyo
mánynak a kipellengérezése, a magyar szellem kiölése irodalmunkból. 
Hasztalan áll őrt néhány mohikán.

A nagy stílusverseny és nyelvrontó iram is elsődlegesen azt a 
célt szolgálta, hogy a szokatlan és váratlan szófigurák mögé be lehes
sen lopni a vér és erotikum zenéjét. A szavakkal való játék csak álca 
v o lt: a lényeget a gondolatcsempészés jelentette.

Hogy a költészet és más művészetek is időnként új utakra 
térnek és hogy miért öltenek új arculatot annak mindig megvannak 
a művészettörténeti okai. Hogy nagy klasszikus költőink és íróink

1 A Soproni Szabad 'gyetemen 1939 február 3-án tartott előadás.
1
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után még a nagyobb tehetségek is új csapásokat keresnek, érthető, 
igazolható és elfogadható. Elfogadható, mert az igazi tehetségek 
mindig a saját ú tjukat járják. Különösen akkor érthető az új utak 
keresése, ha egy nagy korszak hatalmas egyéniségei után az epigonok 
dogmává merevítették a lángész hagyatékát. Más kérdés azonban 
hogy az új út nem pusztán hivalkodó szembefordulás-e a múlttal. 
És ismét más kérdés, hogy az új utak meddig szaladnak tovább az 
ősi talajon. Meddig maradnak az új korszakot megújító tehetségek 
az ősforrásnál, meddig tartanak kapcsolatot nemzetük, népük lelki
ségével, ahonnan kapják szavuk színét, hangjuk melegét, és gondo
lataiknak mélységét, beszédüknek savát.

A XIX. század nagy szabadságharcai után új tárgyak, új esz
mék tünedeznek fel az irodalomban, melyek közül az egyetemes 
emberi a legfőbb ideál. Korán, még Arany János halála előtt, kaput 
kezd nyitni az új áramlatnak a magyar irodalom is. A nagy szabadság- 
mozgalmakat életre keltő, tápláló, a középkor gondolatvilágát és 
maradványait felszámoló, a lélek legszebb érzéseiből született esz
ményi liberálizmust azonban mihamar, észrevétlenül is képmutató 
arccal felváltotta az új liberálizmus, melynek fundamentuma a tőke, 
programmja a haszon, vágya a test, módszere a hagyományok 
kipellengérezése, szövetségese a hatalom, törvénye a felelőtlenség, 
filozófiája az Übermensch, egész életformája az erkölcsök destrukciója, 
végső célja egy új szellemű világrend : a nemzetköziség naggrendszere.

Hosszú kezek nyúlnak a népek fölött.
A századfordulónak ilyen politikai és társadalmi irányzatával, 

a mi fővárosunknak is ebbe a vonalba beállított szédületes fejlődésé
vel szemben a jóhiszemű, álmata^, csendesen elkaszinózó vidék csak
hamar lemaradt, és szívesen engedte át az irodalom vezetését a 
fővárosnak, de a szűz talajából született tehetségeket is gyanútlanul, 
sőt büszkén küldte fel, engedte fel a nagy Babylonba, ahol rövid idő 
múlva a tőke és az új liberálizmus kezdett egy új irodalmi köztudatot 
kialakítani, sűrűn hivatkozván az európaiság elkötelező stílusára és 
színvonalára, és a minden gátlás nélkül való művészi szabadságra a 
l’art pour l’art nagy elve alapján. Ennek az esztétikai salvus con- 
ductusnak a fedezete alatt Arany János halálától a mai napig a 
lírának és a prózának annyi iránya alakult ki, és annyi izmus fejlő
dött irodalmunkban, hogy az irodalomtörténetírók is csak nagy 
nehezen tudnak a számukra elegendő alcímet kiagyalni.

A reálizmus nagy mestereitől, Gárdonyitól és Mikszáthtól, 
Tömörkény István, Bársony István magyaros elbeszélésén, meg a 
konzervatív Tormay Cecilék, Pékár Gyuláék prózáján á t megérkezünk 
Földi Mihályék, Hatvani Lajosék, Szomory Dezsőék, Karinthy 
Frigyesék regényirodalmához, onnan pedig a problémáktól ólom
súlyúvá tett mai elbeszélő irodalomhoz. Hasonlóan még többféle 
irányt látunk a lírában Endrődi Sándorék nemzeties, Szabolcskáék 
népies költészetétől Csizmadia Sándor politikai forradalmár verse
léséig. Közben találkozunk Sajó Sándorék nemzeti ideálizmusával,
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Szabó Lőrincék költői eszményiségével. Megtalálunk ebben a széles 
partok közt hömpölygő lírában a turáni gondolattól az irodalmi 
nihilizmusig mindent.

Roppant változatos és színes gazdagság !
De az irodalomtudomány művelői magától Beöthy Zsolttól 

kezdve nagy mulasztást követtek el, hogy a magyar irodalomnak 
ezt a vagonszámra szaporodó termését meg nem válogatták, és 
külön kévékbe nem kötötték a búzát meg a konkolyt. Örökre kár, 
hogy Riedl Frigyes bátor kezdése a nagy esztétikus halála után 
abbamaradt, aki tárgyilagosan, mindenféle tekintetek félre tételével, 
éles szemmel vette tüzetes vizsgálat alá egyetemi előadásaiban kor
társainak már akkor is sűrűn útrabocsátott köteteit. Nem botrány
keltés céljából, hanem azért, hogy bár szelíd szóval, választékosán, 
de tántoríthatatlan meggyőződéssel, osztó igazsággal, és világos 
látással rostálja meg a századforduló irodalmának egy-egy részét. 
Nem egy, de sok Gyulai Pálra és Riedl Frigyesre lett volna szükség, 
hogy idejében rámutassanak a hajszálcsövességnek arra a tüne
ményére, melyet az új politikai és gazdasági liberálizmus az irodalom
ban is kifejlesztett.

Az ország természeti határait ágyúk őrizik, de a szellemi határok 
védtelenek. A zsmelyetolvajt megfogja a rendőr, de a könyves
boltok kirakataiban az irodalom álarca alatt hosszú idő óta folyik 
a nagy kártevés a nemzet élete ellen. Irodalmunknak az a része, 
mely az új liberálizmus forrásaiból a haj szálcső vesség útján hízott 
nagyra és terpeszkedett szét, számadással tartozik Trianonért is.

Még ez az igazlátás is hátra van.
Megértjük és felfogjuk jelentőségét, termékenyítő hatását az 

európaiságnak, nem is akarunk deszkapalánkot állítani más nemze
tek nagy gondolatai és művészi meglátásai elé, de különbséget te
szünk az európaiság és nemzetköziség között. A művészetfilozófiai 
értelemben vett Fart pour l’art elvéhez is fel tudunk emelkedni, de 
más a művészet öncélúsága, és megint más az irodalmi mocsár, 
mely a Fart pour Fart nagy paragrafusára hivatkozva tiltakozik a 
lecsapolás ellen. Azt is elismerjük, hogy a századforduló irodalmá
nak kebelbeli nagy esztétikusai hangos szóval hirdették és hirdetik 
ma is az irodalom függetlenségét a tőkétől, és minden profán vonat
kozástól, mely a költészet szent ligeteit gyommal verhetné fel. 
Csakhogy nagy távolságot látunk az akadémikus álláspont, meg a 
könyvkiadás gyakorlata, továbbá a hirdetett elv, meg az író tolla 
között. Irodalmunknak lényegesen nagyobb felében a politikai 
liberalizmusnak és az új liberális életszemléletnek valamennyi, előbb 
felsorolt fogalmi jegyét felismerjük, bármilyen képmutató arccal 
tiltakozik is ez ellen a liberális irodalmi élet.

Nem is lehet másként. ......
A századforduló liberális berendezkedése rányomta a maga 

bélyegét irodalmunkra is. És pedig a haj szálcső vesség finom, látha
tatlan szivárgásával. Egészen más jelenség ez, és nem hasonlítható
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ahhoz a művelődési folyamathoz, melyben az irodalom szükség
képpen kapcsolatban áll az élet minden megnyilvánulásával. Ez a 
kapcsolat azelőtt mindig közvetlen, nyílt, egyenes és bevallott volt. 
A századforduló irodalma ellenben magas esztétikai elvek közé zárkó
zott fel széles gesztusaival, honnan lehallatszott a beavatottak finom 
szürcsölése, mondván, hogy a magyar irodalomból kiirtandó minden 
fehér ló és Hortobágy. Kiirtandó minden vaskosság, minden Marci 
gulyás és nyargaló ménes, a Kőszívű ember minden fiával együtt, 
meg a Thaly Kálmánok együgyű hite is. Helyébük lépett aztán a 
kokott és az aszfalt dala, a szere'mi háromszög és az autós bandita.

A türelmetlen, és a magyarság elmaradottsága iránt nagy 
részvétet érző újítók csakhamar új erkölcsi felfogással, új életelvek
kel bélelték ki a nagy irodalmi megújhodást. A stílus zsonglőrjei 
megejtették a közönség nagy részét annál is inkább, mert a hírlapok 
szerkesztőségei is akkora harangot kongattak az új világnézet dia
dalma elé, hogy csak a Kéri Pálok láttak világosan a nagy irodalmi 
harc zűrzavarában. Ők azonban tisztán láttak, és nagyon meg vol
tak elégedve.

A liberális irodalom a magyar nyelv történetében is eddig 
páratlanul álló nyelvújítást és stílusreformot v itt végbe : meg
teremtette a szó és szöveg kettős jelentését. A hivatalos esztétika 
ugyan szimbolizmusnak nevezi, de vannak akik tolvajnyelvnek 
mondják. Kívülről irodalom a szöveg, belülről hálószoba ; kívülről 
bölcs filozófia, belülről sztrájkriadó ; kívülről gyöngyvirágillat, belül
ről pásztoróra. Ahogy tetszik.

Hatványra emelt szimbolizmus ez, mert hiszen a művészet, 
tehát az irodalom is — használja bár a legegyszerűbb kifejező eszkö
zöket — az emberi lélek szimbolikus beszéde. A művészettörténet 
egyik legszebb és legfontosabb fejezete lenne annak vizsgálata, hogy 
mi volt a szülőoka a liberális irodalom szimbolikus formanyelvének, 
mely több volt a stílus forradalmánál. A művészetek történetében 
gyakran találkozunk stílusforradalommal, ez azonban több volt 
an n á l: nihilizmus.

Hivatkoznak arra, hogy az irodalom nyelve, stílusa kiszikkadt, 
kifejező ereje kimerült. Ez az érvelés nem alap nélkül való, de milyen 
magas hatványra emelt szimbolikus költői nyelv következik majd 
akkor, ha a mostani kifakul, mert éppen az alaptételre hivatkozva, 
a fejlődés törvénye alól a mostani költői beszéd sem lesz kivétel. 
De meg is lehet fordítani a tételt. Vájjon nem a költők ereje volt-e 
gyenge az egyszerűbbre, tehát a nagyobb művészethez? Vájjon nem 
menekülés volt-e a nagyobb művészi próba elől a szimbolizmusba 
való elködösülés? Vájjon természetes állapot-e, hogy a közbeszéd 
és a szimbolikus költői nyelv között akkora távolság van, mint az 
egyszerű összeadás és a negatívhatványú egyenlet között? Nyitott 
kérdés az is, hogy -— ismerve a liberális irodalom erkölcsi képleteit •— 
mennyi ebben a szimbolizmusban a raffinéria, azaz a hajszálcsövesség.

A liberális irodalomnak eme haj szálcsővességén át, de mondhat
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juk úgy is, hogy szókémiáján keresztül három dolog szüremkedett 
a betűk közé, onnan pedig a magyar élet minden területére.

Jelentkeztek sorrendben :
1. Az irodalomtól, de a magyar lélektől is idegen gondolatok 

és érzések, mint corpus delicti.
2. A tőke mint üzletfél, vagy orgazda.
3. Az író mint tettestárs.
Bármilyen komikusnak látszik is, bizony az író cingár, vagy vas

kos teste is átfurakodott a betűk között, amint azt látni fogjuk.
Petőfi és Arany nagy korszakát követően, még inkább a hatvan

hetes kiegyezés után langyos permeteg öntözi a negyvennyolcas 
em lékeket; Gárdonyi és Mikszáth reálizmusát bár megdicséri az új 
irodalmi irány esztétája, és elismerőleg szól Herczeg Ferenc történeti 
regényéről, de egyúttal Kiss József ék, majd Ignotusék környezetéből 
figyelmeztető és megrovó hangok hallatszanak, hogy aí magyaros 
irány realizmusában sok a falusi harangszó, sok a sujtás. Egyeteme- 
sabb, emberibb kell ; művészibb és újszerűbb ; érdekesebb és izgatóbb. 
Európai színvonal.

Alig lehet kifogást emelni az ilyen kívánságok ellen. Az iroda
lom fölött sem állhat meg az idő.

Meg is érkeztek először a fővárosnak témakörei, a lak jai; azután 
a szenvedő emberek problémái, meg a vajúdó társadalmi kérdések. 
Megérkeztek a sexuális élet irodalmi felvételei is a lélekelemzés és a 
test biológiai vizsgálatának jogcímén. De jogcím volt az is, hogy az 
álszemérmet váltsa fel az őszinteség, a teljes élet rajza.

Új ábrázolási módok jönnek divatba ; változik, sőt változatos 
lesz az írók és költők hangja is. A Tücsökdalok halk cirpelését zajos 
szimfóniák váltják fel. Tagadhatatlan, hogy kiszélesedett a motívu
mok területe, ami csak értékes gyarapodást jelentett volna, de a 
művészi érdek és az európaiság örve alatt a betűk finom hézagai 
között a magyar lelkiségtől idegen szellem jelent meg, és meghason- 
lást támasztott a magyarság szellemi életében, majd kétkedést 
ültetett a szívekbe a magyar jövő iránt, és a magyar faj jellemvoná
sait csak a cigánymuzsikán keresztül elemezte ez az új irodalmi 
irány, és a nagy felfedező önelégültségével tette közszemlére a magyar
ság lelki alkatát nemcsak itthon, hanem a határokon túl is ; hirdet 
vén, hogy ez az igazi magyar arc, és hogy a régebbi felvételeket a 
nemzeti önimádat lencséjével készítették.

Történetietlen, igazságtalan és hazug, egy évezred messze 
távlatát, értékmérő tanuságtételét elhomályosító ennek az irodalmi 
irányzatnak a magyar nép lelki értékeiről, művészi képességeiről, 
és a más népek sorában való helytállásáról vallott, a kávéházi aszta
lok mellől útnak indított tanítása. Több ebben az irodalomban az 
idegen eredetű defetizmus, mint a nemzet leikéből felszálló bűn
tudat.

Ostorozni, korholni, múltat felhánytorgatni, bírálni és tanácsolni 
csak annak van joga, aki halálos elkötelezettséggel érzi a felelősséget,
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és vérével is kész azt megpecsételni; és akinek szívében nagyobb a 
szeretet, mint a „szent harag“ ; nagyobb a hűség, mint a türelmetlen 
elégedetlenség; nagyobb a fájdalom, mint a prófétálkodásban való 
Őröm. Már pedig ennek az irodalmi irányzatnak sem vágyai, sem 
céljai, sem ültetgetői nincsenek kapcsolatban sem a magyar nemzet 
ezeréves múltjával, sem pedig a legmélyebbről feltörő sorsérzéseivel. 
Annál döbbenetesebb tehát a liberális irodalomnak nemzetet kioktató, 
nemzetet mentő szerepében való tetszelgése és vitathatatlanná minő
sített jogcíme.

A címke hazai, de az áru külföldről érkezett.
A forradalmi szociálizmusnak és a politikai radikálizmusnak 

készülődését, nemzetközi kisugárzását továbbrezdítő liberális iro
dalom programmszerűen elutasító magatartást tanúsít a múlttal és 
minden hagyománnyal szemben. Ennek a liberális irodalomnak 
tartalmi és formai újításai előtt Osváték és Ignotusék sarkig tárják 
a kapukat, és az időszerű magyar problémákat nem a magyar lélek 
prizmáján keresztül vizsgálják, hanem az újítás intellektuális vágyá
tól űzetve, és egész arcukkal a világnézeti liberálizmus felé fordulva.

Ebben a liberális irodalomban ma már világosan felismerhető 
ama nagy rendezőnek a keze. A szabadkőműves kéz.

A népek történetében vannak őrizet nélkül hagyott pillanatok. 
Vagy a fáradtság, vagy a reménytelenség, vagy a gyermekes gond
talanság, vagy az elbizakodott gondatlanság évei ezek. Ilyen alkal
mat használt fel az európaiság köntösében megérkezett, irodalmi 
renaissance-ot ígérő, az elavult formák helyett friss művészi tökélyt 
hirdető, külső és belső reformokat sugalmazó liberális irodalom ; 
az a liberális irodalom, amely magának igényelte és követelte az 
egész magyar szellemi és művészi élet átformálását, és a vele való 
rendelkezés tulajdonjogát, de annyi fáradtságot sem vett, hogy az 
integer magyar lélekkel jóindulatúan kezet fogjon.

A j ószimatú tőke hamar észrevette az új helyzetet és lehetősége
ket. Azonnal odahúzódott üzletfélnek. Hatalmas robajjal dolgoztak 
a nyomdagépek, indították útnak a betűk milliárdjait, az újképletű 
irodalom bacillushordozóit. Szédületes iramban szaporodtak az 
újságok és folyóiratok, könyvek és füzetek.

A tőke azonban nemcsak a betűket, könyveket öntötte a piacra, 
hanem a reklám művészetével az írókat és költőket is megannyi 
vátesszé magasztosította, akiknek könyvét olvasni, fogyasztani egy 
új honfoglalás, a még mindig ázsiai magyarságnak Európába való 
igazi megérkezése.

Most ném feladatunk, hogy a liberális irodalom dömpingtermését 
a művészi tökély szempontjából vizsgáljuk. Több itt  a nemzetközi 
vásári portéka, kevesebb a magyar lélek mélységeiből és saját
ságaiból fogant eredetiség. Fanyar ez a termés, ha egy-két piros 
alma akad is az ágakon. Mérhetetlenül nagy árat fizetett ezért az 
ezeréves magyarság.

Világosan tudjuk, hogy a művészet nagy és szent dolog. Világos
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előttünk, hogy a művészet is egyik, sajátos életnyilvánulásunk, akár
csak a lélekzés. Szükséges és elkerülhetetlen. De a lélekzés mégis 
fontosabb. Az első, hogy életben maradjunk magunk is, a nemzet is. 
Ölni tehát még a művészet nevében sem szabad. Sem golyóval, sem 
betűvel; sem méreggel, sem irodalmi hajszálcsövességgel.

A századforduló liberális irodalmának az árnyával azonban 
nemcsak a trianoni sírnál találkozunk, hanem itt kísért ez az árnyék 
ma is.

Időszerű magyar problémákkal ma is sűrűn találkozunk iro
dalmunkban, de most belső, dinamikus erő viszi őket a megoldás 
felé. A magyar élet és élethivatás tudata, meg a Trianont járt magyar 
ifjúság türelmetlensége lendíti most ezeket a kérdéseket az első 
vonalba. S bárha nagy eszmeáramlatok érkeznek is hozzánk, az 
egyetemes magyar lélek keresi önmagát ; és ez a magyar sorsérzés a 
belső adottságoknak, feltételeknek megfelelően akarja megoldani a 
nagy kérdéseket. A problémák annyira az idő küszöbén állanak, 
hogy a hajszálcsövesség óvatoskodó, alibit igazoló tolvajútját a mai 
magyar harc bátor kiállása elveti.

A liberális irodalomnak hajszálcsöves módszere tehát ebben a 
harcban és irányban nem jelentkezik és nem segédkezik. De az örök
ségül kapott eme hajszálcsövesség annál hatályosabban működik 
egy-két régebbi irányban. Tehát a múlt mégis folytatódik.

Azt mondottuk, hogy a liberális irodalomban az idegen eszmék 
voltak a corpus delicti, a tőke az üzletfél, az iró a tettestárs, a betűk 
hajszálcsövessége meg a rejtett folyosó, melyen a gondolat a lelkekbe 
osont. Ez a szereposztás felismerhető a jelen irodalmában is. Sokszor 
felismerhető.

Nagyon megzavarodott a világ rendje, különösen nehéz az 
emberek sorsa csonka hazánkban. Mindenféle pályán sok a felesleges 
ember. így szoktuk mondani. Az írók is megsokasodtak. Nekik is 
élni kell. A könyvek garmadával szaporodnak. Kevés a pénz ; az 
emberek sietnek, futnak, nem érnek rá olvasni. De mégis a könyv 
mellé kell ültetni őket. Ezt követeli a könyvkiadók érdeke, ezt az 
író becsvágya, sokszor a megélhetése, néha pénzszerző hajlama.

Még a liberális irodalom meghirdette azt az esztétikai program- 
mot, hogy az író vegye a tollára az élet minden megnyilvánulását. 
Életszerűség kell az irodalomhoz, lüktető vérkeringés.

Hívjuk ezt a műelvet komoly, hivatalos szóval realizmusnak, 
mélyebb fokon naturalizmusnak.

A vérkeringésben nem is lett hiba és hiány többé, és nincsen 
ezzel baj ma sem. Akkora a „vérkeringés“ már az irodalomban, hogy 
lassan a betűk is randevúra járnak.

Sőt a nagy vérkeringéshez olyan mesterfogásokat szegődtet az 
író, hogy megszületőben van az irodalommentes irodalom.

Valamikor a színház szent hajléka volt a tiszta művészi törek
véseknek, a magyar szónak. Valamikor a színház nagy gondolatokat 
indított el és küldetést teljesített. Ha némelyik színműíró az élet
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szerűséget összetévesztette is a vasárnapi hangulattal, még akkor 
is közelebb járt a művészi igazság egy belsőbb lényegéhez, mint a 
mai színház és színműírók nagyobb része. Nagyobb csalást a valuta- 
síberek sem követnek el, mint a legtöbb színház, amikor irodalmi 
és művészi élmény helyett a mulatók világát, alakjait, felfogását 
viszik a rivalda fénye elé, amikor az élet és a fejlődés, az ember és 
a társadalom valódi képének ábrázolása jogcímén és a művészet 
szent nevében már nem is finom hajszálcsöveken lopják be a testi 
és lelki destrukciót, hanem dézsával öntik a nézőtérre a vérnek 
szennyes hullámait, és az életküzdelem felelősségét aláásó him- 
pellér-bölcselkedést. Az élet értelmét és célját, a teremtésnek és a 
létnek fönséges misztikumát nem a gyarló és kicsiny ember előtt 
megcsillantott fény mellett keresik, mint Madách, hanem a kultúr- 
bolsevizmus hajrászekerére ülve a csalhatatlanság nagyképűségével, 
majd meg a cinizmus hideg fölényével kiábrándítják az embert 
önmagából is, mert egyetlen gondolatnak van értelme : élj ma, a 
holnap nem a tied. Álbölcselkedő gondolatsíbolás ez, hogy buzogjon 
á vér, izguljon a tömeg, mert akkor megtelik a kassza, meg az erszény. 
Külön tanulmányt érdemelne a színművészeiben és a színműiroda
lomban mutatkozó immáron nem hajszálcsövesség, hanem cső
repedés.

Néhai való jó Gárdonyi Géza — amint ma már sokan emlegetik 
irodalmunk egyik nagy alakját — az életszerűség egyik művészi 
eszközére adott példát azzal, hogy a főhőst első személyben szere
pelteti, ő beszéli el az egész történetet. Kedves, meghitt közelségbe 
jutunk így hozzá, meg a többi személyhez is. Azóta se szeri, se száma 
a férfi meg a női Zétának.

Csak a minap olvastuk az egyik nagyhírre ju to tt írónőnek ilyen 
közvetlen formában megírt könyvét. A kötet ,,Az új magyar regény“ 
sorozatában jelent meg, és Mikszáth-díjat nyert. Nagy figyelemmel 
olvastuk végig a regényt, és kerestük a magas rangra emelt könyv
ben a művészetet. Meg is találtuk benne a lipótvárosi ifjúság kere
setlen nyelvét és a jól érett Mária családjának bensőséges rajzát, 
egészen az anya negyvenkettedik szeretőjéig. A pályadíjat valószí
nűleg azért kapta a regény, mert a kis tizennyolcéves nagyvárosi 
Mária olyan ártatlan lélekkel tudja a keresztül-kasulesett dolgokat 
elmesélni, hogy hozzá képest Csipkerózsa egy nagyvilági hölgy.

írói trükk ez, de nem művészet.
A szende Mária önfeledten cseveg, s az olvasó csak a végén 

veszi észre, hogy egy új Boccacciora te tt szert. (Csakhogy a két 
Boccaccio között mégis nagy különbség van, amiről az olasz nyelv- 
történet tud számot adni.)

„Az új magyar regény“ büszke névjegyével megy majd ki a 
külföldre ez a könyv is. Mert a fordításra fölöttébb alkalmas : a 
kiadó is, az író is sokat fog rajta keresni. Meg a magyar irodalom 
híreneve is „gyarapszik“ . Itt a hajszálcsövesség a közvetlenségnek 
és az előadásnak a „báj“-ával takarja el magát.
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Igen megkuszálta Eötvös József regényeit a kritika és az iskolás 
esztétika, hogy sokkal több bennük az irányzatosság, mint ameny- 
nyit a poézis elbir. Eötvös regényei ezzel az ítélettel kerültek a 
múzeumba.

Amit Eötvösnek szemére hánytak, azt ma igen sokszor külön
leges érdemnek tartja  az irodalmi felfogás, a műbírálat és az olvasó- 
közönség. Egyre gyakoribb azoknak a regényeknek a száma, melyek
ben társadalmi, politikai, lélektani, vagy más probléma foglalja el a 
központi helyet. A komolyabb igényű regényeinknek gyakori mű
hibája, hogy a probléma annyira kiütközik az esetleges művészi 
elemek közül, mint egy vezércikkben a pártszempont. Ha Eötvös 
regényeinek körmondatos stílusa mögé nézünk, az időszerű tanítás 
mellett sokkal több poézist, humort vagy kedélyt találunk, mint a 
mai problémaregények bármelyikében.

Az erdélyi kisebbségi sorssal foglalkozik két regényben is egyik 
írónőnk. Komolyan, lelkének egész melegével áll Erdély szenvedő 
magyarsága mellé. Könnyet fakasztó az a kép, melyet az erdélyi 
magyar szó, az erdélyi magyar színészet küzdelmeiről fest. Nem 
hiányzik a regényből a közvetlenség és az előadás üdesége sem. Sok 
művészi értéket találunk lgnácz Rózsa Írásaiban, de ő sem tud sza
badulni az erotikumtól, mely egyre bővebb hajszálcsöveken szivárog 
fel regény- és novellairodalmunkba.

Az írók lassan a művészi eszköz polgárjogát akarják adni a 
fajfenntartó ösztönnek. Ignácz Rózsa nagy és mélyen megrázó 
problémáira is nagyon rákapaszkodik az erotikum.

Bármilyen széles gondolatokat hömpölygető is a regények ten
gelyébe állított probléma, a nagy kedvvel körülcsipkézett, vérhullá
mokat indító erotikus jelenetek beszövése a legtöbbször nem marad 
el, még kevésbbé marad ez az erotikum a betűk mögött, sőt fel
kapaszkodik a probléma hátára, mint a gonosz fagyöngy a lombokra, 
s a fagyöngy látszik a legdúsabb, legszebb ágnak.

Vannak történeti regényíróink, akik nemzetünk legválságosabb, 
vagy legdicsőbb korszakába visznek el bennünket. Megrázó esemé
nyeknek leszünk tanúi, találkozunk jellemhősökkel és akarat
bajnokokkal. Nagy és szent érzések járják át szívünket, nagy gon
dolatok ihletik meg lelkünket, az írók sokszor még a stílussal és 
nyelvezettel is belemerítik minden figyelmünket a kor szemléletébe, 
s művészi tehetségük valóban sokkal nagyobb, hogysem művészietlen 
fogásokra szükségük volna, mégis sűrűn és kiszámított hatással állít
ják a szerelmi érzések legízléstelenebb beteljesülését a lélekelemzés
nek mindig kéznél levő prizmája elé, máskor meg mint egy modern 
,,deus ex machina“ jön az író megoldási terveibe egy-egy mezítelen 
szerelmi jelenet. A regényeknek egyik-másik alakja az író minden 
elkendőző igyekezete ellenére is azt a célt szolgálja, hogy megvilá
gított szerepbe állítva különlegesnek, érdekesnek rajzolt jellemével 
legyen az a hajszálcső, melyen az erotikum sokszor az egész regény
ben szétázalog.
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Sokszor fel lehet tenni a történeti igazság kérdését is, vájjon 
Széchenyi István, I. József királyunk, Gara Miklós nádor, Dénes 
palatínus, Báthory Gábor stb. jellemében valóban az erotikus érzés 
volt-e az uralkodó vonás és minden cselekvésnek a rugója, amint 
egyik-másik híres történeti regényünkben olvassuk. (Erről a kér
désről Szántó György regényével kapcsolatban szólunk bővebben.) 
Nagy kérdés az is, hogy a történeti események mélysége igazolja-e 
a regényírónak sokszor álromantikus korrajzát, máskor meg a mai 
idők emberének a múltba vetített egyéni életszemléletét. Egyszóval 
a regény alakjainak történeti jellemét hűséggel emelte-e ki a múlt
ból az író, vagy csak az újfajta regényírásnak egyik célirányát 
követte, azaz az olvasóközönség szenzációéhségét, újságszomját 
szolgálta ki a szerző. És megint más kérdés, hogy a mezítelen szerelmi 
epizódoknak gyakori és sokszor vezérmotívumként való beszövése, 
műelvi szempontból is tekintve a dolgot, megfér-e a történeti regény 
komolyságával és igényével.

Herczeg Ferencnek Pogányok című regénye, Gárdonyinak Látha
tatlan embere, meg az Isten rabjai c. regénye, Móra Ferencnek Arany- 
koporsóba, Kós Károlynak Az ország építője vitathatatlan példaadársal 
igazolják, hogy a történelem mélységeiből felmerülő kérdéseket és 
témákat a nagy íróművész ez erotikum olcsó eszköze nélkül is tudja 
érdekes, bájos és poétikus színekbe öltöztetni, mindenekfelett pedig 
a kor lelkét megvilágító közelségbe hozni.

A mai kornak legtöbb történeti regényénél, éppen úgy a társa
dalmi és életrajzregényeknél is hozzánk óvakodik a kérdés, hogy az 
erotikumnak a hajszálcsövességből immáron széles csatornává való 
kiöblösödése mennyiben művészi probléma, és mennyiben az író 
személyének véralkati rezdülése, végül mennyi benne az olvasók 
alantas ösztöneire való spekuláció a könyv nagyobb kelendősége 
érdekében.

Sok író példát vehet Móra Ferenctől, aki a lengemagyar gyakori 
emlegetése nélkül is tud valódi parasztokat rajzolni (Ének a búza
mezőkről; Parasztjaim), másodszor a nélkül, hogy dúvadaknak 
festené őket. A falunak minden fájdalma ott rezeg Móra Ferenc 
tollán, és mégis poétikusak ezek az írások. Móra Ferenc az újkori írók 
közül a legklasszikusabb példáját m utatja annak, hogy minden 
művészi készség és képesség mellett is a tiszta szív melegsége avatja 
naggyá az írót. Erre hozhatjuk fel példának Niámessnyné : Villámlik 
messziről c. igénytelen kis könyvét is. A hajszálcsövekben fellopakodó 
nedvek nélkül is érdekesek ezek a könyvek.

Ha nem általános tünetek kimutatása volna a célunk, a liberális 
regényirodalom egyik képviselőjével érdemes volna tüzetesebben 
foglalkozni és pedig Szántó Györgygyel, aki az Erdélyi Szépmíves Céh 
egyik írója. Bartha József2 már rám utatott Szántó György ízléstelen 
naturalizmusára, mi azonban többet is találtunk Fekete éveim című 
önéletrajz-regényében, mely az Erdélyi Szépmíves Céh tízéves

2 Dr. Barlha József: Az új magyar irodalom kistükre, 196. 1.
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jubileumi díszkiadásában jelent meg. Az I. kötet 120. oldalán, szinte 
a számos bujálkodó jelenet megokolásaként, Freud elvére hivat
kozik. hogy t. i. minden a szekszualitásban gyökerezik a lélek mélyén, 
így is ír regényében. Lelki gátlás nélkül beszéli el szerelmi kaland
jainak minden mezítelenségét és mozzanatát. A 139. oldalon 
pedig a művészetet úgy határozza meg, hogy az az egyén 
életlátásának közlése a társadalommal valamely érzéki közeg 
útján. Hogy az író egyéni életszemlélete benne van a műalko
tásokban, nem vitás, de ez még nem a művészet teljes tartalm a és 
nem végső feladata, legfeljebb Szántó Györgynek szolgálhat igazo
lásul, hogy Freudot bevezette az irodalomba. A 203. oldalon az 
érdekességet jelöli meg a legfőbb kelléknek. Ez is igaz, de nem liberális 
értelemben, sem liberális gyakorlatban. A 162. oldalon Szántó György 
az európaiság nagy jelzőjét is kiállítja önmagáról. Hát igaz. Sokat 
látott, sokat forgolódott ember ; de ebből az európaiságból nem jutott 
a részvétnek egyetlen szava sem a magyar nemzet számára a nagy 
tragédia idején, pedig Kun Béla emberei közül sokat ismert szemé
lyesen, fel is sorol jónéhányat Göndör Sándorral együtt, de a bátor 
és őszinte színvallás helyett a politikai járatlanság gyermekded 
alibijét mutogatja felénk. Pedig nagy és szent haraggal is el tud telni. 
Akkor, ha valaki írói becsvágyát nem méltányolja. Ennyit Szántó 
György könyvének szelleméről, mely a II. kötet 9. és 108-—09. lapjain 
végképpen belegázol a keresztyén erkölcsbe.

Elgondolkozva tesszük le Harsányi Zsolt könyveit is, ha Liszt 
Ferencet, vagy Magdolnát végigkísérjük az élet útjain. Sok az árnyék.

Laczkó Géza Királyhágójában is elegyítve találjuk a szép- 
irodalmat az „egyéni életlátás“ eleven ábráival.

Kitűnő alkalom kínálkoznék Bállá Borisznak A megsebzett és 
Eötvös Karthausi című regényének összehasonlítására i s ; hamar 
kitűnnék, hogy melyikben van több poézis és nagyobb mélység. Sőt 
az előadásukra is kitérhetnénk.

De volna észrevétel Nyíró Józsefnek a vousseau-i természetes
séget mutogató Uz Bencéjére is. A Havasok könyvének mesteri novellái 
is mutatnak itt-ott hajszálcsövességet, amit csak azért említünk 
meg, hogy korunknak egyik legnagyobb és legtisztább szívű íróját is 
meg-megejti a liberális irodalom gravitációs ereje.

Makkai Sándor is mesteri tollal és mély történeti szemlélettel 
írja regényeit. Egyik utóbbi is, a Magyarok csillaga, a magyar élet
sors megrázó gondolatait, ma is élő és fenyegető problémáját hozza 
elénk. Döbbenet járja át lelkünket, de éppen azért erőt érzünk 
gyűlni a tagjainkba. Regénye tanulság és komoly üzenet, minden 
napi politikán felül. Miért kell hát a legdrámaibb jeleneteket az 
irodalomban immár szokványos erotikumból kilobbantani? Más 
motiválás talán nehezebb, de nagyobb művészi erőre valló lenne.

Másrészt megjegyezzük, hogy a szerelmi érzés a legtermésze
tesebb motívum a szépirodalomban, mert a novella nem legenda, 
s a regény nem hitbuzgalmi olvasmány.



320 C sa n á d y  S á n d o r :  H a jszd lcsöoesség  a z  iroda lom ban .

De más a szerelmi érzés, és megint más az erotikum. Emberek 
jellemének lehet egyik is, másik is alkateleme, de az utóbbi a leg
többször önmagáért, mint csalogató étel fordul elő a liberális iroda
lomban.

Éppen azért csodálkozunk, hogy Zsigray Julianna A római 
századosban az Olajfák-hegyének misztikumát és az egész regénynek 
mély hangulatát bántóan megzavarja a sárgaruhás asszony alakjá
val és éjtszakájával.

Ma könnyen, hamar, felelősség és művészi gond nélkül születik 
a legtöbb könyv, a nagyobb tehetség jegyében. A kevesebb számú 
tehetséges író mellett valóságos írónagyiparosok és könyvkisiparosok 
támadtak. Szédelegve állunk meg egy-egy karácsonynak könyv
termése előtt. Ha a minőség is olyan volna, mint a mennyiség, még 
az utcákat is koszorús költők söpörnék, és a házakat is jeles írók 
zsindelyeznék.

Ha azonban komolyan szemlét tartunk a könyvek között, és 
nemcsak a klikk-kritika szemszögéből vizsgálódunk, és nemcsak a 
kiadók reklámjában elkiáltott méltatás után indulunk, mely ren
desen valami újszerű írói sajátságot szabadalmaz, hanem elsősorban 
azt kutatjuk, hogy szent elragadtatás hevében született-e a könyv, 
teremtő ihlet remegett-e a költő szívében, akkor meggyérül az értékes 
könyvek száma.

Régi nagy klasszikus íróinkat és költőinket a régi kortársak 
bírálata minden ízületükben megvizsgálta, de úgy tapogatja körül 
őket a mai kritika is. Csakis őket. Igaz, hogy iskolásízű műbírálat 
ez. E címen azután le is vetkőzte magáról az irodalom ezt a kényel
metlen és körülményeskedő kritikát. Sokan azt állítják, hogy az 
ilyen akadémikus műbírálat inkább a szabványos jegyeket, semmint 
a tehetség jeleit keresi és méltányolja. Ha azonban elvétve hibázik 
is ilyen tekintetben az akadémikus műbírálat, sokkal nagyobb baj, 
hogy a könyveket ma úgy dobálják a mérlegre, mint a pesti vásár- 
csarnokban a káposztafejeket. A mérleg nyelve meg se áll, máris új 
káposztafaj kerül az előbbi helyére, és elhangzik az ítélet : bőven 
megvan. Amivel több, legyen ráadás. Ez a ráadás pedig valami 
„különlegesség“, mely megnyugtatja a vevőt a könyv értékére nézve.

így született meg részben a könnyű fajsúlyú, pusztán csak szóra
koztató, másrészt pedig a kevés poézissel biró, értekező szépirodalom, 
mely igen vékony szálakkal függ össze a művészettel, azzal a művé
szettel, mely az emberi életnek legmélyebb értelmű beszéde, mert 
az író és a költő nemcsak a jelenben él, de visszalát a múltba, és 
előreérez a jövőbe is, mert amikor alkot, lelke belemerül, belefeled
kezik az emberek fölött elsuhanó idő üzeneteibe is.

Ennél tökéletesebb beszéde csak az evangéliumnak van.
Ha azonban az irodalom vissza nem fordul a mostani útról, 

lesz belőle olyan üzleti tevékenység, mint a hamis kötvényekkel, 
vagy a tőzsdei papírokkal való üzérkedés.

Nem véletlen jelenség az sem, hogy a legtöbb jelenkori író alig
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bocsátja útra első könyvét, máris önéletrajzzal siet bizonyítani, 
hogy ő is az irodalom halhatatlanjai közé tartozik, akinek látása és 
életszemlélete a legvilágosabb, legátfogóbb és megfelebbezhetetlen. 
Amiképpen tapintatlanság következménye az ilyen önreklám, éppen- 
úgy hiányzik az író könyveiből a jóízlés. Mert bármennyire 
transcendensek is a műalkotás titkai és törvényei, és az író ihlete, 
képzelete bármennyire szuverén is a művészi szabadság és a művészi 
teremtés szent jogán, az ú. n. jóízlés még az írót is köti.

Ezzel a jóízléssel azonban igen ellenséges viszonyban áll igen 
sok író. Okfejtésük szerint azért, mert az ú. n. polgári ízlés a korok 
változó erkölcsi felfogásának kivetülése, tehát nem irányíthatja az 
írót. Mi azt hisszük, hogy az irodalomban a jóízlést kevésbbé művészi 
okok, sokkal inkább a könyv piaci érdeke szorítja félre.

Ha azonban újból vizsgálat alá kerül majd a könyveknek minden 
ízülete és jegye, és nemcsak azt látjuk meg, és nemcsak azt nyug
tázzuk, amit az lró kihangsúlyoz, hanem sokkal inkább a sorok 
mögé nézünk, és széles skálában keressük a könyvben a művészetet, 
mint egy ép és harmonikus emberi testben a tökéletes alkotást: 
a lelket is, de a fülcimpát is, pedig az utóbbi a hallásnak nem fő
szerve, ámde az arc szépségéhez mégis hozzátartozik, akkor majd 
nem tud sem a tőke, sem az író személye, sem nemzetrontó, erkölcs- 
bontó eszme és gondolat a betűk közé szüremkedni.

Vége lesz az életrajzregények álromantikájának, vége lesz az 
életszerűség címén a betűk közé felszívódott és elmocsarasodott 
erotikának, vége lesz az író önteltségét fitogtató problémabetegség
nek is, de vége lesz a könnyedség leplébe takaródzó ledérségnek is, 
vége lesz a művészi finomság büszke címét viselő dekadenciának, 
vége lesz a stílusbűvészettel űzött nyelvrontásnak, bealkonyul az 
intellektuális irodalomnak, mely a nemzetköziség szállásszerzője, 
vége lesz a tehetségtelenség érvényesülésének, mely egyetlen írói 
„sajátosság“ hangos érdemével kalózkodik, és vége lesz a művészi 
szabadság, vagy a művészi tökély nagy érdeme alá belopott tekintély- 
rombolásnak, és vége lesz az irodalom szent ligeteiben a vér, a pénz, 
a jogosulatlan becsvágy és az egyetemes emberi, meg az európaiság 
mezébe öltözött destrukciónak, útonállásnak és a poézis detronizá- 
ciójának. De vége lesz az olvasóközönség ópiumszívásának is, mely 
szintén felelős a sekélyes irodalom elhatalmasodásáért, elburján
zásáért. Folytatni kell Gyulai és Riedl Frigyes kritikáját.

Akkor majd elszikkad az irodalomnak eme haj szálcső vessége, 
melynek stílustechnikáját sok író olyan tökéletességre vitte, hogy 
a tettenérés veszedelme sohasem fenyegeti őt, még a legnagyobb 
bűntett esetén sem.

Ezt az új szellemi hadjáratot először a középiskoláknak, az 
ilyen irányban is nagy múlttal elkötelezett protestáns iskoláknak 
kell megindítani. Az irodalmi körök alig fogják megkezdeni, mert 
más a munkakörük, más a külső és belső helyzetük ; az egyetemeken 
inkább távolabbi korokkal foglalkoznak, a folyóiratok legtöbbje csak
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ismertetéseket közöl, az ismertetéshez, esetleg bírálathoz fűzött elvi 
kérdések felvetése ritka. A középiskola irodalomtanításának első
sorban természetesen az a feladata, hogy az idő által lemért érté
keinket ismertesse, de ezzel kapcsolatban bő alkalom kínálkozik az 
összehasonlításokra is és az irodalmi élet fejlődésének vizsgálatára. 
De nem térhet ki a középiskola e feladat elöl azért sem, mert az 
irodalomnak életformáló erejét ki kell mutatnia.

Ki kell mutatnia, mert az irodalom nemcsak művészet, hanem 
történelem is.

Sokszor népek és országok sorsa.
Sopron. Csanádi/* Sándor.

A  nemzeti értékképződés problémája 
a történelmi rekonstruktív munkában.

Az oktató tevékenység az új tanítási terv jegyében halad új állo
mások, fokozottabbnak elgondolt szellemi eredmények felé. A világot 
meg-megrázó történelmi erők talán soha bizonytalanabbá nem tettek 
egy utat, mint a magyar nevelői-oktatói munka új csapását, pedig 
a magyar tanári rend többre való igyekvésében egy tökéletesebb 
nemzetcél szolgálata jut megvalósuláshoz, és a legkevésbbé sem 
közömbös, vájjon a magyar kultúrpolitika újonnan megfogalmazott 
célkitűzései megfelelő eredményekhez fognak-e érni.

A magyar művelődéspolitika elgondolásait az idő jól értelmezett 
parancsai tömörítették egybe, mindenesetre azonban a nemzeti egy- 
célúság élettörvénye volt az a kristálymag, mely körül a tervező tevé
kenység alkotásait megépítette.

Azzal, hogy a közoktatásügyi reform a magyar rendeltetésünk
nek tudatosságát állítsa oda mindeneket összefogó olyan hatalomnak, 
mely a legfőbb nemzeti életérték, csak arra a magaslatra szándékozott 
helyezni a nemzeti öntudat lelki valóságát, amelyen kategorikus 
imperativusképpen lennie kell, de amelyen most még nincs, amelyre 
azonban állítani egy széthullás veszedelme miatt mindnyájan minden 
erőnkből igyekszünk.

Nagy értéktöbblet az, amelyet a magyar középiskola meghatóan 
lelkes munkával a nemzeti öntudat örökkévaló gondolata gazdagí
tására kialakít, s ezzel ennek a csodálatos életerőnek a polarizáló 
hatását továbbfejleszti, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
a nemzeti kultúrmezők összes parcelláinak szorgos dologtevése sem 
tudja a nemzeti életjelentés eme pregnáns erőforrásának állományát 
teljessé tenni.

Gondoljunk csak arra, hogy századok nagy magyarjai : Apáczai 
Csere, Zrínyi Miklós, Széchenyi megrendítő panaszt emelnek a nemzet
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ellen, melynek fiai nem érzik azt a szelleüii egységet, amelyet a 
gondolatnak kellene sugároznia, s ezzel nemzetünk életforrását 
apasztják. Vegyük szemügyre továbbá, hogy ma a nemzeti öntudat 
kivirulásának idején hány keserű szó röppen el az erőtlen, a színtelen 
nemzeti hitvallás miatt, a viharzó magyar érzések teljében hány 
bágyadt, közömbös, érzéketlen megnyilatkozás mered elénk, akkor 
megértjük, hogy a magyar önfenntartás, életigénylés szent tényének . 
és magasztos szellemi különvalóságának teljes szuverénitása még nem 
teljesült be.

A magyar nemzeti öntudat nemcsak a faji gondolat mindent 
vállaló életigénylése, hanem önvédelem és magyar résenlét, ha körü
löttünk izzó idegen nacionalizmus parázsló tüzének világánál tekint
jük. De félve őrzött nemzeti kincs is, mert az örök balsors, a magyar 
tragikum borongása veti rá az árnyékát, és a félhomály kétes világa 
utal arra a veszélyes állomáshelyre, amelyet nemzetünk elfoglal a 
Tisza, Duna folyó terében.

Mindez nem először megrajzolt helyzetkép, s még sok panasz
szónak kell elhangzania, amíg a szent magyar önzés a maga létjelen
tésének, sajátos értelmének és lényegének parancsai szerint rendezi 
el minden élettevékenységét.

Önként következik a gondolatsorban, hogy a magunk nemzeti 
életparancsaira való eszméltetés szolgálatába helyezi magát a 
tanítói és tanári rend minden tagja, és ez a dolgozat is azt a problémát 
veti fel, vájjon a nemzeti hivatás egy sejtjén belül miképpen fokoz
hatja a tanár a nemzeti öntudat világosságát, és minő új erőket alkal
mazhat a történelmi magyar szellemiség kifejtéséhez, gazdagításához 
és magasabb erkölcsi minőségre való emeléséhez.

Rátérve a dolgozat problémájára, napról-napra világosabb az a 
tény, hogy a magyar életegység a nemzetfogalom erőösszegéhez nekünk 
minél nagyobb értékkel kell odajárulnunk. Az élet mélységes csodája 
az, hogy az élettől megtörött, ezer év küzdelmeitől fáradt nemzetnek 
módjában van egy gazdag értéktermelés. Nem csak az Unió szén- és 
vasmedencéi hozzák meg bő termésüket, hanem látó és gondol
kozó kis nemzetek is merítenek kincseket az időfeletti világ és emberen- 
túli távlatok értékeiből. Vagy éppen tételünknél bizonyítanunk kell 
azt a gyakorlati eredmények szempontjából, hogy az ezeréves törté
nelem nagyszerű hatóerőknek kiapadhatatlan és örök forrása?

Állítsuk ide azt a katonát, aki e tétel világos bizonyítéka gyanánt 
fegyver nélkül lépte át a trianoni határt, melyet pedig százmilliónál 
több ember garantált.

Valóban a múltúnk története eszmei tartalomban a legcsodála
tosabb gazdagságú. Művelődéstörténelmi mozzanatai a legélőbb 
európai kultúra alapelemei, hőseink etikai felépítettsége, életformája 
a hérosz fogalmát teljesen kimeríti.

Mindez együtt a magyar lélek gazdag színképét mutatja, olyan 
energiák lelőhelye, ahonnan elmondhatatlan értékű indítások szület
hetnek és születnek is.
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Csakhogy ezt az energiaforrást fel kell tárni, az élet értelmét 
meg kell fejteni.

Lehet, hogy a mindennap és az értelmi határok szerint külön 
van a magyar történelmet magában foglaló könyv, és ismét van egy 
külön olyszerű pedagógiai tevékenység, amely a történeti értékeket 
tudatosakká teszi, de a parancsoló élet azt mondja, hogy még nem 
teljes magyar történelem az, amelyik az oklevéltárak dokumentumai
nak és egyéb históriai forrásoknak tanúbizonysága szerint csak 
rekonstruál egy folyamatot, vagy akár a történeti erők lényegét és 
természetét csak megállapítja, és nem egész magyar történelem még 
az sem, amelyik akár klasszikus források alapján is szintézist végez, 
jellemet rajzol; ennek a históriának folytatódnia kell ott, ahol én mint 
magyar ember a kor hősét, a kor uralkodó gondolatát a nemzet érték- 
eszméjévé minősítem, és megérzem, hogy ezeken építenem lehet és kell.

Ilyen lelki értékeléssel lesz a halott históriából élő, cselekedtető 
történelem, építő nagy lelki indítás. Itt érezzük befejezettnek, bezárt- 
nak múltúnk könyvét.

Az igazi értelemben vett teljes nemzeti történelem felfogásunk 
szerint az, amelyik a korok uralkodó gondolatait és vezető eszményeit 
legbensőbb tényezőkig nem csak feltárja, hanem a valóságokat a 
legteljesebb indítékokká teszi, melyek elvisznek bennünket az erkölcsi 
belátás álláspontjáig.

Lehetnek és vannak kiváló elmetermékek, melyek nem nyúlnak 
idáig. Akkor szükségünk van egy másik erőre, mely a históriát a teljes 
értékkifejtésig viszi.

Ez az erő többféleképpen nyeri életét. Kibontakozhatik 1. a nem
zetet ért valamely nagy eseményből, 2. fakadhat időtől függetlenül 
a nemzeti öntudat teljességének álláspontján a nemzetet segítő szán
dékból, 3. származhatik művész intuitív tevékenységéből.

Foglalkozzunk velük sorban.
1. A nemzetet ért igazán nagy esemény a megszállás ka

tasztrófája. Itt van előttünk az utolsó húsz év, amely három 
és félmillió magyarra s velük együtt az egész nemzetre az össze
omlást jelentette. Az új imperiumoknak kiváló gyakorlatuk volt 
a nyelvi kisebbségek gyötrésében. Egészen csodálatos tény: a bevált 
erők és módszerek a teljes megsemmisülést nem hozták meg, 
de a magyar életerőt eléggé aláásták. A sorsüldözött magyarság, mely
nek az élethez való jogát megnyirbálták, a történelméhez, hagyo
mányaihoz menekült, annak erőit hívta maga mellé. Ellenségei csak
hamar útját vágták a magyar héroszkultusznak, előttünk zajlottak 
le a vádaskodó új imperiumok és védekező véreink csüggesztő, de 
egyszersmind felemelő küzdelmei. Végül is ott voltak történelmünk
ben a népi őserő csodatevő megnyilatkozásai. Ezeknek tüzén melegí
tették érzéseiket tragikus sorsú magyar társaink. A magyar népi erő 
nyilvánulásainak értékgondolatain építették tovább. Ez a pozitív 
munka, amely a rejtett magyar érzés, de tudatos magyarság kinyilat
koztatásának eredménye volt, mint irredenta élettevékenység szintén
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kihívta maga ellen az új „hódítók“ akcióját. De a nyelvi kisebbség, 
a magyarság nemzeti történelem népi életnyilvánulásain keresztül 
már olyan erős értékeszméket termelt ki, hogy azok a magyar érzésvilág 
bő tápláló anyagává lettek, és a magyar nemzeti öntudat erősítésére 
vezettek. Ezért kiáltja oda 1939 január 14-én a budapesti Vigadóban 
vallomásai között az egyik felvidéki magyar : „Húsz év alatt a leg
nagyobb élményünk a magyar nép v o lt!“

De nem is kell másnak a lelki alakulásából kielemezni a bizonyító 
igazságot. Ha visszagondolunk a megszállott területen átélt saját 
érzéseinkre és az ezekből fakadó elhatározásainkra, magunk is eldönt
hetjük, hol végződik a magyar história minden megállapítása.

Az idegen impérium minden parancsa, akaratmegnyilvánulása, 
vagy csak már létele is ellentét a nemzeti tudatossággal szemben. 
Minél mélyebb gyökérzetü a nemzeti minőségünk tudata, annál erő
sebben fenyegetve érzi magát létében, és annál hevesebben keresi és 
szervezi az önvédelmet, de sorstársai védelmét is.

Ez az önvédelem külső és lelki, vagy belső segítségre támasz
kodott akkor ott a magunk életében.

Voltak szilárdnak hitt világító pontok, melyek azonban sorra 
kialudtak, de a múltúnk vezető históriai erői mindig irányítottak, 
és nem volt a magyar tragikumnak olyan erős homálya, és nem volt a 
magyar elesettségnek olyan kritikus mozzanata egyenlőtlen mérkő
zésünkben, hogy a magyar történelem valamelyik helyzetképének 
egy részlete értéket ne kínált volna a megoldáshoz. Igen, egy értéket 
mindig tovább tudtunk fejleszteni, hogy aktív erkölcsi erővé alakuljon.

A történelem lehet tudomány, lehetnek rendszerbeli kérdései, 
lehet vitája módszer, felfogás, követendő út dolgában. Viszont azon
ban az olyan történelem, mely a nemzetvédő vagy fejlesztő elhatáro
zásokig ragad, nekem, magyar embernek a magyar életsors lét nemlét 
kérdéseiben mindig megbecsülhetetlen erkölcsi erők foglalata, vár 
az ellenség ellen, és a magyar szellemi egységhez hozzákapcsol engem 
is úgy, mint a szétszórt magyar embermilliókat a nemzet testéhez. 
Levelei közül kilépnek az indítások, folytatni tudom őket én is, a 
jugoszláviai, a romániai magyar is, és bármely földrészen elszórt nem
zettársam. Ez az út a magyar szellemiség magasabb erkölcsi minő
ségre való emelésének, gazdagításának az útja. így a ténymegállapí
tásokkal lezárt történelem mozzanatai érzületkeltő erőkké alakulnak, 
építenek, végeredményében a nemzeti értékképződés nagyszerű folya
matának részeseivé válnak.

2—3. A lezárt magyar történelem felnyúlik és továbbvezeti a 
magyar embert olyan írók müvein keresztül, akik a magyar kultúr
politika, nemzetállam magaslatairól messzebb látnak, és nagyobb 
távlatokat átfogó összefüggésben ítélik meg a magyar sors ezeréves 
történetét. A szellemi javak gazdag birtokosa a kristálytiszta nemzeti 
öntudat birtokában élményképpen művészi téma gyanánt közli 
velünk elképzelését a história uralkodó gondolatairól vagy a nemzet 
vezéregyéniségeiről : művészképpen művész témaként fogja fel
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tárgyát, és olyan lélektani kapcsolat szálaival köt magához, mely 
megvilágosít egyébként láthatatlan történelmi összefüggéseket, új 
mezbe öltöztet nemzeti hősöket, a hangulat színes fátylával borít be 
szürke jelentéktelen környezeteket. Ezekkel a titokzatos természetű 
hatásokkal éleslátásunk horizontja kitágul, alkotóerőinknek szélesebb 
síkú a működési területe, nem csak egy cél, hanem a célok egymás
utánja foglalkoztat : szóval a történelem egy ténye művészi témába 
foglalva újból az értékképződés sugárzó folyamatát indítja meg.

A történelem tárgyi és személyi mozzanatainak művészi témákká 
való átváltódása nem mindennapi megnyilatkozás, hanem sok van 
benne a sablon fogalmának kiirtására való készségből, de alapjában 
a nemzeti értékképzés új és finomságokat sugárzó alkalma. Nemzet- 
nevelés szempontjából érdekes, esztétikailag élvezetes egy ilyen fel
vetett probléma több részletét a műalakításon megfigyelni.

A magyar történelemnek a tudományos kutatás törvényei szerint 
anyagában és műformájában végleg megoldott sok problémája szol
gált költői műdarab témájául. Sokszor látjuk bennük egy kor szellemi 
tartalm át kristálytisztán tündökölni, önálló, mély és belső valóság
képpen felrajzolódni, látunk csodálatos intuitív erőket, amelyek meg
láttatják  a korok lelki rétegződéseit, s az elképzeltetés csodálatosan 
világító erejével átvilágítják, elevenné teszik a múlt domináló érzéseit, 
indulatait. E műalkotások szerzői is történetírók, csakhogy a művész 
hangulatképző erejével és a költő magával ragadó szárnyalásával 
művészi megértelmezői lesznek gondolatoknak, érzéseknek, jelle
meknek.

Az eleven hatásoknak pozitív erővel való ilyen megnyilatkozásai, 
mint a történeti tudományos lezártság korlátáit áttörő és tudat 
feletti dimenziókba is belenyúló művészi lendületek biztosan hatnak, 
élményképző erejük van, nagy belső kapcsolatokat támasztanak. 
H atásukra gazdag szellemi értékképződés indul meg.

Pedagógiailag mélységesen komoly eredményt, esztétikailag mű
élvezetet jelent egy ilyen művészi téma bemutatása, ha mindjárt csak 
alkotó vonásaiban is. Ezért hozzuk ide Ravasz László Az örök Rákóczi 
című klasszikus történelmi essay-jét.

Két vezetőgondolatra felel a műalkotás megteremtője művében : 
a) Mit jelent a magyar nemzetnek Rákóczi? b) Milyen vonások

ból tevődik össze a szabadságharcunk dicső vezérének a jelleme.
a) Az első gondolatra a felelet a magyar nép lelki színképének 

felvetítése és a megfelelő színeknek Rákóczi lelki képébe való illesztése. 
II. Rákóczi Ferenc alakja komoly és vonzó, mint a magyar alapjellem, 
tragikumra hajló, mint nemzetünk. Áldozatos, mint-a magyar lélek. 
Élete hullámzó, itt-o tt passzív, engedékeny; de inkább meghal, 
magyarságából azonban nem enged. Árvaságának, szomorúságának 
az érzését a nemzet lelke a magáénak ismeri el, a hős uralkodó és alap- 
hangulata olyan minőségű, mint amilyenből fakad az igazi magyar 
dal és a kuruc. líra.
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A magyar életpélda telik be Rákóczi sorsában, ki az örök tragikum 
egyéni képviselője. Örök magyar érzések hangzanak ki belőle.

Alakjának esztétikai szemlélete a magyar életsors költői alap
elemeire utal. A vitézi élet ujjongó, szilaj és tüzes hangulata enyhül 
le Rákóczi sorsában, csendesebb akkordok felé egy rezignáció halk 
tónusáig. A menete ennek az életstílusnak teljesen magyar.

Sorsában sajátmagát keresi és találja meg a magyar, ahol nem 
ismer rá önmagára, a fantáziájával utánaképezi. Mythost költ, felsőbb- 
rendűnek teszi meg Rákóczit, hőst készít belőle, és azon keresztül 
szemléli önmagát.

b) Rákócziban a Zrínyi és Rákóczi-család szülöttét vizsgálja 
Ravasz László. Történelmi miliőt vázol fel. Látja a diadalmas Habs
burg uralkodót, az ezer sebektől vérzett magyart és érzésével ott van 
az egyedül való Rákóczi sorsa mellett. Rákóczi egyedülvaló és egyetlen 
egy Bocskayval, Bethlennel szemben, kik mögött ott van Erdély és 
ott a segitő török ; a vezérlő fejedelem pedig csak sajátmagára támasz
kodhat. A gigantikus ellenféllel szemben is erős a lelke, de ez az erő 
kifelé csak a drámai feszültség idegeiben mutatkozik, szelídsége, 
nyugodt modora nem árulja el lelke igazi erőösszegét.

A művészi meglátás erejével nyit meg ebben a klasszikus mű
darabban a nagy író olyan világot, melynek útjai nem mindennap járt 
ösvények. A magyar szellemélet hőstalkotó kultuszának szent mun
kájába pillantunk bele, melynek erkölcsi atmoszférájából született 
meg az örök Rákóczi. A fejedelem szellemi arculatára itt új színek 
reflexe hull, és új hatásokat ír a lélekfelületre. Ez a mű valóban a 
magyar história egy tragikus korszakának és hősének újat teremtő 
probléma-megoldása, mely művelet a történelem zárainak felpatta
násával megidézte a kor történelmi erőit, és az alkotó fantázia fényében 
kutatta és találta meg legmélyebb értelmüket, hogy minket a nemzeti 
érzés magasbaszökő ívén lendítsen tova.

A felvetett tételünk megoldásküszöbénél a kifejtett erők vizs
gálata a következő végakkorddal zárulhat.

A történelmi könyvek szellemi eredményeitől a világos nemzeti 
öntudat eléréséig nagy távolság van. Ezen a distancián a lélek hamar 
átrepül, ha a nemzet létével kapcsolatos esemény ad szárnyakat. 
Menekülünk a tiszta öntudat felé, mert a közösségbe való egyéni 
hivatásunk felfedezése nagy sorsdöntés, és csak ezen a fokozaton 
történhetik. Egy ilyen belátás adja az élet harmóniáját, teljes akció
szabadságát, egyben része lehet a nemzet fejlődésének, ha mindazok, 
akik a magyarságukat szent fogadalom-tétellel állják, ugyanúgy egy
formán a világos nemzeti tudat felé törnek. Egyéb feltárt erőket 
szemlélve állapítsuk meg, hogy a történelem a módszereivel nem tud 
olyan mélyen a dolgok és emberek belső valóságához hozzájutni, 
mint a művészet. Ez a távlatokban félig-meddig elvesző olyan össze
függéseket állít elénk, melyekről már lemondott az emberi értelem. 
Vájjon nem kell nekünk a korok rekonstrukciójában olyan világokba



is megkísérelnünk a bepillantást, amelyek a csodákat formázzák, és 
amelyekre eddig nem akadt magyarázó ige, de amelyeknek a magyar 
sors kiképzésében szerepük volt?

Azzal tehát, ha olyan műalkotásokat figyelünk meg, melyek 
átfordították a történelem tényeit a művészet síkjára, az egyéni 
szemlélésünk területének korlátáit letörtük, és a lelkünk szabad 
szárnyalásának alkalmait szereztük meg. A látás szabadsága, a hori
zont kitágulása magasabban ívelő célkitűzésekkel jár, és módot nyújt 
a nemzet életigenlésének megerősítésére.

A feladataink szellemi megfogalmazása szabályozni fogja a peda
gógiai munkánkat is. Lelki felhangoltságunk, világos nemzeti öntuda
tunk a művészet felé fog mutatni, s ha a történelmi mozzanatok ilyen 
megoldásait csakugyan keressük is, és a reánk bizott ifjúi lelkek elé 
állítjuk, a korok igazi értékei csillogóan, szépen bontakoznak ki, és 
ihletett tanulóinkat megejtő hangulatba és mindig többet kívánó 
érdeklődés középpontjaiba juttatják. Az átvilágított történelmi 
témák egyre jobban m utatják lényegüket, a lelkeket egyre jobban 
ragadják magukhoz, lelkesedés, rokonszenv, a témák igazságaival való 
egybeforrás egyre hevesebb lesz, míg ki nem bontakozik a lelkek 
erkölcsi elhatározása, irányvétele és megmozdulása. Ilyen lelki átadás 
a nemzeti értékképződés problémáját nagy részben megoldja, s mint 
igazán súlyos pozitívumot könyvelhetjük el a történelmi rekonstruktív 
munkában.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.

A iWagyar T anügy i Egyesületek E gyetem es Szervezetének elnöki tanácsa
június 27-én Budapesten ülést tartott és elhatározta, hogy sürgős lépéseket 
tesz annak kieszközlésére, hogy a tanári és tanítói státusban az 1932. év
ben elvesztett egy évi előmeneteli idő az automatikus előlépéseknél beszá
míttassák és így az előmenetel eredeti rendje visszaállíttassák. Foglalkozott 
továbbá a megszüntetett korpótlékok helyett működési pótlék rendszeresítése, 
továbbá a kezdő tanári szolgálati viszony méltányos rendezésének a kér
désével.
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Apáczai és a Magyar Encyclopédia.*

1. Apáczai kortörténeti és aktuális jelentősége.

Nem akart forradalmat csinálni és izzó fanatizmusával, meg
győződésének korlátot nem tűrő erejével mégis egyik legnagyobb 
hőse és mártírja lett az életre bontakozó magyar kultúrának. Töré
keny testű ember, kinél a lélek ereje pótolja a test elégtelenségét. 
Ez a lelki erő a tudománynak oly határtalan szeretetéből, népe fel
emelésének oly abszolút vágyából táplálkozik, hogy képessé teszi őt 
a legkeményebb harcra, mely a magyar kultúra kezdő századaiban 
lefolyik. A magyar szellemfejlődés feltételeit megteremteni s ezért 
vitázni, szembeszállni korának primitív szellemeivel vagy önző lei
kéivel, egyházi vagy világi felsőségekkel s magával a mindenható 
fejedelemmel : ez a harc Apáczai munkájának belső lényege és külső 
kerete. Ez érdekel minket Apáczai példájában. Ez a harc, melyben 
egy törékeny ember a látó lélek és az átfogó gondolat erejét szegezi 
szembe korának elgáncsoló törekvéseivel. Nem titko ljuk : minket a 
ma szemszögéből érdekel Apáczai problémája. Ha csupán életének 
adatait és munkájának rendjét akarnók megállapítani, nyitott kaput 
döngetnénk. A magyar nevelési irodalom, ha késői elismeréssel is, 
lelkes tanulmányokban fedte fel Apáczai életének részleteit, művei
nek még ma is aktuális gondolatait, s ha mi mégis Apáczai felé for
dulunk, ebben nem pusztán a rokonszenv vezet, hanem az ő korára 
emlékeztető korszellem is, mely az építő, végiggondolt gondolatot, 
a komoly erkölcsi meggyőződést, a csak egyféleképpen magyarázható 
igazság fogalmát egykedvűen akarja az útjából félrelökni.

A világháború után mindenütt elhangzott a sötét jelszó : Unter
gang des Abendlandes, s ha ez mindenütt leverő, nálunk különösen 
leverően hatott, mert a magyar szellem kiteljesedése ezer éven át 
csak felbukkanó ígéret volt : gyorsan felvillanó és hirtelen eltűnő 
fény a magyar éjtszakában. Nagy ígéretekben és nagy szellemekben 
nem volt hiány. De a magyar nagyok élete gyakran végződött tragé
diában. Valamennyien érezhették : Sósabbak itt a könnyek. Kiket 
is emb'tsünk a tragikus sorból, akik átfogó, életet termékenyítő ma
gyar kultúráról álmodoztak : Körösi Csornát, Eötvöst, Adyt vagy a

Részlet egy készülő magyar nevelés történetből.
1
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nemrégen elhúnyt Nagy Lászlót, akik más-más formában, de mégis 
európai közösségbe kapcsolódó Magyarországot tudtak a magyar 
éjtszakába kivetíteni. Van a francia nyelvben egy izgatóan jellemző 
kifejezés : „La salle des pas perdus.“ Az elvesztegetett lépések ter
mének nevezi a francia a várótermet. Kísért a gondolat, hogy a ma
gyar szellemtörténet is ilyen „salle des pas perdus“ , melyben vég
telen, hiábavaló energiafogyasztással lobognak el, roppannak össze 
a cselekvésre elhívott magyar géniuszok. Nagy László egy termé
keny átfogó élet alkonyán hitte, hogy „az ezeréves álomkép kezd 
megvalósulni.. . “ Jól tudjuk, hogy ez az álom nem következett be, 
hogy az elvesztegetett lépések korszaka megint fenyeget, és ez sodor 
minket ellenállhatatlan erővel Apáczai törékeny alakja és lángoló 
szelleme felé.

A Bárczaság Apáca nevű községében született Cseri János. 
Gyermekkora legendákba árnyallik. Az a szájhagyomány, hogy az 
árva fiú eltévedt, éneklő székely diákokra bukkant, velük együtt 
nótázott, és hogy végül ezek a diákok vitték őt a kolozsvári Kollé
giumba, ha hitelt nem is érdemel, de jellemzően van kitalálva. „Alko- 
nyatok és délibábok meglepték százszor is a lelkét“ -—- ezt a gyermek 
Apáczairól is könnyen el tudjuk képzelni, ha látjuk, hogy már az 
ifjúkor küszöbén, komoly tudásvágytól sarkalva a szó igazi értelmé
ben enciklopédikus tudásra tesz szert. Nemcsak tanul, de éles kritikai 
képességgel figyeli a tanítás módszerét, mely Porcsalmi András taní
tásától eltekintve nem hoz neki sok lelki kielégülést, s 1648-ban, hogy 
magasabb becsvágyát kielégítse, a híres gyulafehérvári főiskolába 
ment.1 Ebben a Bethlen Gábor alapította intézetben híres profesz- 
szorok, európai hírű tudósok tanítanak, akik észreveszik és támogat
ják a fiatal Apáczai nagy buzgalmát. Bisterfeld Henrik és Árkosi 
Benedek professzorok anyagilag is és erkölcsileg is segítik a kiváló 
diákot, s míg ők tudományos munkájában irányítják, Géléi István 
erdélyi református püspök anyagi költséget szerez neki, hogy belga 
és holland egyetemekre juttassa. Huszonhárom éves korában kül
földre megy Apáczai (Franekera, Leyden, Utrecht, Harderwyk), 
s míg egyrészt az akkori idők tudományos irányaiban tájékozódva 
ismereteit gyarapítja, rendszerbe foglalja, másrészt tudatossá válik 
benne a már otthon érzett fe lad a t: mit kellene tennie a magyar tudo
mányos élet és kultúra megteremtésére. Külföldi tapasztalatai folytán 
csak egy feleletet talál a kérdésre : magyar nyelvű könyveket kell szer
keszteni. Ez a gondolat nem hagyja nyugodni. Miután a harderwyki 
egyetemen tarto tt nyilvános teológiai vitatkozás alapján a hittudo
mány doktorává avatják, mindig jobban és jobban elmélyül filozófiai, 
nyelvészeti, irodalmi, matematikai, természettudományi tanulmá
nyaiban. Ars artium címen írt jegyzeteit bővítgeti, új adatokkal egé-

x,,Az intézetet Bethlen Gábor fejedelem az 1622-ik évi május hó 1-én 
Kolozsvárt tartott országgyűlés határozata folytán fektette széles alapra s 
tudós emberekkel és professorokkal annak módja szerint megrakta“ —  
mondja az intézetről Bethlen Miklós : önéletrajzában.
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szíti ki, hogy ezzel megvesse alapját a lelkében már kitervelt mun
kának, a magyar anyanyelven írt „Encyclopaediá“-nak.

„Mert valamint az kétségtelenül igaz, hogy az oly szerencsétlen nép, 
mely a tudományokhoz csak idegen nyelven jut, vagy későn vagy soha
sem emelkedik a tudomány tökéletességére, úgy ellenben bizonyos az is, 
hogy sokkal könnyebb azoknak tudósokká lenni, akik a tudományoknak 
megtanulása végett idegen nyelvnek tanulgatására nem szorulnak.“

Ebben a megállapításban már egész életre való elszánás rejlik. 
Tudósokat nevelni, tehát átfogó ismereteket adni, de anyanyelven 
tanulni, mert csak így lehet valaki tudóssá. Az univerzális tudásra kézi
könyvet adni— ebben harminchárom évvel előzte meg Apáczai Fon- 
tenelle-t, a francia encyklopédistát, ki 1686-ban adta ki Enlretiens sur 
la pluralité des mondes c. művét, s az anyanyelv szerepének kiemelésével 
egyik előfutára volt a nemzetiségi kérdésnek, mely a napóleoni hábo
rúk után lépett fel az elmaradt és elnyomott népek tudatában, hogy 
erőre kapva nemzetiségi egyéniségüket és életüket kifejlessze. Apá
czairól elmondhatjuk, hogy a magyar kultúráért harcoló reformgon
dolataival századokkal előzte meg korát, s ez érdeme is, tragédiája is. 
A bárczasági kis székely fiút már a gyulafehérvári Kollégiumban 
lendülésre feszítik szárnyai, külföldi stúdiuma alatt európaivá széle
sül látóköre, s ugyanakkor megéled benne az elhatározás : európaivá 
tenni az elmaradt magyarságot. Ez a kiolthatatlan vágy irányítja 
munkáját, indítja őt harcra és erősíti őt a meghasonlás nehéz napjai
ban. Átlátszó lelkű, puritán ember Apáczai, nem tartozik az úgy
nevezett „született forradalmárok“ közé, de a korában szokatlanul 
finom kulturális és szociális érzéke az igazság védelmében hőssé 
tudja őt avatni. Ez a lelkiség teszi meleggé, ötletessé, sok helyen 
lendületessé alapjában nehéz stílusú munkáit. Nem könnyű végig
olvasni őket, de aki belemélyedt, nem szívesen fogja abbahagyni, 
mert nem könnyű megválni a jó embertől, a szerető lelkű pedagógus
tól és a korszellem nagy megértőjétől.

Apáczai pedagógus volt a szó nevelői, szociológusi és kultúrpoli- 
tikusi értelmében, és mint tudós egyáltalában nem volt originális. 
Annál eredetibb volt, mint pedagógus, akit nem zavart meg univer
zális tudása, aki a jól ismert tudományos és szellemi irányzatok kö
zött otthonosan mozgott, és mindig mély intuícióval megérezte, milyen 
szellemi irányzatok lendítenek a jövő lehetőségei felé. Bízvást el
mondhatjuk, hogy ő volt az első modern magyar pedagógus. Nem 
véletlenül ihleti őt meg Descartes szelleme, s még jobban érezzük 
munkáin a sorsközösségnél fogva is hasonló Ramus hatását. Még 
akkor is érdekel, amit Apáczai ír, ha mások már megírták, mert 
magyar vonatkozásban újszerűén hat. De még jobban érdekel a szán
dék, mellyel írta, a módszer, ahogyan tanított, a cél, melyet kitű
zött, az előzmények, melyeket készen talált s a feltétlen készség, 
mellyel meggyőződésének következéseit a végsőkig levonta. Munkái 
néha nehézkesen gördülő, de mindig őszinte, lélekmutató 
írások, melyek — Bethlen Miklós : Önéletírásának rávonatkozó rész-

í*
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létéin kívül is — elénk varázsolják a lelkes, szuggesztív nevelőt, aki 
mindig és mindenütt hatni, tanítani, kulturális lehetőségeket meg
valósítani akar.

2. Az Encyclopédia irodalmi előzményei.

Az emberi szellem értékeinek összegezését Magyarországon sem 
Apáczai kezdte meg. Az ismeretanyag növekedésével együtt nőtt az 
összefoglalás vágya is. Az ilyen szintetikus munkához a tudós össze
foglaló képességén kívül az őt megelőző kiváló elmék áttörése is szük
séges, mert e téren még a legművészibb intuíció sem tud járatlan 
utakon célhoz jutni. Már Comenius előtt magában a protestáns iskolai 
és egyházi életben megtörtént az útegyengetés. Algöver A ndor: 
Comenius—-Apáczai tanulmányában jogosan hivatkozik az ev. egy
ház azon nagy pedagógusaira, kik az iskolai tanügyet átfogó szem
pontból irányították, s igyekeztek a gyakorlatban is koruk tudomá
nyos anyagát feldolgozni2. Ilyen pedagógus volt Trotzendorf Bálint, 
(1490—-1556), ki hatosztályos goldbergi iskolájában 25 évig irányí
to tta  a tanítást, gondosan, még deduktív módon kidolgozott mód
szerrel. Ilyen pedagógus volt Sturm János is (1507—1589-ig) a strass- 
burgi gimnázium igazgatója, aki „de litterarum ludis recte aperiendis 
liber“ címen alapos tanítástervet nyújtott át a városi tanácsnak. 
Előbb kilenc, majd tíz osztályból álló iskolájában szakműveltséget 
szereztek a tanulók, és Sturm volt az első, aki az egész tanítási anya
got évekre kiszabott pensumokra osztotta be. Neander Mihály 
viszont, a reformáció nagy századának pedagógusa a reális tárgyak 
tanítását hangsúlyozta ; a biblia és az akkor kötelező latin nyelv 
mellett a természettant, földrajzot és történetet is tanította, s a 
tapasztalatgyűjtésre és szemléltetésre is nagy gondot fordított. 
A katolikus egyház nevelésügyével is foglalkozik Algöver, különösen 
a jezsuiták buzgalmát hangsúlyozva, kik a retorikát, szabad előadá
sokat gondosan mívelték, hogy finom dialektikájuk kifejlesztése 
révén túlsúlyra jussanak a protestánsokkal szemben. A különböző 
célkitűzések más-más filozófiai rendszer követését határozták meg, 
s a különféle filozófiai irányok egyrészt, a harmincéves háború és 
következményei másrészt adják meg azt a történeti hátteret, melyek 
Comenius és Apáczai úttörő encyklopédikus munkáját megvilágítják.

Algöver az aranyközépúton jár Apáczai értékének megállapí
tásában, kellő értékére redukálja a végletes ítéleteket, Erdélyi János 
külön bölcseleti rendszert tulajdonít Apáczainak, Szily Kálmán 
viszont szolgai kompilátornak tartja  eklektikus filozófiai rendszere 
miatt, és jó mértéktartás vezeti akkor is, mikor Comeniust Apáczai
val hasonlítja össze. Comenius ideális értelemben vett kozmopoli-

2 Algöver Andor munkája: Comenius Amos János és Apáczai Cseri Já
nos paedagogikájának birálatos egybevetése. Balassagyarmat, 1906.
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tizmusával szemben kiemeli, hogy Apáczai „amíg általában *az 
ember«, addig határozott és öntudatos formában a magyar ember« 
neveltetésén fáradozik“ .3

Eltekintve a reformáció korabeli és a hazai törekvésektől, az 
encyklopédikus áttörések mélyen belenyúlnak a kultúra régi tör
ténetébe. Nagy érdeme Hildegard Städtke-nek, hogy rám utatott a 
kérdésnek a pedagógia problémájával való mély összefüggésére.4 
A tantervnek az egész kultúranyagot össze kell tömörítenie, s mivel 
„vita brevis ars longa“ nagyon fontos probléma : hogyan lehet a 
növekvő kultúranyagot a rövid életben elsajátítani? Ebben a meg
világításban az encyklopédikus műveltségnek és a jól megépített taní
tási tervnek az alapjai teljesen azonosulnak.

Tény, hogy az összefoglalási kísérleteket már a görög szellemi 
életből kell gyökereztetni. Az eyxúxXtsí raiSsía görög eszmény volt. 
A műveltség elemei már a Homcros előtti teológiában benne rejtőz
nek, a tudományos és filozófiai műveltség alapjai pedig már Pytha
goras, Platon, Aristoteles műveiben vannak lerakva. A hét szabad 
művészetet már az alexandriai korban állapitják meg.

Encyklopédikus műveltségről Rómában is csak a hellenizmus befoga
dása után lehet szó. Az általános műveltség mindig eszmény, de célja 
időnként változik. Cicero idejében a szónoki képesség az ideál. A tu 
dományok első összefoglalója Terentius Varró : Libri X I . discip- 
linarum c. m űvében; Terentiustól vezetnek a szálak Cornelius 
CeZsushoz,5 6 ki művében a szónoklatot, erkölcsöt, jogot hadászatot 
gazdaságtant és orvostudományt számította az általános művelt
séghez, valamint Pliniusho?A és Apuleiushoz.

A középkorban a keresztyén műveltség kapcsolatban marad 
az ókori műveltséggel: Martianus Capella (450) De nuptiis Philo- 
logiae et Mercurii címen hirdeti a hét szabad művészetet. Boétius 
Cassiodorus (480—-520), habár a teológia alapépítményévé akarja 
tenni a világi tudományt, mégis nagy érdemet szerzett azzal, hogy 
bekapcsolta azt a klerikusok tanulásába. Az ő munkáját folytatja 
Sevillai Izidor: Etymologia-jában, s e tradíciót ápolják Beda Vene- 
rabilis és Bhabanus Maurus „praeceptor Germaniae“ a IX. században.

A szkolasztika jellemző törekvése, hogy a műveltség nem homo
gén elemeit akarja egységbe olvasztani Bernardhus Sylvestris : De 
mundi universitate. Filozófiai irányítást ad Raduiphus Ardens 
Speculum universale-jában. Teológiai alapot nyújt az általános

3 Id. m. 59.
4 Dr. Hildegard Städtke : Die Entwicklung des encykopädischen Bil-

dungsgedankes und die Pansofie des J. A. Comenius. Leipzig, 1930.
6 Cornelius Celsus Tiberius korában élt. Az egyetlen orvosi munka az 

övé, mely a római birodalom virágkorából ránk maradt.
6 Pliniustól csak egy munka maradt ránk, a híres Naturális históriáé 

libri X X X V I I . ,  m elyet ő 77-ben Titus császárnak ajánlott. A művet maga 
Plinius encylopaediának nevezi, melynek tartalmát több mint kétezer kö
tetből merítette.
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tudásnak Aquinoi Szent Tamás Summa theologica valamint Summa 
philosophica seu veritate catholicae fidei contra gentiles c. művében.

1180 körül a természettudományokat akarta összefogni Hono- 
rius Augustodunensis: Imago mundi címen.

A középkorból megmaradt legnagyobb encyklopédia a Speculum 
universale a dominikánus Vincent de Bauvais műve. Az univerzális 
műveltségi gondolat lép fel a renaissance és humanizmus szellemi 
mozgalmaiban. A hit és tudás elválnak a vallásban, az érzés-és akarat
erőt jobban kihangsúlyozzák, s ez a misztikához és reformációhoz 
vezet. A filozófiában megébred a teológiától való elszakadási vágy. 
Ennek az átmeneti kornak gondolatvilága az utópistáknál tükröző
dik vissza : „Doch spiegeln sich diese vielleicht am deutlichsten in 
den universalen Erziehungsprogrammen der Utopisten, weil sie 
dort ohne von den Schranken des Wirklichen und Möglichen gehemmt 
zu werden mit einem gewissen Radikalismus zum Ausdruck kommen 
können.“7 Az általános műveltség gondolata nagy szerepet játszik 
Morus Utópiájában és Campanelle Ciuitas Solis-ában. Humanisták 
és új szkolasztikusok encyklopédiai műveket, lexikonokat igyekeznek 
alkotni. Ilyen összefoglaló mű pi. Theodor Zwinger Theatrum vitae 
humanae 1565, s iiyen Alsted: Triumphus biblicusa. Egyoldalúsága 
mellett is fontos ez a mű, mert hatással volt Comeniusra is, Apáczaira 
is. „Den Grundkarakter einer humanistisch gefärbten protestan
tischen Scholastik tragen auch die Werke Joh. H. Aisteds, der als 
Universitätslehrer in Herborn auf Comenius grossen Einfluss ausübte. 
Das Bestreben der Scholastik die gesamten Wissenschaften unter der 
Oberherrschaft der Theologie zu vereinigen, tr itt hier wieder auf. 
So versucht er in seinem Werk Triumphus biblicus Sacrorum seu 
Encyclopaedia biblica etc. aus der Bibel ein System aller Wissen
schafte und Künste aufzubauen.“8 Kiemelkedik a XVI. században 
Joh. L. Vives azzal, hogy összefoglaló kritikáját adja a tudományoknak : 
De disciplinis címen. Az I—VII. rész cím e: De cauJs corruptarum 
artium, a többié : de tradendis discipimis — ebben a skolasztika el
avult tanításmódja ellen küzd, sa  humanizmus talajából szeretne egy 
új reformtervet kivirágoztatni. A házi és iskolai tanításra is beható 
tanításokat ad.

Közvetlen elődje Comeniusnak az encyklopédikus munkában 
Ratke, ki a Frankfurter Memorial-ban már 1612-ben követeli az 
iskolaügy reformját új módszerek és az anyanyelven való tanítás 
révén. Comenius panszofisztikus művei között első a még ifjúkorá
ban írt „Theatrum universitatis rerum“, ennek az elveszett műnek 
töredékét állítólag Magyarországon találták meg.9 Ezt az ifjúkori 
művet követték a Janua linguarum, melyet 12 európai és 4 ázsiai 
nyelvre fordítottak le, s a Magyarországon írt Schola Ludus, Orbis

7 Städtke id. m. 38.
8 Städtke Id. m. 51.
9 H. Städtke irja id. m. 59. lapján, de nem említi, hol ?
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Pictus, mely a Janua metodikai elvét képszemléléssel egészíti k i ; 
óriási hatása volt ennek, mert a tudományos áttekintésnek ez volt az 
első illusztrált ábrázolása.

Comeniusban megvan a vallási, nemzeti és nyelvegységnek 
abban az időben még utópisztikus gondolata. Mindez a chiliasztikus 
vallási felfogásból táplálkozik, mely arra ösztönözte, hogy közeled
vén az emberi sors beteljesedése, az emberi erőt felülmúló művet 
alkosson rendszerében, és hogy művével is segítse a jobb állapotokat 
megérlelni. A kulturális alapvetés tehát megvolt, de ez nem kisebbíti 
Apáczai érdemét.

3. Magyar Encyclopédia.

A tudományok összegezését, amit Apáczai a Magyar Encyclo- 
paediában ad, valamint tudományos felfogásának eredetiségét 
ebben a korrajzban nem vázoljuk és nem vitatjuk. Minket az a magá
val ragadó viharzó szellem érdekel inkább, mely soraiból, elsősorban 
az Előszóból felénk árad, akár önmagára, akár reá ható tanítóira 
emlékezik, akár hosszú időn á t érlelt terveit vázolja, s itt a hosszú
ságról csak viszonylagosan lehet szó, mert halálakor is csak harminc
négy éves volt. Jellemző az egyénre, ki s hogyan hat reá. Az Előszó 
soraiból szép, meleg színekkel emelkedik ki Porcsalmi András nemes 
alakja. Apáczai, a már gyermekkorában éles, kritikus elme, hogyan 
is tudná elfelejteni tudós tanítóját ,,a mély tudományú jeles férfit“ , 
aki őt „házában nyájas társalkodásra méltóztatván az ő mélységes 
tanulságának kincseit, t. i. magaszerzette jegyzőkönyvét mutogatá, 
amelyben többnyire minden tudomány foglaltatott“ és őt e példa 
követésére „szívreható szavakkal ösztönzé“. Íme a tanító, aki le
hajol a tanítványhoz, hogy azt magához emelje, neki utat mutasson.

Gyulafehérvárt is talál egy kiváló tanítót, „kiben szinte úgy 
lángolt a tudományok szeretete“ , mint első oktatójában. Egy tanító 
példáját sem hagyja figyelmen kívül. Kolozsvárt jegyzeteket ír, 
Gyulafehérvárt pedig, mikor Bisterfeld Henrik elmondja, hogy ő már 
tizenhatéves korában könyv nélkül tudta Alstedius Tudománytár 
könyvének foglalatját, Apáczai sem akart mögötte maradni, s mint 
maga mondja : „de én ugyan nekidühösödvén Alstediusnak nagy 
tudománykönyvét megragadtam, olvastam a regulákat, amelyek 
kezdetitől fogva a hangmesterségig benne foglaltatnak, és maga e 
munkában testem-lelkem elfáradott, rövid idő alatt szorgalmatosán 
kiírtam“.6 A szorgalmatos kiírás után „megújul“ benne Julius 
Caesar és Nagy Sándor példája. „Oly hatalmasan indítják a becsület
szerető szívet a jeles embereknek fényes példái.“ Az ő becsüiet- 
szerető szíve is megindul Géléi István példáján, ki őt külföldre segí
tette és Árkosi Benedeken, ki őt tudományos munkájában, főleg a

0 Érdekes, hogy a megtanulni való anyag leírását, mint az öntevékeny
ségnek egy korai formáját gyakran ajánlja Apáczai is, Keresztúri is korá
nak másik kiváló pedagógusa.
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zsidó nyelv tanulásában irányítja. Majdnem szemünk láttára folyik 
le a processzus az író lelkében. Mialatt nagy szorgalommal tanulja 
a szent nyelvet, észreveszi, hogy abban tökéletességre csak akkor 
jut, ha a káldeai, szíriai, arábiai stb. nyelveket is megtanulja. ,,E 
m iatt engem ezeknek megtanulására is elragada kívánságom.“ így 
megy lépésről-lépésre. Így születik és így lesz valaki tudóssá. Az új 
ismeret új ismeretlenségek felé nyitja mega korlátokat, s minél többet 
tanul, annál jobban feltárulnak előtte a tanulnivalók, s annál jobban 
látja „mi légyen az oka, hogy minket más nemzetek a tanultság dol
gában annyira felülmúlnak“ . A felelet nagyon világos : „Más nemze
teknek könnyebb útjuk van a tudományokhoz, mivel azt az anyjuk 
tejével szopott nyelven hallják, olvassák, közlik.“ Hazájának siránko
zásra méltó állapotja — hogy a tudományhoz csak idegen nyelven 
ju tha t —- mint egy látomány „furdalta bús szívét“, egyedül e „nyug
talanító gonddal vesződött, végül nekidühödött az irogatásnak“ és 
egyéb nyelveken megírt minden tudományból valamit magyarra 
fordítani kezdett.

Mily szent és szédületes vállalkozás : minden tudomány fogla
latját10 11 és tanítási és tanulási módszerét adni, holott itt még a speciális 
tudományok gyermekcipőben járnak, vagy meg sem születtek, s 
mindezt a tudományos, kifejezésre még nem pallérozott magyar 
nyelven. Nem riad meg a nehézségektől, mert jó példát akar mu
tatni. Lapokon keresztül sorolja el forrásait, és a módszerre is uta
sítást ad : hogyan olvassák könyvét. Előbb magyar nyelven írt 
könyvekből ismerjék meg az ifjak az elmúlt dolgokat, elsősorban a 
Szent írásból, és csak azután vegyék kezökbe az ő tudománytárát. 
Módszeres utasításában benne van ez az elv is : a könnyebb részről 
átmenni a nehezebb részek tanulására. A görög,11 latin, keleti nyelvek 
tanulására buzdító lelkes apotheosis után apró utasítások következ
nek : mit milyen sorrendben olvassanak, milyen jegyezeteket írjanak 
a „könyvkarajra“ . Aki tanul, jól figyelmezzen a tanító szavára. Aki 
tanít, élénken tanítson. Aki világot akar látni, ne sokáig mulasson 
egy városban. Egyik főoskolából a másba való átmenetei neki se 
árto tt, másnak sem lesz kárára. Ismételten visszatér arra, hogy sok 
szerzőből merített. Ebben is a tanító-tendencia vezeti. Forrásait nem 
hallgatja el, s így akarja mások előtt is a tanulás forrásait megnyitni. 
A munka lehetőségét nem tartja  a maga kiváltságának : minden 
titkot, minden forrást nyíltan felkínál. Az igazi tudós szerénysége 
szól e szavaiból : „Nfem könnyen véti el az utat, aki jó kalauzoknak 
vezérlése után indul, és az óriás vállain ülő gyermek többet lát az 
óriásnál.“ Magasra repülni, messze, mindig messzebb látni — ez az 
apostoli hitvallás melegíti Előszavának végső sorait is : . .én azok

10 Első terve, hogy Pasoplron =  mindent mutató címen adja ki művét.
11A görög nyelv  fontosságát különösen hangsúlyozza Apáczai. Az 

1653-ban mcgj. Encyclopaedia Előszavában elsősorban a görög nyelv tanu
lására venné rá tanítványait, hogy ne csak ludóskák, de valóban tudósok 
legyenek.
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közül, kik a magyar ifjúságnak dolgát a tanulásban előmozdítják, 
legkissebb vagyok, de a szándékomra nézve, mellyel úgy e cél elérésére 
törekszem, nincs aki rajtam kifogjon.“

Ez az izzó hevülés hatja át az Encyclopaedia egész tartalmát. 
Az ismeret, melyet oly bőségesen nyújt, a definíciók, melyek az 
éledő magyar tudományban oly lendületet jelentettek, nem lepnek 
meg annyira, mint a közbeszőtt módszertani megjegyzések s az egész 
művet átszövő szervezési gondolatok. Az iskola szervezésére „illendő 
alkotmányokat kell építtetni az ő hazájának javát igazán kívánó 
fejedelemnek“ . Az iskolát ,,s az abbéli személyeket jó privilégiumok
kal kell megajándékozni, tudós, okos tanítókat kell állítni, s ezek 
mellé okos és eszes Curatorokat, hogy vigyázzanak a tanítókre, hogy 
feljárjanak a disputatiokra, examenekre és promotiokra“ . Jellemző 
az a disztinkció, mellyel meglátja a kérdés két o ldalá t: a fejedelem 
kötelessége iskolákat állítani, de a társadalom felelős érte, hogy az 
iskolában jól folyjanak a dolgok.

Milyen legyen a tanító, milyenek legyenek a tanítványok, erre is 
külön elvei vannak. A tanító jó példát adjon, „mint atyjok, úgy sze
resse tanítványit“ ; ne legyen „ajándékon kapdosó“ „magát a 
különbféle elmékhez jól alkalmaztassa“ ; „csak a szükséges dolgokat 
tanítsa, a tanítványok elméjekből minden unalmat kivévén fenyítse 
az erkölcsteleneket, de módjával, győzze meg tanitványait arról, 
hogy az iskolán kívül mit kell még tanulniok“ .

Hol voltunk még a Rousseau-i lelkes szózattól : Ismerjétek meg 
a gyermekeket!

Hol voltunk az egyéni képességek tudományos felismerésétől, 
a gyermektanulmány és gyermeklélektan nagyszerű útmutatásaitól, 
mikor Apáczai a „különbféle elmékhez“ való alkalmazkodást sürgette, 
mert tudatosan érezte, hogy az örök tanulás elvét, ami a fejlődés 
feltétele, csak így lehet biztosítani, mert csak így érezhetik meg az 
ifjak, hogy az iskolán kívül még kell tanulniok.

Apáczai rajongó lelke hiánytalanul benne van abban az elgon
dolásban, mit kell meglátni a tanítványban, mielőtt az tanulásra 
adná magát. Első kérdés : „csudálkozó-é a tanulásnak szép voltán“ ; 
van-e komoly célkitűzése, nem terhelik e a „tudománybéli kilenc 
akadályok“ . (A bűnnek mocska, a szennyesség, félénkség, a „maga 
hitség“, a különváló tanulás, a haszontalan időtöltés, a sok „téstova 
kapás, melyen a két szék közt porban maradunk“, a rendetlen tanu
lás, a tanítóknak változtatása.) E kilenc akadályok egyike-másika 
biztosan a saját élményforrásaiból táplálkozik, itthon és a külföl
dön ő maga is eleget változtatta tanítóit, igaz, hogy ez nála nem 
„téstova kapkodás“ volt, hanem a saját módszeres megfigyeléseiből 
eredő konzekvencia-levonás.

Ügy a tulajdonképpeni módszerrel, mint az univerzális művelt
ség célkitűzésével összevág az anyanyelv tanításának kérdése. Még a 
„gyengédekhez“ illő módszer is hiábavaló, ha a gyermek nem érti, 
amit tanul. Minden tárgy alapvetése csak anyanyelven történhetik.



338 -Or. K em ény Gábor: A páczai és a M agyar Encyclopedia

Ennek kell megelőznie az idegen nyelvek tanítását is, s „anyanyelven 
lehet megéleszteni a mathematikai csudálatos szép dolgokat“ ; aki 
a fizikát s annak princípiumait tanítja, azt csak az anyanyelv hasz
nálata teszi képessé arra, hogy „nevezet szerint való dolgokra ottan- 
leszálljon, ottan hasznokat a világi életre megmutogatván“.

Honnan a világos célkitűzések, a logikus módszernek, a lépés- 
ről-lépésre való haladásnak a tanulók bizonytalanságához vagy 
kételyeihez való leszállásnak ez a fanatikus követelése? Ezt meg
magyarázza világosságot kereső elméje, mellyel a sok ismert filo
zófus közül nem véletlenül a Descartes irányzatát, mint elméletet, 
úgyszólván szórul-szóra átvette, de viszont erre a magyar mentali
tásnak legjobban megfelelő teóriára tudatosan építette fel a lassan 
kibontakozó magyar kultúra alapvető terveit. Elgondolásában a 
tudománynak alapja az, hogy „eleve való ítéletekkel“ félre ne for- 
díttassunk az igazság felismerésétől, „mellyektől (t. i. az eleve való 
ítéletektől) meg nem szabadulhatunk semmiképen, hanem ha egy
szer életünkben minden tudománybeli dolgokról igyekezzünk kétel
kedni, valamelyeknek bizonytalanságok felől csak kevéssé gyana
kodhatunk is.“

Ugyanilyen módszeres, logikus elgondolás jellemzi Tanács c. 
dialógusát. Az ifjú, akit „felbudult és háború elméjének gondolkodási“ 
ingerelnek, aki csepp hasznát nem látja „ennyi ideig iskolában teker- 
gésének“ — tanácsot kér Fortiustól, mi tevő legyen? Fortius lelkesen 
tudatosan tanácsot ad az ifjúnak az előkészületre, a tanulási módra, 
a tudományok megválasztására, fokozatosan felkelti benne a becs
vágyat „a nagy hegynek oly részében állani, ahová senki a maga 
erejéből nem hághatott“ . Kerülje a középszerűséget, mert csak 
„elvetett elme“ kíván középszerű lenni ; kerülje a henyélést, inkább 
háljon száraz deszkán vagy kemény kövön, mint lágy párnán. Olyan 
ételeket egyék, melyek nem kedvesek az ínynek. Inkább álljon, mint 
üljön, inkább fusson, mint menjen. A fáradságtól ne ijedjen meg. 
„Az tudomány gyökere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges.“ 
A lelkes párbeszéd egész gondolatmenetét nem akarjuk vázolni, csak 
a jellemzőbb gondolatait jegyezzük meg : nem kell sokat olvasni, 
hanem soká ; némelyek örömestebb tanítanak tudatlanokat, mint 
tudósokat, duggatván erősen az micskét tudnak, félvén attól, hogy 
ha másokat mindenre megtanítanának, magoknak végtére semmi sem 
maradna ; soha ne hidd, hogy annál többet tudj, mint azt, mit már 
m egírtál; az elhivatott ember puritán meggyőződése cseng ki e sza
vaidról : „Legyen kőtáblád vagy jegyzőkönyved, melyet éjjel-nappal 
veled hordozz, melyre ha mi olyan dolog eszedbe ju t éjtszaka, jegyezd 
le, és reggel álmodból felkelvén, írd jobban le, továbbá ha vendég
ségbe hivattatol és eszedbe vészed, hogy gezemice, tere tara és fajra 
faj beszédeket kell hallgatnod, el ne menj ; jobb volna egy tagodtól 
megválnod, mint két óráig haszontalan beszédeket hallgatnod ; ha 
valaki meglátogat, ki semmi tudománybeli dolgokról nem beszél, 
hadd ott s fuss mindjárást a tanulásra. Jobb hogy csudálkozzék
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embertelenségeden, mint minden maradvád szidja restségedet... 
Fáradj míg ez múlandó életben vagy, holtod után bizony eleget 
nyugodhatsz (s végül a tudományoknak egymással való összefüggé
sét így magyarázza a lelkes tanító a tanácsot kérő tanítványnak): 
Hogy most magukról az tudományokról külön külön ne szóljak, 
említem csak azoknak mind egymásból való függéseket, mert a szent
írást derekasan meg nem magyarázhatod, ha teológus nem vagy, jó 
teológus nem vagy, ha ethikus, oeconomikus, politikus s juridicus is 
nem vagy, ha medicus is nem vagy, jó medicus is nem vagy, ha 
physikus nem vagy, jó physicus nem vagy, ha opticus, musicus, 
astronomus, geographus nem vagy (s így halad a geometrián, arithme- 
ticán, logikán á t az ékesszólásig) : . .  .Mi vagy kérlek eloquentia nél
kül? Sőt, ha most volnál is valami, az következendőknél mi lész? Mi 
emelte Homerust, Platót, Demosthenest a halandók felibe? mi 
Cicerót? mi Camillust? mi Scipiot? mi Vergiliust? mi Ovidiust? s az 
többit? Az szép eloquentia. De mindezeknek bölcs írása, ha az meg
nevezett tudományokkal rakva nem volna, mi volna? Zengő cim
balom s haszontalan fecsegés. Az ékesszólás amaz, az mely a csillagok 
járásit, az szeleknek fúvásit, az lángok murrogásit, az vizeknek zú- 
gásit, hegyeknek magasságit, az berkeknek árnyékit, az patakok 
folyásit úgy fejezi ki, mintha szemeid előtt volnának. Evvel az res
teket meggyorsíthatod, az henyéket serényekké teheted, az vakmerő
köt visszaránthatod, bűnösöket kárhozatra ítélhetsz, jókot ismét 
erősen megdicsérhetsz. . .  “

Mennyi fanatizmus, mennyi lelki tisztaság, mennyi odaadás, 
mily széles látókör s mennyi erkölcsi emelkedettség van ebben a 
buzdításban! S mennyire jellemző, hogy a meggyőződés szent hevülete 
hogyan emeli az egyszerű szavakkal beszélő Fortius-Apáczait az ékes
szólás régiójába.

Köztudomású tény, hogy a társadalom általánosságban elégedet
len az iskola életre nevelő munkájával. Kevesli a közölt hasznosítható 
ismereteknek a mennyiségét és az életrend minden bomlottságának 
okát az iskolára vezeti vissza. Ebben sok igazság is van!

Nem hallgathatjuk el viszont, hogy a hasznossági reformjavas
latok végtelen tömegének megvalósítására felsorakoztatott ismeret- 
anyag — a sokszor kifogásolt túlterhelésre vezetne. Hogy mit kíván 
a társadalom az iskolától a hasznosság, az életszerűség égisze alatt, 
azt eleven képben tükrözi felénk Loczka A. : Iskola és élet a nevelés 
új útjain c. tanulmánya. Az igények szinte szédítő felsorakoztatásá

Dr. Kemény Gábor.

A  népiskola életszolgálata és a természetrajz, 
gazdaságtan, háztartástani-ismeretek módosított

óraterve.
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val a szerző bemutatja, hogy mily zűrzavarhoz, minő lehetetlen 
állapothoz vezetne a túlzó iskolareformerek hasznossági elveinek 
megvalósítása.

Annyi azonban tény, hogy „igen komoly tényezők sürgetik az 
iskolának az élethez való alkalmazkodását. Azt mondják : az a legfőbb 
hiba, hogy az iskola elmarad az élettől, nem azt tanítja, amire szük
ség van“. (Kiss József, Debrecen.) — Kornis Gyula szerint a közép
iskola : „ . . .m a  már a szellemi árucikkek túlzsúfolt kultúrbazárává 
lett. Olyan mint egy szellemi omnibusz. Meg kell rostálni az áruházat, 
ki kell selejtezni az elavult, a feleslegessé vált anyagot“ . Ha meg- 
f igy élj ük a különféle iskolatípusokban az életszerűség gondolatának 
érvényesülését, az életben is hasznosítható ismeretanyag mennyiségét, 
meg kell állapítanunk, hogy ma összes iskoláink közül az elemi nép
iskola áll legközelebb az élethez. Tanterve már célkitűzésében is 
hangsúlyozza : úgy neveljünk, hogy tanítványaink szerzett ismere
teiket a gyakorlati életben értékesíteni is tudják! Az Utasítás szavai 
szerint pedig ez a gyakorlati irány hármas jelentőségű és pedig : 
1. Neveljük a gyermeket önmunkásságra, neveljük arra, hogy érzékei
vel és eszével szeressen és tudjon é ln i; 2. hogy ezt az önmunkásságot 
a gyermek életkörének feladatain gyakoroljuk ; 3. végül, hogy cselekvő
képessegét, érzékét és ügyességét is a lehetőségig fejlesszük. (Utasítás 
p. 114.) Az önmunkásságnak a gyermeki életkör feladatain való 
gyakorlása pedig amint azt a munkaiskola egyik kiváló képviselője 
írja, azt jelenti, hogy : . .nem azt az életet kényszerítjük rá a gyer
mekre és az ifjúságra amit mi élünk, hanem megtanítjuk őt arra, hogy 
a maga életét helyesen, szépen tartalmasán és bölcsen élje, és akkor 
majd felnőtt korában is így fog tenni és élni.“

A Tanterv és Utasításon kívül a vallásosabb, jellemesebb, foko
zottabb nemzeti öntudattal biró, hazafias, gyakorlati érzékű, cse- 
lekvőbb nemzedék nevelése céljából —- tanügyi kormányzatunk 
a népiskola gyakorlati irányú működésének elmélyítése címmel YKM 
59,076—4932. VIII. d. sz. alatt külön rendeletet is adott ki. Ez a 
rendelet a tanítóság kötelességévé teszi a gyakorlatiasabb nevelést, 
és ennek érdekében azt, hogy a tanmenet készítésekor a tanítók le
gyenek figyelemmel a gyakorlati élet követelményeire, minden taní
tási egységnél állapítsák meg, minő vonatkozásban van az a gyakor
lati élettel, és igyekezzenek helyi tanmeneteiket úgy elkészíteni, hogy 
abban a gyakorlati nevelés követelményei mindenütt kidomborod
janak.

A hivatalos rendelkezésektől függetlenül, illetőleg azokat már 
megelőzőleg úgy a tudományos pedagógia művelői, valamint a nép
iskola munkásai követelik az iskola életszolgálatát, gyakorlatias
ságát. A sok nemes törekvés közül néhányat megemlítek. így Imre 
Sándor egyetemi tanár : A magyar nevelés körvonalai c. munkájá
ban követeli a többtermelést lelkiekben és anyagiakban egyaránt. 
„E zt szolgálandó a) úgy kell alakítanunk iskoláink tanulmányi 
rendjét, hogy népünk műveltsége általában emelkedjék, a maga
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sabb tekintetek iránt a tömeget is fogékonyabbá tegyük, másrészt 
pedig a növendékeket gyanítható életfeladataikra közvetlenül előkészít
sük ; b) a tanítási eljárás vezesse be az ifjúságot magába a munkába, 
szoktassa rá a dolgozás helyes módjaira és c) igyekezzünk felébreszteni 
mindenkiben a közért való dolgozás szándékát, a közös munkára való 
készséget, mert csak olyan emberek tudnak és akarnak majd többet 
termelni, akiket erre az iskola m egtanított.“

A gyakorlati élet munkásai közül ezt az új szellemet szólaltatja 
meg Kiss József {Jászberény), akkori tápiógyörgyei tanító Űj Nevelő c. 
pedagógiai tanulmányában. Kicsiny falujában 1928 tavaszán fana
tikusan hirdeti : ,,A mi gyermekeinknek pedig többet kell termelni! 
Egy búzaszem helyett hármat! Egy harmadrész ország helyett három
akkorát! A régit!“ Falusi és tanyai iskolások részére írt olvasó- és 
tankönyv sorozatával, hívő, hazafias, dolgos magyarokat kíván ne
velni. Könyve minden lapjának miliőjét a bogárhátú tanyák, a ki
csiny falvak világa adja, a száraz betűvel is a valóságos élet közép
pontjába állítja tanítványait. A tápiógyörgyei népiskolában iskola 
és élet egymásra találtak . ..

A gyakorlatias irányt szolgáló tanterv és utasítás, valamint az 
ezt még jobban elmélyíteni kívánó hivatalos rendelkezések sora nem 
volt hiábavaló. Ma már a köznevelés munkájának gyakorlati irá
nyítói folyóiratokban, könyvek lapjain nyugodt lélekkel írják, hir
detik, hogy a népiskola: „ ...m eg te tte  az első és elhatározó lépést 
arra, hogy az élethez közeledjék.“ (Loczka A. : Iskola és élet a neve
lés új útjain), ,,. . .az élet számára nevel. . . az anyagot is az életből 
veszi“ . (Drózdy Gy. : Néptanítók Lapja, 1938 p. 836.)

A népiskola ezt az életszolgálatot az öntevékenység talajából 
fakadó cselekedtető szellemmel valósítja meg, mely cselekvést talán 
így is lehetne írni : játékos jellegű..., a középiskola pedig ugyanezen 
célhoz a munkáltatás útjain jut. (L. Loczka A. fenti tanulmányát.)

A gyakorlatiasságot az új népiskola nagyon helyesen nemcsak a 
reális, de az erkölcsi életre is vonatkoztatja. „Nem erkölcsi szabályokat 
emléztet be, hanem erkölcsi cselekedetek végzésére készteti a gyer
mekeket, és ezzel arra a gyakorlati életre neveli, amelyben a szépnek, 
a jónak, az igaznak, a nemesnek kell érvényesülnie, amelyhez az ő 
gondolkodása és cselekvése is hozzájárul.“ (Drózdy Gy. : N. L. 1938 
szeptember p. 836.)

A helyi tanmenetkészítő munkában a gyakorlatiasság elvének 
érvényesítésére a legtágabb teret, a legnagyobb lehetőséget a termé
szetismereti tárgyak adták. Az életre nevelés szempontjából nem 
közömbös tehát a VKM  110,965—-1938. sz. rendeleté, mely az 1939— 
1940. iskolai év elejétől megszünteti a I I I .  és IV.  osztályban a természet
rajzot, gazdaságtant és háztartástant a mai önálló alakjában, s be
olvasztja a beszéd- és értelemgyakorlatok keretei közé.

E rendelkezést kettős ok idézte elő. Egyfelől az, hogy a nép
iskolai tanulók helyesírási készsége az utóbbi idők tapasztalatai 
szerint a kívánt mértéket egyáltalán nem elégítette ki, és feltétlenül



342 Szemes Gábor: A népiskola életszolgálata

szükséges volt a helyesírás és nyelvi magyarázatok óraszámának a 
felemelése.

E rendelkezést életrehívó másik indítóok pedig abban a visz- 
szásságban gyökeredzik, melynek folytán szinte egy és ugyanazon 
anyag a III—IV. osztályban a beszéd- és értelemgyakorlatok, vala
mint a természeti és gazdasági ismeretek körében párhuzamosan 
szerepeltek. Ennek megismétlődését a jövőben a vonatkozó rendel
kezés megszünteti, és egyben szorosabb kapcsolatot is teremt az egy
máshoz közel álló két tárgy között. A vonatkozó rendelet szerint: 
,,A két tárgy közös ismeretköreinek összevonásával ugyanis a tanulók 
áttekintése, az anyagon sokkal alaposabbá válik, másfelől pedig az 
életben szükséges gyakorlati alapismeretek tanítása egységesebb lesz, 
és nem kell az összetartozó ismeretek korai szétágazódásától ta r
tani.“

Nézzünk egy pillanatra ennek a kérdésnek a mélyére, vizsgál
juk meg, hogy minő érveket sorakoztathatnánk fel ama gondolat 
megvédésére, hogy kívánatos volna az 1925-ös Tanterv és Utasítás 
tantárgy beosztásának változatlan megtartása, sőt továbbmegyek 
és állítom, hogy inkább növelni, mint csökkenteni lett volna kívá
natos ez órákat.

Közismert tény, hogy népünk még ma is tartózkodó a gazdasági 
téren annyira kívánatos újításoktól, korszerűbb, modernebb gazdál
kodási eljárások bevezetésétől. Népünk maradiságának oka többek 
szerint abban gyökeredzett, helyesebben még ma is abban gyökered
zik, hogy mai felnőttjeink annakidején nem láthattak  népiskoláik
ban elegendő kísérletet, mert a régi idők tantervei erre lehetőséget 
nem igen adtak.

Az 1925-ös Tanterv és Utasítás megjelenése rendkívül nagy 
haladást jelentett. Több helyen olvashatjuk sorai között, hogy min
denütt, ahol arra lehetőség van, kísérletezzünk, cselekedtessünk, 
különféle munkálatokat végeztessünk tanítványainkkal, hogy a 
cselekvő szellemiséget fejleszthessük ki bennök. Amúgy is hajlamo
sak vagyunk a szóhazafiságra, kimondottan jogász nemzetnek köny- 
veltettünk el a múltban is. Klebelsberg gróf gyönyörű szavakkal 
állította egymással szembe a múlt álmodozó, csodaváró magyarját a 
passzív lelket, a kutató, kereső, újítani akaró, és így teremtő, aktív 
lélekkel. Kultúrpolitikájában előkelő helyet törekedett biztosítani 
az élet valóságos ismeretének, melyet nem a humán, hanem elsősor
ban a reál-tárgyak adnak meg.

Az új magyar politikának is a mindennapi, gyakorlati élet prob
lémái váltak ú. n. tengelykérdésekké. Hirdetjük, hogy ősi magyar 
földön új magyar életet akarunk. Hogy földünk, iparunk és tőkénk 
vérszerinti egységéből megteremtjük az új magyar munka-államot. 
Előkelő helyet kell, hogy kapjon mindenekelőtt tehát a föld.

Nézzük már most az érem valóságos oldalát. Ha végigtekintünk 
nemzetéletünk társadalmi csoportjainak szellemi-gyakorlati fel- 
készültségén, meg kell állapítanunk, hogy iparosaink és kereskedőink
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tanulnak. Kötelezi őket egy pluszra maga az élethivatás, a munka 
majdani önálló gyakorlásának képesítéshez kötöttsége s az iparos- 
és kereskedő-tanonciskola. Ha pedig a nagyvárosok gyári munkás
ságának az életét vizsgáljuk, itt sok bízató jellel találkozunk. A gyá
rak munkásai ma már megtalálják a lehetőséget az önművelődésre, 
a továbbhaladásra. Az újonnan életre hívott hivatásszervezetek, a 
különféle társadalmi, gazdasági és kulturális egyesületek, szinte 
versenytempóban gondoskodnak a kebelükbe tartozó munkásság 
lelki tartalmának és gyakorlati érzékének fejlesztéséről.

Legelmaradottabb népünk gazdálkodással foglalkozó csoportja volt. 
M'g az ipart, kereskedelmet, bármily részletről is van szó, tanulni 
kellett, addig földművesnépünk kulturáltsága elsősorban csak a nép
iskolára szorítkozott.

Miniszterelnökünk és kultuszminiszterünk bölcs előrelátása, 
legutóbb elhangzott beszédei fényes bizonyságtételek a mellett, hogy 
elsősorban gazdasági munkálatokkal s földműveléssel foglalkozó 
népünknek akarnak egy sajátos műveltségi többletet adni — nemzet
életünk javára! Erősen kicsendül ez a gondolat a nyolc osztályos nép
iskola kiépítésében s a gyakorlati irányú mezőgazdasági középisko
lák megteremtésében is.

A realizálások útjára kerülő eszményi célkitűzések azonban már 
nem hordják magukban oly mértékben agrárnépünk ígéretesebb 
jövendőjét, mint azt remélni volnánk bátrak. A népiskola VII. és 
VIII. osztályának a természetrajzi, gazdasági és háztartási ismerete
ket magában foglaló tantárgycsoport _— mostoha gyermeke lett. 
Az óraszáma nagyon is csekély ahhoz képest, hogy valóban gazda
sági életünk szempontjából is tartalmas újításokat, lendületet, ele
venebb életet olthassunk be a föld fiainak leikébe. A magyar rónán 
pedig sok vadrózsa várja a nemesítést!

A lényeg azonban — amiért e sorokat voltam bátor megírni — 
a VKM 110,965—1938. sz. rendelete, melynek értelmében a nép
iskola III. és IV. osztályos természetismereti tárgya, mint önálló 
tantárgy megszűnt. Ma az alsó IV. osztály keretei között a természet
rajzi, gazdaságiam és háztartástani ismeret csak mint a beszéd- 
értelem-gyakorlatok anyaga szerepel. Tehát óraszámcsökkentés tör
tént a humán-tárgyak javára s a természetismereti tantárgyak terhére.

1939 szeptemberétől kezdve a legideálisabb viszonyok között 
élő, ú. n. teljesen osztott iskolákban a természetrajzi, gazdasági és 
háztartási ismeret az V. osztályban heti 1, a VI. osztályban pedig 
heti 2 órában szerepei. Ha pedig az ellenkező végletet a teljesen osz
tatlan iskolák új óratervét tekintjük meg, azt látjuk, hogy annak 
V. és VI. osztályában a természeti és gazdasági ismeretek hármas 
köre, ú. m. : a) természetrajzi, gazdasági és háztartási; b) természet - 
tani és vegytani; c) egészségi ismeretek összesen heti 1, azaz egy órá
ban szerepelnek.

Jelen soraimban már rámutattam arra, hogy 1932-ben külön 
rendelet jelent meg a népiskola gyakorlati irányú működésének el
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mélyítéséről. Ennek feladata elsősorban az volt, hogy az életben 
hasznosítható ismeretek átadását a népiskola munkásaitól felfoko
zott mértékben megkívánja. Ez a gyakorlati életismeret népünk szá
mára feltétlenül érték. A természetrajzi, gazdaságiam és háztartás
iam ismeretanyag pedig már önmagában is erősen gyakorlati tan
tárgy. mely szinte minden részletében az ember érdekeltségi szem
pontjait szolgálja. Hogy ennek hiányát tanítóságunk is érezte, és 
pótlását szükségesnek tarto tta , igazolja többek között az is, hogy 
intézetünk kiadásában megjelent . „A népiskola gyakorlati irányú 
működésének célja, módja és eszközei“ c. könyvecske első kiadása 
egy hónap alatt elfogyott.

Pedagógiai íróink közül is többen hangsúlyozták, hogy a gyakor
latiasság hiánya választja el az iskolát az élettől. Felfokozott mér
tékű többtermelésünknek, modernebb gazdasági eljárásaink hiányának 
is ez az egyik fő oka!

Népiskolai Tanterv és Utasításunk megkívánja, hogy ahol csak 
lehetséges, alkalmazzuk a munkáltató, a cselekedtető tanítást. Erre 
pedig legalkalmasabb tantárgyak egyike éppen a természetrajz, 
gazdaságtan és háztartástan volt. E tárgycsoport tanításának a nép
iskola III—-IV. osztályában való megszüntetése —• ha tanítóságunk 
azt rosszul értelmezi — azt jelenti, hogy a jövőben nem plántál
hatjuk el tanítványaink lelkében a cselekvő szellemiség csiráját 
olyan mértékben, mint azt te ttük  volt eddigelé. Nem tehetjük, 
mondhatják, mert a cselekedtető tanítás egyik értékes tantárgya 
vétetett ki a kezükből.

Nem kell beszélnem arról, hogyha a népiskolában tanítandó 
különféle tantárgyakat egy körben helyezném el cikkek jormájában, 
hogy ott a természetismeret viszonylagosan milyen kicsiny sávot 
kapna. Az osztatlan iskolákban jóformán semmit! Ha ellenben a 
magyar nép foglalkozás szerinti megoszlását állítom össze egy körben 
ugyanilyen formában —- a gazdálkodó népi tömegek ott előkelő 
helyet fognak kapni. Ha már most mindezek után a két képet össze
vetjük, kiderül, hogy egyáltalán nincs arány a természetismereti, 
avagy legyen szabad így mondanom, az iskolai mezőgazdasági kul
túra és népünk foglalkozási arányszáma között.

Olyan népnek, mely elsősorban a földből él, feltétlenül kívánatos, 
hogy nagyobb agrármüveltséget adjon fiainak. Nem a mostani rendel
kezéssel kapcsolatban, de általánosságban mondom, hogy a humán
tárgyak nagyobb óraszáma még azzal sem magyarázható, hogy a ki
mondottan elméleti jellegű ismeretanyag a lélekformálásnak, a neve
lésnek volna kiválóbb eszköze. A falusi és a tanyavilág lakóit igenis 
meg kell tanítanunk a természet nyitott könyvéből való olvasásra, 
kísérletezésre, a többtermelés alapvetésére.

A hazafias nevelésnek, az iskola környékismeretének, ezen 
keresztül a szülőföld megszerettetésének is alapja elsősorban ez a 
tantárgy lehet. A hazaszeretethez pedig a szülőföld szeretetén át 
emelhetjük fel tanítványainkat!
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Eltagadhatatlan tény ugyan, hogy a beszéd- és értelemgyakor
latok irányító tananyag beosztása mind a városi (osztott), mind pedig 
a falusi (osztatlan) iskolák részére az új keretek között a legminta
szerűbb. Megszűnt egy és ugyanazon módszeres egységeknek két 
helyen való szereplése. De rendkívül vigyáznunk kell arra, hogy az új 
keretek között el ne sikkadjon teljes mértékben a természetrajz, gazda
ságtan és háztartástani ismeret! A beszéd- és értelemgyakorlatok tan
tervi célkitűzései pedig könnyen idevezethetnek. Tantervűnk ugyanis 
a beszéd- és értelemgyakorlatok céljait a következőkben állapítja 
meg : a) a gyermek természetes szóbeli kifejezési készségének fejlesz
tése ; b) az otthon, a szülőföld, a nép és a haza megszerettetése;
c) a valláserkölcsi alapon nyugvó nemzeti műveltség elemeinek biz
tosítása ; d) a családi és az iskolai nevelés áthidalása. Ez a keret most 
feltétlenül kell, hogy bővüljön a természetismereti tárgyak javára / Ez az 
alapgondolat ugyan kitűnik már a beszéd- és értelemgyakorlatok 
anyagának irányító beosztásából is, így pl. : .Gyakorlati munka a 
kertben : retek, borsó, saláta veteményezése“, vagy „Virágos tanyai 
ablakok : muskátli. Szobai növények és gondozásuk*', „A sertés élet
módja, szervei, az emberhez való viszonya. A sertés fajtái, tenyész
tése, hizlalása. Sertésölés, feldolgozás, konzerválás“ stb. címszavak 
az életszerűséget sugározzák, és kimondottan a természetismereti 
tárgyak érdekeltségi körét szolgálják. Mindezeken kívül azonban fel
tétlenül kívánatos, hogy tanítóságunk a vonatkozó részletes irányí
tásokat minél előbb kézhez vehesse.

Maradjon meg a gyakorlókertek kötelező volta. Az iskolafelügye
let ellenőrizze, hogy ne sikkasszák el a beszéd- és értelemgyakorlat 
keretébe illesztett nemzeti fontosságú anyagot. Ebben a keretben is 
lehet az eddigi nyomokon a többtermelésnek műveltebb gazdákat, 
tanultabb mezőgazdasági munkásokat nevelni.

Nem a keret a fontos!
A magyar tanítók továbbra is a nemzet jövőjéért dolgozzanak! 

De egészen bizonyos, idővel a keretek is bővülni fognak!
Jászberény. Szemes Gábor.

Gondolatok az angol nevelésről.
— Rövid beszámoló 1938. évi nyári angliai tanulmány utómról. —

Abban a vágyban, amely a csatornántúli csodálatos szigetre, 
Angliába vitt, sok régi emlék is benne remegett. Századok mélységei
ből léptek elém azok a régi diákok, akik valami rejtelmes vággyal és 
nyugtalan kereséssel a szívükben szintén elindultak Nyugatra, hogy 
fájdalmas és magányos magyar sorsukat kitágítsák az európai távlatok 
felé, és újra és újra megkeressék az utat Európa és a magyarság 
új szintézise felé. Mert a bontakozó magyar élet majdnem minden
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században elvetélődött és a századok nagy nyugatjáróinak gyönyörű 
álmából, a magyar kultúra és nevelés nagy, népet fölemelő, nemzeti 
küldetéséből csak töredékek valósultak meg. Az idegen abszolutiz
mus rendszerében a magyar nevelő géniusz nem teremthette meg az 
egész ország területén és központilag támogatva azt a magyar iskola
típust, amely a népi tömegekből egy nemzeti polgáriasodás folya
m atát indíthatta volna meg. Ami mégis megvalósult, azt Erdélynek 
köszönheti a magyarság. Erdély mindig kereste a holland, angol, 
francia és a svájci kapcsolatokat, és az ezekből az országokból 
beáramló szabad, demokratikus szellem Erdély történeti talaján 
gazdag gyümölcsöket hozott.

Mikor egy hatás egy elnyomó imperializmus formájában jelent
kezik, kulturális téren sem hozhat igazi megtermékenyülést. A szer
vezet ösztönösen ellenáll, mert tudja, hogy itt életéről van szó. 
Nem így a nyugati népekkel. Az olasz, francia és angol művelődés 
felé vágyódva és nemzeti függetlensége és faji egyénisége erős tuda
tában fordult a magyarság, és ezekkel a kultúrákkal való találkozása 
magyar mivolta európai kitágulását, nemzeti élete megtermékenyülé- 
sét jelentette. Apáczai Csere János kísérletében csillan meg először egy 
sajátos magyar nevelési rendszer, a nélkül azonban, hogy országos 
viszonylatban egyetemes és maradandó formában megvalósult volna. 
A reformáció élő, protestáns magyar öröksége lassan elhalványult 
iskoláinkban, helyét lassan elfoglalta az állami rendszer színtelen 
osztrák másolata. A nagy, magyar örökség nem halt meg, élt a 
mélyében, tragikus nemzeti történetünk fordulóin föllángolt régi 
lelke, hogy azután újra eltűnjön az idegen és hitetlen liberalizmus 
álfénye alatt. Trianon után végre megszabadultunk a monarchia 
idegen ölelésétől, és hogy fölépíthessük új, szabad és független éle
tünket, nemzeti múltúnk erőforrásaihoz menekültünk, és mint 400 év 
után ismét szabad nép újra tájékozódni kezdtünk Európában. Ennek 
az új európai tájékozódásnak eredménye lett ismét, mint már any- 
nyiszor a múltban, szembefordulásunk az egyoldalú, fajiságunkat 
már annyiszor felhígított német beállítottsággal, hogy ismét 
Nyugaton találjuk meg Európát és ebben az Európában új küldetésünket.

Döntő jelentőségű lesz a 20 év óta független Magyarország jövője 
szempontjából, hogy Kelet-Európa kisnépeivel megtalálja az együtt
működés lehetőségét, és a nyugati népek tág horizontjába építse bele 
a magyar sorsot. Ennek az új nemzetépítésnek egy igen fontos 
területe : az iskola. A magyar középiskola a forrás állapotában van, 
és hisszük, hogy' a mostani zavaros mustból ős zamatú, kristályos 
magyar bor lesz. Igazi inspirációt az ősi magyar protestáns iskoláktól 
lehet várni, mert azok őrzik forró magyar századok hagyományát. 
Ez a reförmációs örökség vagy életrekel most, vagy pedig csak jelen
téktelen tényező leszünk az új magyar középiskola kialakításában.

Erősen hinnünk kell a drága magyar örökség feltámadó erejében, 
a krisztusi személyiség pedagógiájában. Schneller István emléke is 
erről beszél most nekünk.
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A lélekben újjászülető protestáns magyar középiskolák új szere
pével kapcsolatban most csupán a tanárok és nevelők új európai 
tájékozódásáról szeretnék beszélni. És itt is elsősorban az angol kap
csolatokról. Az angol nyelvet főleg a protestáns iskolák választották, 
ezzel is mintegy kifejezve az angol kapcsolatok értékét és jelentőségét 
a magyar középiskola megújhodása szempontjából. Száz éve, 
hogy az angolszász kultúra vette át a vezető szerepet. A modern 
Magyarország az angol szellem hatása alatt született meg. Széchenyi 
Angliából hozta magával az ihlető erőket egy új gazdasági, társadalmi 
és politikai rend fölépítésére. Kossuth példát m utatott arra, hogyan 
lehet az Ausztria által ismeretlenségbe süllyesztett Magyarországot 
kiemelni a homályból az európai napfény sugárzásába. 67 után ismét 
elfeledkeztek rólunk és a monarchiát kifelé csupán Ausztria néven 
ismerték. Mikor Skóciában meglátogattam egy középiskolát és 
beléptem az egyik osztályba, ahol éppen történelemóra volt, a táblán 
az európai országok vázlatos rajza volt, a monarchia határain belül 
nagy betűkkel, Bécstől le Erdélyig, a felírás : Ausztria. Óra végén 
odamentem a táblához, és kértem a tanárt, legyen szíves megengedni, 
hogy a monarchia határain belül meghúzzam a Kárpátok vonalát 
és beírjam egy ezeréves ország nevét : Hungary. Csodálkozva 
rámnézett a tanár és megköszönte, hogy felfedeztem számára egy új 
országot Európában. Mert erről van szó. Ez a vágy v itt engem is ki 
a csatornántúli Angliába. Hírnöke lenni egy országnak, amelyről 
Ausztria miatt megfeledkeztek, és Európa új látomásával hazatérni 
és itthon megteremteni Magyarország és Európa új szintézisét egy 
új és erőshitű magyar nemzedék lelkében.

*
A középiskolai nevelés szempontjából Anglia valami egészen 

külön és eredeti színt jelent Európában. Ez az angol sajátosság hoz
zánk, magyarokhoz, sokkal közelebb áll, mint bármelyik más ország 
nevelési rendszere. Történeti fejlődésünk menetébe legjobban be
illeszthető, szabadságszeretetünkhöz és a magyar lélek találékony 
szelleméhez legjobban simul. Az angol nevelési rendszer középhelyet 
foglal el a többi európai típus között. A túlságos és egyoldalú állami 
központosítás veszedelme sem kísért, de ugyanakkor nem provin
ciális, hanem a szabad kezdeményezés lehetőségén belül nagyszerűen 
szolgálja az egyetemes nemzeti érdekeket. A tanár nem szürke 
hivatalnok, akinek minden lépését ellenőriznie kell a felsőbb ható
ságoknak, hanem szabadon alkotó, önérzetes képviselője a maga 
önálló munkaterületének. Ezért a típusért harcolunk mi is. Nem új 
statisztikák és adminisztrációs bonyodalom hozzák el az új világot, 
hanem egy hívő, önérzetes és képzett tanárnemzedék, amelyben 
bízni lehet és kell is a felsőbb hatóságnak.

Angliában alulról, a társadalomból, magánosok áldozatai révén 
indultak el nagyszerű vállalkozások, amelyek iskolákat teremtettek, 
és egy-egy területen fellegváraivá lettek az angol autonóm műve

2*
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lődési ideálnak : alulról, az egyéni kezdeményezésen és megbízható
ságon át építeni föl egy világbirodalmat. .  .

*
Az elmúlt nyár folyamán többféle iskolatípust volt alkalmam 

meglátogatni. Egy délutánt töltöttem  a híres Eton-collegeban. I tt  a 
leghatásosabb nevelési tényezők nem a tanárok és az elméleti elő
adások, hanem az iskola történeti miliője, az ódon termek, a gyö
nyörű művészi kápolna, ahol időnként a király is megjelenik. Egy
szerűen csak átsétál Windsorból. Eton-college Windsor történeti 
árnyékában van. A közelben kanyarog a Themze és regél a múltról. 
A középkori utakon cilinderes diákok surrannak, és betérnek régi 
boltokba, ahol még régi diákősök vásároltak. A falakról emléktáblák, 
bevésett nevek, latin mondások ütköznek a diák szemébe. A régi 
udvar közepén komoran áll a Lupton’s Tower, és a sarokban csöpög 
egy ódon csap, a Cloister Pump, ami az az etoni diákoknak, ami a 
Trévi-forrás volt a rómaiaknak. Bemegyek egyik osztályterembe, 
amely az iskolában és Angliában is a legrégibb : 1500-ból való, eredeti 
állapotában használják ma is. Komor, félhomályos terem, muzeális 
padok, fekete faoszlop-ívek, századok íze a levegőben. A fiúk a 
perzsa háborúkról tanulnak. Különös érzés fogott el. Eton-collegenak 
kisugárzó lelke van és ez nevel. Lélekbe vágó élmény szerűséggel. Túl 
a falakon kertek, virágok, pázsit várja a diákokat. A gentleman 
nevelése a play-groundokon folytatódik. A jellem és képességek 
csatája folyik itt tovább. Az angoloknál ez több m int játék és test
nevelés. A görög eszményhez való visszatérés ez. A férfivánevelés 
játéka, amely lélekjelenlétet és felelősségérzést követel. Becsületet 
és bátorságot. Ami egy birodalom építéséhez is kell. Mindenütt az 
egyéni erők kifejlesztése van előtérben. Ezt szolgálja a felsőbb 
osztályokban a tárgyak hajlam és kedv szerint való választása. 
Ez nem jelent korai specializálódást, hanem csak egy rugalmas 
keretet, amelyen belül az egyéni erők szabadabban bontakozhatnak 
ki. Nálunk minden tárgyat egyenlő mértékben kell tanulnia a diák
nak, és ebben a keretben nincs szabad mozgási lehetősége kedv és 
tehetség szerint. Még nehezíti a helyzetet, ha minden szaktanár a 
maga tárgyát valósággal végrehajtja a tanulón. Ez kényszeríti bele 
a diákot a lélektelen és értelemnélküli magolásba, mert különben 
nem boldogul. Ez idézi elő a nyolcadik osztályban száraz adat
tömegek bevágását, hogy azután az érettségin látszateredményekkel 
tündököljenek. Nyolcadikban már nem lehet nyugodt, és elmélyedő 
munkát végezni, mert, úgymond, mindennap ennyi és ennyi tételt 
kell beemlézni. Itt egy-két tanár más módszere nem segít, csak az 
egész rendszer megváltoztatása, mert a diákok már elsőtől kezdve 
ebben a minden önállóságot nélkülöző szellemben nevelkedtek.

Élénk életet visz azután a tanításba az egyéni jellem és intel
ligencia mozgatója: a verseny, amelyet elősegítenek a számtalan 
ösztöndíjak. Nagyjelentőségű azután az a tény, hogy a diákok egész
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nap együtt vannak a gyönyörű parkokban, szétszórt lakóházakban, 
houseokban, ahol külön önkormányzatban él 30—40 diák. Értékesen 
egészíti ki a játékot és tanítást a vitázó társaságok, zenekörök, ter
mészettudományi és irodalmi önképzőkörök munkája. Eton-college 
és a hozzá hasonló public schoolok (Harrow, Winchester, Rugby stb.) 
az angol nevelési géniusz legsajátosabb alkotásai, ahol együttesen 
nevelnek : a játék, a természet, a történeti miliő, a szabadság és 
egyéni felelősségérzet levegője...

*
Eton után utam egy londoni iskolába : St. Marylebone Grammar 

Schoolba vezetett, amely talán átmeneti típust képviselhetne a 
nagyhírű public schoolok és a tömeg számára szolgáló secondary 
schoolok között. Modern é> régi érdekes keveréke. 1792-ben alapították, 
és akkor filológiai iskolának hívták. Liberális (ennek a szónak 
Angliában egészen más tartalm a van, mint nálunk) és modern 
nevelést ad, amit a hagyomány színez. Az iskolai értesítőben a követ
kező tárgyak szerepelnek : angol nyelv és irodalom, történelem, 
görög, francia, német, matematika, mechanika, fizika, kémia, föld-r 
rajz, művészet, vallás, kézügyesség, torna, zene. Az iskola életét 
meghatározza az a tény, hogy London szívében van. A headmaster, 
aki egyben az irodalom tanára, bevezett egy felső osztályba, ahol 
Lear királyt olvasták. A főszerepet a tanár gyönyörű, művészi elő
adásban, a többi szerepeket pedig a fiúk olvasták. A tanár közben 
magyarázattal kísérte az egyes részeket. Élt a darab, az alakok is 
éltek, és a fiúk egy nagy művészi élménnyel lettek gazdagabbak. 
Tartalmi kivonatokat nem vágnak be, életrajzokat nem fújnak, 
hanem az irodalmat az alkotásokon keresztül ismerik meg. Valljuk 
meg őszintén, hogy nálunk még most is a fiúk nagyrésze tartalmi 
kivonatból ismeri meg a művek nagyrészét, a művet nem ismeri, a 
könyv esztétikai közhelyeit mégis el kell mondania róla. Az irodalom- 
tanár maga is művészember, aki újra és újra átéli a mű szépségeit, 
és az átélés forróságával érezteti azt a fiúkkal is. Ha nem így van, az 
irodalom életnélküli adatok fárasztó halmazává v á lik ... Itt láttam 
még egy életrevaló órát, amely inkább vitagyűléshez hasonlított. 
A megbeszélés tárgya v o lt: a szabad kereskedelem. A kérdést min
denki előre tanulmányozta. A legügyesebb a v itát bevezette és a 
katedrán elnökölt. A tanár a hátsó padban figyelt. És egész órán át 
folyt az érdekes vita, a kérdés sok oldalról való megvilágítása, amely 
alkalmat adott a fiúknak az önálló gondolkozásra.

Egy órakor együtt ebédeltünk a nagy iskolai étkezőben a 
fiúkkal, és ott megtudtam, hogy az iskola patronusa : Lord Rother- 
mere. *

London külvárosában vagyok : Hilly Fields. Hangulatos kert
városrészlet. Egy magas domb tetején van az iskola. Ez a harmadik 
típus. Brockley County School. A fiúk a környékről bejárnak az
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iskolába. Az alsóbb társadalmi osztály is képviselve van. Hatalmas, 
szép épület, világos, modem tantermek, gazdag fölszerelés, szép 
laboratóriumok, műhely, földrajzi szaktermek stb. szép tanári szoba, 
fotelekkel és tűzhellyel. Reggel 9 órakor levonulunk a díszterembe, 
áhol közös ima, áhítat és éneklés vezeti be a tanítást. Pedig ez nem is 
felekezeti iskola. Mély hatást gyakorolt reám ez az áhítat. Ez az 
iskola második otthonom lett. I t t  tartottam  háromszáz diák és a 
tanári kar előtt több mint egyórás előadást (vetítéssel) Magyar- 
országról. Ettől a naptól kezdve a diákok érdeklődésének központjá
ban mindig Magyarország volt. A magyar kérdésről vitáztunk a 
tanári szobában, az ebédnél és mindenütt. És én akkor arra gon
doltam : milyen lehetőségek vannak itt kihasználatlanul. Országosan 
megszervezett, tervszerű munkával milyen nagyszerű munkát lehetne 
itt végezni Magyarország érdekében. És nem történik semmi.

Ebben az iskolában láttam szép és érdekes földrajzi oktatást. 
I tt azonban több óraszámban és sokkal több osztályban tanítják a 
földrajzot, mint nálunk. Kihangsúlyozzák a földrajz életrenevelő, 
nagy gyakorlati értékét. Nemcsak leíró földrajzot adnak összezsú
folva az alsó két osztályban, hanem új szempontok szerint, a felső 
osztályokban is, amikor már tudatosabban és részleteiben lehet meg
tanulni azt, amit az alsóban kénytelenek voltunk elhanyagolni 
néhány földrajzi név felsorolásával. A földrajz és annak gazdasági 
iésze olyan ismereteket ad, amely a nemzetek jövendő harcában 
döntő fontosságú. Megszünteti az előítéleteket, kitágítja látóhatá
runkat, megtanít számolni a realitásokkal, a szűk sovinizmusból 
elvezet a szélesebb emberi horizontok felé. Sajnos, nálunk a helyett, 
hogy negyoob helyet biztosítottak volna a földrajznak, mégjobban 
lefokozták az eddigieknél. *

Vonatra szálltam és egy kis vidéki városban : Harpendenre 
utaztam, és itt alkalmam volt megismerkedni a negyedik iskolatípus
sa l: egy átlagos vidéki középiskolával: családias környezet, koeduká
ció, nagy pázsitos játszótér, uszoda, műhelyek és egy kis iskolai kápolna. 
Itt tanított egy évig egy magyar tanár. A diákok között is találtam 
egy magyar származásút. Beültem az iskolai könyvtárba. Hangulatos, 
derűs terem, dolgozó asztalokkal és tárgyak szerint csoportosított 
gazdag könyvtárral. A könyvek nyitott polcokon vannak és a diákok 
bármikor használhatják. Itt dolgozza ki a kérdéseket az elég sűrű 
időközökben megtartott írásbeli vizsgákra, amelyek nem is vizsgák, 
hanem inkább írásbeli beszámolók. Egy bizonyos didaktikai egység 
elvégzése után. Ezek a könyvtárban végzett tanulmányok nagyon 
hasznosak, öntevékenységre és gondolkodásra nevelnek. Többet 
érnek, mint a száraz tankönyvekből bemagolt leckék sablonos iskolai 
felmondása. Nagyon életrevaló és hasznos része az angol nevelésnek 
a különböző műhelymunkák, kézügyességi gyakorlatok (famunka, 
kosárfonás, kertészet, mechanikai munkák stb.), nem azért, hogy 
szakembereket neveljenek, hanem hogy a szellemi munkát kiegé
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szítsék, a fiúk energiáját levezessék, és a fizikai munka megbecsülé
sére neveljék. Még most is hallom a harpendeni iskola műhelyének 
vidám munkadalát : a gyermekek fúrtak, faragtak, szép kis székeket 
csináltak, amit majd használni is lehet a diákszobában. Gyönyörű 
napot töltöttem Harpendenen. Mintha nem is iskolában lettem 
volna, hanem az élet egy kis boldog szigetén, ahol a tanár és a diákok 
egy nagy családnak a tagjai. Ilyen Anglia is. Szabad, józan és vidám. 
Ahol nincsenek látszattekintélyek és drill. Ahol nincs hideg távolság 
diák és tanár között. Ahol a fiúk a munkát nem a szekundával való 
fenyegetés miatt végzik el, hanem önként. Józan belátásból. Mert az 
angolok jellemeket nevelnek. Gentlemaneket, akikre egy világ- 
birodalom vár.

*
Vájjon eljön-e nálunk is a jobb és szebb világ? Az új magyar 

középiskola krisztusi személyiségű tanárainak azon kell dolgozni, 
hogy eljöjjön. Nekünk kell a nemzetnek olyan jellemes és alkotó 
férfiakat nevelni, akik a magyar parlagból megtermik majd a magasan 
művelt népi Magyarországot. Ha ehhez a munkához értékesíthető 
gondolatokat hoztam magammal Angliából, akkor ez a munkám 
nem volt hiábavaló...

Sopron. Csaba József.

A z angol kiejtés tanítása.

A középiskolai angol nyelvoktatás legsúlyosabb problémája a 
kiejtés helyes tanítása. Különösen kezdőfokon mutatkoznak nehéz
ségek, amikor a tanulókat olyan hangok kiejtésére — tehát képzé
sére — kell megtanítanunk, melyek sem az anyanyelvben, sem az 
addig tanult két idegen nyelvben — a latinban és a németben —- 
nem fordulnak elő. A nehézségek még azzal a körülménnyel is szapo
rodnak, hogy az angol betűrendszer nem elégséges mindazon hangok 
írásbeli jelölésére, melyek az angol élőbeszédben előfordulnak. Egy- 
egy betűnek többféle hangértéke lehet, s így az angol kiejtésre nem 
tudunk minden esetben érvényes szabályokat felállítani. Csak az 
esetek nagyobb részére érvényes szabályokat tudunk megadni, melyek 
a leggyakoribb jelenségeket rendezhetik, s így alkalmasak arra, hogy 
támpontul szolgáljanak a továbbiak számára.

A mondottak alapján gondolnunk sem szabad tehát arra, hogy 
a tanítás elején csak olyan szabály-rendszert nyújtsunk a tanulóknak, 
amely minden lehetséges esetre kiterjed. El kell vetnünk minden, 
különösen külföldön ajánlott és gyakorlott módszert, amely a tanítási 
idő elején 4—5—6 hetet szán kizárólag a kiejtés tanítására, nyilván 
azzal a céllal, hogy azt ez idő alatt tökéletesen elsajátíttassa. Ez a 
tökéletességre-törekvés elkerülhetetlenül magával hozza azt a nem 
kívánatos tényt, hogy a tanár a hangok képzését, az egyes betűk
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kiejtését — azok egymáshoz való különböző viszonya szerint — apró
lékos magyarázatokkal, számtalan szabály felállításával és megfelelő 
példák tömegével akarja megvilágítani. Mondanunk sem kell, hogy 
ez a módszer egyre szaporodó szabály-, kivétel- és példa-halmazával 
az első órák után kifárasztja a tanulókat, csökkenti érdeklődésüket 
és megbénítja felfogóképességüket. Ez a tudományos módszer meg
haladja tehát a középiskola kereteit, úgyhogy ott tőle komoly ered
ményeket nem várhatunk.

Vannak olyan módszertani elgondolások is, melyek a kiejtésre 
vonatkozólag minden szabályt és magyarázatot feleslegesnek tartanak, 
s azonnali beszédgyakorlatokkal kezdik a tanítást, arra számítva, 
hogy a tanulók a tanár kiejtését utánozva lassanként elsajátítják a 
helyes kiejtést. Felfogásuk szerint legbiztosabb a hallás útján meg
szerzett nyelvtudás, amely nem szorul szabályokra. Nem tagadható, 
hogy a középiskolai nyelvoktatásban a legdöntőbb szerep a tanár 
kifogástalan kiejtésének jut, de ha a szabályszerűségekre nem muta
tunk rá, és azokat nem rendszerezzük, a tanulók helyes kiejtése csak 
szolgai utánzás marad. A tanulóknak a kiejtést illetően bizonyos 
tudatossággal s ezáltal önállósággal kell rendelkezniök, hogy az első 
ismeretlen szónál zavarba ne jöjjenek, ha kikerültek az iskolából.

Feltétlenül szükséges tehát, hogy az angol nyelv tanításának 
kezdetén a főbb kiejtési szabályokat megadjuk, s ezzel a tanulóknak 
olyan biztos alapot nyújtsunk, melynek segítségével önállóan is el 
tudnak indulni az angol szavak helyes kiejtésének útján. A tanulás
ban a saját tapasztalásból, megfigyelésből és következtetésből leszűrt 
tudásanyag a legmaradandóbb ; ezért meg kell teremtenünk annak 
lehetőségét, hogy a legszembeötlőbb szabályszerűségeket a tanulók 
maguk vegyék észre és foglalják rendszerbe. Itt is —■ mint minden 
tárgynál —- lehetőleg a már ismert tudásanyagból kell kiindulnunk, 
mintegy arra kell építenünk. Ebben a törekvésünkben nagyszerűen 
felhasználható segítséget nyújtanak azok az angol szavak, melyek 
a magyar nyelvben a sportok, a divat, a film stb. útján terjedtek el, 
melyeket legnagyobbrészt helyes eredeti kiejtéssel vett át és használ 
a magyar köznyelv. Ezek a szavak csaknem kivétel nélkül ismere
tesek az ötödik osztályba lépő diák előtt s így alkalmasak arra, hogy 
velük az angol kiejtés főbb szabályait illusztráljuk.

Az első tanítási órán rövid bevezetőt mondunk az angol nyelv 
elterjedtségéről, fontosságáról és a német, valamint latin nyelvekhez 
való viszonyáról. Ügyes fordulattal arra tereljük a szót, hogy az angol 
nem is olyan ismeretlen nyelv a magyarok számára, hiszen a minden
napi beszédben gyakran használunk angol szavakat. Most feltehetjük 
a kérdést, ki milyen angol szavakat ismer, amelyek a közbeszédben 
előfordulnak. A tanulók egymással versenyezve jelentkeznek újabb 
és újabb angol, vagy annak vélt szavakkal. Ezeket gondosan meg
rostáljuk és a táblára írjuk. Ha az osztály találékonysága az első 
25—'30 szó után kimerülni látszik, magunk is felemlítünk egy 
csomó szót, s ha az osztály felismeri őket, ezeket is felírjuk a táblára.
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Ilyen módon feltétlenül összegyüjthetünk 40—50, esetleg ennél is 
több (70—£0) angol szót. Miután ezeket a szavakat a tanulók is 
bemásolták füzeteikbe, külön-külön megállapítjuk pontos kiejtésüket, 
és azt a jelentéssel együtt szintén felírjuk, illetve felíratjuk. Az elsó 
óra további részében ezeket a szavakat gyakoroltatjuk egyenként is, 
karban is. Nem lesz ez fárasztó és hosszadalmas munka, mert ezeket 
a szavakat a legtöbb diák már helyesen ejti ki. Az így megállapított 
és begyakorolt szókészlet alapján vezetjük majd le a kiejtés főbb 
szabályait. Egy átlagos színvonalú ötödik osztályban kb. a következő 
szóanyagot gyüjthetjük össze : foot-ball, match, back, half, center, 
hands, touch, off-side, fault, corner, goal — rugby — box, ring, 
manager, trainer, training, favourite, knock-out, champion -— 
smoking, pull-over, trench-coat, shawl —- Hollywood, star, girl, 
Micky-Mouse, happy-end, film — farm, farmer, cow-boy —• start, 
finish — speaker — thank you, all right, well, hallo — Lord Rother- 
mere, Daily Mail, Justice for Hungary •— hall, bridge, partner, Jolly 
Joker, five o’clock tea, good-by, mister, gentry, gentleman — music, 
bar, fox-trot, jazz-band, slow-fox — tennis, racket, play, ready, drive, 
out, fifteen, thirty, forty, game, set — stb. stb.

A következő órára ezeket a szavakat a szerint csoportosítjuk, 
hogy melyik betű kiejtésére akarjuk a tanulókat rávezetni. A kétségek 
megelőzése végett célszerű a magyarban is azonos kiejtésű betűket 
(b, d, f, h, k, 1, m, n, p, t, v, x, z) azonnal felírni a táblára, hogy 
később akadályul ne szolgáljanak. Ezután azt a szó-csoportot visszük 
a táblára, amellyel az „a“ betű kiejtését akarjuk szemléltetni. A sza
vakban előforduló összes a-betűket aláhúzzuk. Az együvé tartozó 
szavakat összekapcsoljuk, majd csoportonként felolvassuk és fel
olvastatjuk őket. Ezután kérdések által irányított közös munkával 
megállapíttatjuk a szabályszerűségeket és az a-betűnek csoporton
ként megfelelő hangot is felírjuk. Például :

match
happy-end

) same 
j a ~  e favourite } a =  é

hall
ball

) ,, star j 3 =  a (hosszú fflrm j a =  á

Ugyanezt az eljárást követjük az összes többi betűnél és betű
csoportnál. Ha valamely betűnél olyan hang fordul elő, amely a 
magyar nyelvben nincs meg, akkor ennek jelölésére a tankönyv meg
felelő fonetikai jelét használjuk, hogy zavarok ne álljanak elő. A fone
tikai jeleket azonban megmagyarázzuk, és a megfelelő hangot jól 
begyakoroltatjuk. Nagyon kell arra ügyelnünk, hogy egy-egy órára 
ne vegyünk túl nagy adagokat, mert egyébként a tanultak könnyen 
összezavarodnak. A kivételekre itt ne térjünk ki, mert nagyon meg
szaporítanák az anyagot. Alkalomadtán úgyis sorra kerülnek. (Pl. a 
kettős-o hangzócsoport (-poor, door-) magyarázatánál ne említsük a 
flood és a bood szavakat.)

.V 1
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Az egészen különleges th- és w-hangoknál feltétlenül meg kell 
magyaráznunk képzésük technikáját. (Pl.: a w-t úgy ejtjük ki, mintha 
két ajakkal v-t akarnánk ejteni. A th-ra vonatkozólag : nyelvünk 
hegyét felső fogsorunk alsó, belső széléhez illesztjük és az egyik 
esetben sz, a másikban egész könnyedén dz hangot akarunk hallatni.) 
Fontos, hogy ezeket a hangokat minél többször hallják és gyakorolják 
a tanulók. Általában a tanár gondosan ügyeljen a kiejtésre és a 
hangsúlyozásra; vegyen észre minden hibát, s azokat azonnal javítsa 
ki. Ez bizony nagy türelmet és sok fáradságot igénylő munka, de a 
kielégítő eredmény érdekében mindent meg kell tennünk.

A fent leírt eljárás alkalmazásával elérhetjük azt, hogy teljesen 
kezdő tanulóink rövid pár óra leforgása a latt megismerkednek az 
angol kiejtés főbb szabályaival és olyan mintaszavak birtokába ju t
nak, melyek később is útbaigazításul szolgálhatnak számukra.

Ezzel természetesen még távolról sem ért véget munkánk, csak 
a kezdet nehézségein jutottunk túl. Tovább haladva, az olvasókönyv 
szövegeinek olvasásakor minden esetben rá kell mutatnunk a kivé
telekre és egyéb kiejtésbeli, vagy hangsúlyozási sajátságokra. Minden 
alkalmat meg kell ragadnunk, hogy a kiejtést és hangsúlyozást minél 
tudatosabbá tegyük. E célra különböző eljárások állnak a tanár 
rendelkezésére : összehasonlítás más tanult nyelvekkel, rövid, találó 
szabályok, csoportosítás, levezetés, szembeállítás stb. stb.

Különösen a csoportosítással érhetünk el nagy eredményeket, 
mert a gyermekek szeretik a rendszerezést, és így ebben a munkában 
ők is örömmel vesznek részt. A legkülönfélébb csoportokat állíthatjuk 
össze a tanult angol szavakból, mindig bizonyos szempont szerint, 
így pl. összeállíthatjuk az alakra hasonló, de a kiejtésben különböző 
szavakat. Például :

hat bad hair thou collar
heat bade hare though colour
hit bid hear thought
hot bed here
hűt bud hire

Szembeállítjuk egymással az egyforma hangzású, de más helyes- 
írású szavakat. Ezáltal a helyesírást is gyakoroljuk. Pl. :

blue — blew grown — groan steal —• steel
bare — bear hear — here weak — week
by buy hair — hare two —-to  — too
sea —- see some — sum rain — rein — reign

Összegyüjthetjük az állandó kiejtésű képzőket és végződéseket : 
-ing, -er, -ment, -ness, -tion, -sión, -ure, -tűre, -able, -ous stb. stb.

A tanár leleményességétől igen sok függ : mennyire tudja ezeket 
a lényegében komoly gyakorlatokat megkedveltetni a tanulókkal, 
mennyire tudja munkájukat megkönnyíteni és élvezetessé tenni.

Igen nagy gondot kell fordítanunk a helyes hangsúlyozásra is.
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Természetesen itt is elsőrendű fontosságú a tanár példaadása : kifogás
talan hangsúlyozása. Ezen a téren sokkal általánosabb érvényű sza
bályokat tudunk felállítani, mint a kiejtésnél, de mégis eredményesebb 
a hallás utáni elsajátítás. A hangsúlyozásnál három irányba kell a 
tanár figyelmének kiterjednie : helyes legyen 1. á szó-, 2. a mondat
hangsúly és 3. meg legyen az angol beszédnek sajátos lejtése is. A sza
vak hangsúlyozásánál jó útbaigazítást nyújt a tanulók számára, 
ha a hangsúlyos szótag fölé ékezetet tétetünk. A mondatok hang- 
súlyozásánál elsősorban arra kell tanulóinkat rászoktatnunk, hogy 
az összetartozó mondatrészeket, illetve szavakat egy lélekzettel, 
szinte ,,egy szuszra“ mondják ki. Elég hosszú időbe telik, míg erre 
rá lehet őket szoktatni. Igen megkönnyíthető azonban a tanulás, 
ha az összetartozó szavakat a mondat belsejében egy-egy függőleges 
vonallal elkülönítjük a többitől. Pl. : My father | has| a big house. 
In this house | there are | four large rooms. Később természetesen ezt 
a jelölést el kell hagynunk.

Fejtegetéseink befejeztével megállapíthatjuk, hogy az angol 
kiejtés és hangsúlyozás helyes tanításában a tanárnak sok nehézséggel 
kell megküzdenie. Ezeket a nehézségeket azonban megfelelő mód
szerekkel lényegesen csökkenthetjük, különösen akkor, ha meg
találjuk a gyermeki lélekhez legközelebb álló eljárásokat. A tanár 
odaadó, fáradságot és kényelmet nem ismerő, egyben gondos és 
szeretetteljes munkája hozhatja csak meg a végső, kielégítő ered
ményt, amely a tanár munkájának egyben legszebb jutalma.

Kiskunhalas. Táczi Szabó Győző.

Történelmi miliő és koreszme két olyan egymásra utalt előfel
tétele a fejlődésnek, mint a termőföld és a mag a növekedésnek. 
Külön-külön mindegyik értékes lehet, de élet csak ott terem, ahol 
ez a kettő egymásra talál.

Volt-e valaha fogékonyabb korszak a mainál egy olyan gondolat 
számára, amely az összes szellemi erők összefogásával akar a magyar
ságnak nagyobb életlehetőséget biztosítani? Nehéz kérdés, hiszen 
ezer esztendő alatt a fejlődésnek és a katasztrófáknak annyi hullám
torlódásain küzdötte át magát a magyar, hogy mindenre, s ugyan
akkor az ellenkezőjére is találhatunk példát. Nagy és hősi korszak 
volt a török hódítások százada, s ugyanakkor a nagy eszmék nyomán 
kivirágzott a magyar nyelv és a nemzeti irodalom. Nagy erőfelszaba
dulás volt a hosszú álom után a Kazinczyék korának ébredezése, 
amely fogékonnyá tette a lelkeket Széchenyi eszméinek befogadására. 
De kétségtelen, hogy a várakozásnak és a lehetőségeknek mindent 
felülmúló arányai vannak ma, amikor a világháború utáni letargiából

Tudománnyal és fegyverrel.
Makkai Sándor könyve.
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egészen új idők dübörgése ébresztette fel a nemzeteket, s ennek 
vezérszólama l e t t : minden elvesztettet visszaszerezni, minden el
mulasztottat helyrepótolni! A legyőzöttek felegyenesednek, s percek 
alatt hitük és erejük támad évszázadok mulasztásainak helyre
hozására, mintha a múlt század nagy nemzeti egyesüléseinek korá
ban élnénk. Végre megérte a magyarság, hogy önálló, független állam 
lehetett, s húsz évnyi révedezés után megnyíltak szemei énje kuta
tására és felismerésére, vele ereje tudatára ébredt, mellyel saját 
önálló lelkiségét kivirágoztathatja. Két nagy nemzet példaadása, 
jelentőségünk megnövekedése Közép-Európa térségein, területeink 
egy része után a többiek visszaszerzésének reménysége új távlatok 
felé hívja a kutató elmét, s a legmélyebbre látókban méltán gomolyog 
fel a legnagyobb gondolat : a magyarságot minden politikai, társa
dalmi és közigazgatási szervezkedés és reformálás fölött lélekben, a 
nevelésen keresztül kell megépíteni. Makkai Sándor ezt kísérli meg, s 
könyve valóban az idők teljességében jött.

A könyv alcíme : ,,A nemzetnevelés terve“ árulja el a mű valódi 
célját. Hozzátehetnők azt is, hogy elvi tanulmány, mert a nevelés
ügynek sem a szervezetével és igazgatásával, sem a módszerei
vel nem foglalkozik, s minduntalan a szakemberekre bízza a részletek 
későbbi kidolgozását. Az aprólékosság megölője lett volna annak a 
léleknek, amely a szerző kezét írás közben fogta. Egy egyetemes 
életelv, a nemzeti exisztencia legmélye, az egész magyarságnak, mint 
egyetlen élő személynek impozáns nyilatkozata a mellett, hogy élni 
és erősödni akar, tartja vállain a mű egész boltozatát. A „terv“ 
szó nem úgy hangzik el, hogy rajta egy bonyolult nevelésügyi szerve
zet adminisztrációját kell értenünk grafikonokkal és statisztikákkal, 
hanem úgy, hogy a boltozat hatalmas űrjeit telezengi, s eltervezésévé, 
elhatározásává szélesedik egy olyan magyarság megteremtésének, 
amely méltó megállani a megnőtt időkben. Kimondott szó, amelynek 
legfőbb akarata, hogy ne maradjon szó, hanem a mainál különb 
magyarság életében tetté és valósággá váljék.

Következik ebből, hogy minden egyes problémát a magyarság 
egyetemes létfeltételei állítanak fel és határolnak el. Nincs probléma 
és feladat önmagáért, minden kérdést a nemzet létérdeke tesz fel, 
és a nemzeti exisztencia valódi értelmezése old meg. Ezért olyan vilá
gos a mű kiindulópontja, hogy a nevelés nem szigetelhető el a közös
ségi élettől, hanem az lényegében politikum, az öncélú nemzeti 
exisztencia ügye. Ezért jutunk el a magyar nemzetnek leginkább 
megfelelő létforma kutatása közben a katonai, a vitézi létformához, 
amiben tehát meg kell erősíteni a magyarságot. De elszakadnánk az 
exisztenciális szempont gyökereitől, ha üres militarizálássá szárí
tanék a nemzeti létet, ezért a férfijellem kialakítása s a nemzet
testvéri közösség létrehozása az a felsőbbrendű cél, amely életet visz 
az üres formaságokba. E lelki militárizmusnak valóban exisztencia- 
filozófiai értelmét az a megállapítás jelzi és biztosítja, hogy a vitézi 
nemzetközösségben kitermelődő nemzeti akaraterő meg fogja aka^



Bartók Miklós: Tudománnyal és fegyverrel 357

dályozni azt, hogy a nagy nemzetek bűvkörébe esve gépies utánzás
sal gyengítsük nemzeti karakterünket, s a halálba való beletörődés 
lehúzó erői bénítsanak meg. Nemcsak a háború és az emberölés 
bekövetkezhető alkalmai kívánják tehát a katonai szellemű neve
lést, hanem a nemzeti exisztencia, a sajátos magyar lelkiség fenn
maradása is.

A katonai létforma továbbmenve azt jelenti, hogy állandó 
lelki készenlétben kell lennünk minden olyan harcra, amely exisz- 
tenciális valónkat érinti. Kell lenni magyar élettervnek, amely csakis 
állandó hadrakeltséggel valósítható meg. A mozgósítás a családdal 
kezdődik, amely gyökere a nemzetnek. A nőt vissza kell adni a 
családnak, mert ő a magyarság létparancsa szerint katona-anya és 
katona-feleség. S ahogy a nő nem az önmaga kedvteléséé, ugyanúgy a 
gyermek sem a szülőké és az egyeseké, hanem a nemzeté. A magyar 
otthon nem a kényelemszereteté, hanem a kemény, minden küzde
lemre kész heroizmusé.

Mindezeket gyökerében a nevelés biztosíthatja. Létre kell 
jönnie egy osztálytalan társadalomnak, amelyben mindent közös cél 
irányít. Egyetlen és határozott cél szabjon irányt az iskolai munkának 
is, melynek legelső teendője a népi műveltség és a magas műveltség 
összeegyeztetése. A nyelvi oktatás alapja a népi beszéd legyen és 
nem irodalmi remekek, mert így finomodik ki a nemzet ösztöne a 
beszédben tükröződő sajátos magyar szellem megérzése iránt. Az em
berismeret tárgykörében a néprajz, történelem, jogi és politikai isme
retek a nemzeti jellemkép kialakítását szolgálják, a filozófiai ismeret
kör pedig az emberi méltóságét. A természetismereti tárgyak célja a 
magyar élettér megismerése legyen, az életgyakorlatok pedig a magyar
ság egészségügyét, művészi nevelését és a gyakorlati munkára való 
nevelést szolgálják. Mindezek a tárgyak karöltve és együttesen 
taníttassanak négy elemi és nyolc középiskolai osztályon keresztül, 
melyek elvégzése legyen kötelező, valamennyi iskolatípusban az 
egységességet és a gyakorlatiasságot tartván szem előtt. A nemzeti 
műveltség eme teljes és egyöntetű elsajátítása után birtokolható 
csupán a nemzettagsági jog. A főiskolai képzés is kapcsolódjék bele 
szervesen a nemzeti célok szolgálatába, kerülni kell minden felesleges 
erőpazarlást, amely a mostani tudósképzéssel jár, a szó szoros értel
mében vett tudományegyetemre csak a valóban arra alkalmasok 
járhassanak, a többiek pedig a nemzeti célok által irányított szak
főiskolákra. Végül tanterv és óratervvázlatot közöl Makkai, amely 
a célkitűzés gyakorlati keretét adja.

Ä nemzetnevelés életkerete tehát a katonai nevelés, tartalma 
pedig a nemzeti műveltség. Mi ebben az, ami valóban új és ami 
gondolat? Űj magának az életkeretnek, a létformának a gondolata. 
Az, hogy a nemzet eleven test, amelynek ugyanúgy meg kell terem
teni a valójának megfelelő életfeltételeket, mint ahogy a kertész 
más feltételeket biztosít egy trópusi és egy sarki növény számára. 
Ehhez mindenekelőtt az élő szervezetet kell megismerni, tudni kell
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azt, hogy milyen levegő, milyen gondozásmód, klíma- és talajviszo
nyok mellett fejlődik leginkább az önmaga mintaképévé. Egy nagy 
élettörvény felismerése kellett ehhez, az, hogy természetes növekedés 
csakis abban az irányban lehetséges, mely az élőlény exisztenciális 
adottságainak megfelel. Mily csodálatos növénnyé vált volna a 
magyar, ha történelme folyamán nem kényszerítették volna csak
nem szünet nélkül számára torz és idegen keretek közé? Az első 
térítők idegen szelleme, a Werbőczi parasztot megvető gőgje, a 
Habsburgok alkotmányos érzéketlensége mind mást akart csinálni a 
magyarból, mint amire Isten teremtette. Nem csoda, ha nemzeti 
érzése lehalkult, öntudata elcsenevészesedett, s nemzeti létének leg
komolyabb kérdései elől a retorikába, vagy a közönybe menekült. 
I tt van az ideje, mégpedig a legfőbb ideje, hogy felvettessenek előtte 
az önmaga megismerésének problémái, hogy ennek nyomán tisztába 
jöjjön saját lényegével, s döntsön a keret és minőség fölött, melyben 
saját élete kivirulhat. Ez a leginkább megfelelő életkeret Makkai 
szerint a honvéd-testvériség, a katonai létforma, helyes-e vagy nem, 
bizonyára sok vita fogja eldönteni. Az a tény azonban mindörökké 
tény és igazság marad, hogy egy nemzetet csakis lényegének fel
ismerése és kidomborítása által lehet nemzetté nevelni, s hogy ehhez 
a kérdéshez csak az szólhat hozzá, akinél ez a kérdés — mint Makkai- 
nál •— a filozófia és az élet egységévé mélyült.

Űj továbbá a nemzeti műveltségnek mint tartalomnak a 
nemzeti létformába való belehelyezése. A nemzeti műveltség egy a 
nemzet önismeretével, amely a világért sem valami pietista önemész- 
tődés, hanem az exisztencia után való szüntelen kutatás a végből, 
hogy a nemzeti fennállás és lét összes körülményeinek ismerete mint 
kultúranyag töltse ki a nemzeti létforma keretét. Eddig nemzeti 
műveltségen csak a magyar nyelvet, történelmet s a hazai föld 
ismeretét értettük kizárólag eme diszciplínák tárgyánál fogva. 
Makkai ellenben minden lehető emberi ismeretet abból a szemszög
ből tekint, hogy azt az ismeretet magyar ember szerzi, nem a téma 
adja meg tehát az ismeret jellegét, hanem hogy azt a magyarság 
mint magyarság fordítja hasznára. Képzeljünk egy óriási hálót, 
amely le van terítve a földre, s most valaki egyetlen pontjánál fogva 
a két ujjával emelni kezdi ; a háló valamennyi része utána emelkedik. 
Ugyanígy az emberi kultúra is egy hatalmas szövevény, de meg 
lehet fogni éppen a magyar csücskénél fogva, s ezen keresztül az 
egész egyetemes kultúranyag magyar érdekűvé válik. Van levegő 
az egész világon, de van Magyarországon is. Van fény, gravitáció és 
kémiai folyamat az egész mindenségben, de van a magyar haza terü
letén is. Ügy tárgyalandó tehát a levegő, az összes fizikai és kémiai 
jelenségek s általában az egész természet világa, mint amely ,,a 
magyar ember életének, egész lelki és szellemi exisztenciájának 
minden oldalról való, mélyreható meghatározója, amellyel benső
séges, ősgyökerű életközösségben van“ . Nemcsak a humaniórák, 
hanem minden tantárgy valamennyi problémája innen, a magyar
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földről tekintessék át, természetesen a közeliek élesebben, a távoliak 
elmosódottabban. Ezek is a nemzeti önismeretet mélyítik tehát, 
amely nemzeti önismeret tartalommal tölti meg azt az életkeretet, 
melyet Makkai a nemzetet védő állandó harci felkészültségben jelöl 
meg. Nem az az új itt, hogy a tanítási anyag adott szempont — itt 
a nemzetnevelés — köré koncentráltassék, hiszen ez régi elve a 
didaktikának, hanem az, hogy a keret és a tartalom egymásból 
következzék. Még jobban a lényegig ásva : a tanult anyag azáltal 
váljék élővé, hogy a nemzeti exisztenciából adódott életkeretet 
tölti ki. S ezen a ponton az életkeret is igazoltatik : a hősiesség, a 
nemzeti akaraterő diadalt ül a tudományokon is, s kényszeríti 
magának teremni.

És harmadszor új dolog Makkainak a keresztyénségről te tt 
nyilatkozata is. Erdély volt püspöke harcot indít a liberálizmus 
hamis felfogása, az „általános emberszeretet“ üres frázisa ellen. 
Mert a krisztusi szelídség és türelem nem azt jelenti, hogy általa a 
gonosz elszenvedtessék, hogy puhasággal, elereszkedéssel és gyáva
sággal az életet megrontó bűn palástoltassék. „A bűnnel szemben az 
evangéliumnak kérlelhetetlen katonai szelleme van, és Krisztus egy
házát ezen a földön való életében ecclesia militans-nak, harcoló 
egyháznak nevezték őseink.“ Ha tehát egy nemzet fennmaradásáért 
harcol, csak az álkeresztyénséggel juthat ellentétbe, mert az igazi 
nemzetszolgálat nemhogy ellenkeznék az evangéliummal, hanem ez a 
szolgálat egyenesen Istentől kapott és rendelt megvalósulási tere és 
alkalma a hívő életnek. Ezek a gondolatok éles cáfolatai annak a 
törekvésnek, amely krisztusi jelszavaival alkalmas a nemzet elalta- 
tására, s további stagnálásra csábítja a már-már egészséges irányba 
kibontakozó nemzeti erőket.

S ha végül szabad ehhez a nagyvonalú, lélekkel megírt nemzet
nevelési tervhez kiegészítéseket fűznünk, akkor — szerintünk — 
eggyel meg kell toldatnia : a mai katonai nevelésben még meglévő 
osztrák szellemi hagyományokat nemzetiekkel kell felcserélnünk. 
A mai kiképzés gépies rendje, a csak az alázatosságra való szoktatás 
abból a világból ered, amikor a magyarság idegen érdekeknek és 
dinasztiának a szolgája volt, egy önállóvá lett nemzetnek ide is be 
kell vinnie a nemzeti exisztencia gondolatát. A magyar katona 
mindig hős volt, de mennyivel hősebb lenne, ha a gépies cselekvésen 
kívül a saját öntudata és meggyőződése is tettekre sarkalná! A gya
korlótereken a nemzeti géniusz világítson, a gyakorlati kiképzést 
több szellemi és lelki oktatás egészítse ki. Ha sikerülne elérni, hogy 
a katonai szolgálatot egyetlen magyar se tekintse tehernek, mert 
benne saját nemzeti mivoltának kiélését érzi, ha nemcsak a nemzet 
szellemébe vinnénk militárizmust, hanem a militárizmusba is több 
szellemet, azaz két oldalról indulna meg a közeledés polgár és katona 
között, akkor hamarabb érnők el a minden körülmények között 
helyes célkitűzést, hogy minden magyar egyetlen honvéd-testvéri 
közösségben olvadjon össze.
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A gondolat azáltal válik naggyá, hogy olyan vágyakat sűrít 
és tisztít szavakká, melyek milliók leikéből kívánkoznak ki. Mindenki, 
aki ezen az ezeréves földön olyan életet kíván a magyarság számára, 
amely méltó az alkotásaiból, jelleméből és történelméből kiáradó 
szellemhez, nagyon vágyakozik egy másféle magyarság után. A lélek
ben való eggyéforrás, a nemzeti akarat olyan felizzása, melyben 
minden kicsinyes, egyéni érdek porrá ég, a szavak helyett tettek, 
látszat helyett valóság, a nemzetnek céllá, teremtő eszmévé való 
kiteljesedése, az önzetlen szolgálat kristálytisztasága és hősiessége 
nagyon mélyen buzog ma millió és millió magyarban. A lelkek messze
ségeiből kürtszó visszhangozik, melyre szemét dörzsölve riad fel a 
tábor ; indulni kell, ez a mai magyarság alapérzése. Makkai Sándor 
könyve nem tesz bizonytalan zengést, szava a léleké, amely minden
kihez szól. Egy nagy történelmi igény bontakozik ki belőle, melyhez 
a névtelenek seregei csatlakoznak, benne mindenki vágyaira és 
céljára ismer. Makkai egy nemzet helyett beszél, s mint felkent 
követ járul e nemzet önismerete elé. Ez művének érdeme s jelen
tősége.

Debrecen. Bartók Miklós.

Reflexiók Pálóczi Czinke István 
zsoltárátdolgozásaihoz.

(Pálóezi Czinke István : A zsoltárok. Miskolc, 1938, 8 r., 224 oldal.)

Régóta foglalkoztató, de nyugvópontra jutni még napjaink
ban sem tudó számos kérdés merül fel gyülekezeti éneklésünk s 
azzal kapcsolatosan énekeskönyvünk mai helyzete körül. Vala
mennyi kérdés oda megy ki, hogy templomi éneklésünk reformálásától 
elválaszthatatlan az énekeskönyvünk átnézésének, sőt — szerin
tem —• teljes átdolgozásának az ügye. Azt gondolom ugyanis, hogy 
nem egyedül vagyok olyan meggyőződésben, hogy a ma használat
ban lévő énekeskönyvünk az előző kiadásokhoz viszonyítva sok 
tekintetben nem fejlődést, hanem visszaesést jelent. Elég itt hivat
kozni arra, hogy az egymásután következő énekeskönyv-kiadások 
révén napjainkra már csaknem mind elpusztult és feledésbe ment 
az a sok ősi szép dicséret, melybe eleink a vallásos buzgóságnak 
annyi mély és igaz érzését tudták belevinni, hogy azt a kiszorult 
régi dicséretek helyébe lépő újabb költésű, vagy idegen népek lelki
ségéből hozzánk átültetett vallásos himnuszok a művészibb for
mák és áradozóbb érzések ellenére sem igen tudják még csak meg
közelíteni sem.

Azonban a kezünk közt levő könyvecskével kapcsolatosan 
énekeskönyvünknek mi most nem a második, hanem az eiső részé
vel, a zsoltárokkal akarunk foglalkozni. Bár kétségtelen, hogy a
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Szenczi Molnár Albert-féle zsoltárszövegek és dallamok nemcsak 
magyar református anyaszentegyházunk örökértékű kincsei, hanem 
hazai művelődéstörténetünknek is becses nyelvi és zenei emlékei, 
melyekhez tehát alakítás és módosítás céljából hozzányúlni igen 
meggondolandó dolog, mindazáltal rajtuk ezt a munkát elvégezni 
épp a gyakorlati élettel való összefüggésük szempontjai követelik. 
E szempontok pedig a kérdéseket önként két vizsgálódási területen 
csoportosítják : a szöveg és a dallam körül.

Szenczi Molnár Albert zsoltárszövegének nyelve korunkra már 
elavult. Ilyennek bizonyult már nemzedékekkel ezelőtt. E fogyat
kozáson az újabb zsoltárkiadások szövegi revízióval próbáltak 
segíteni. Kevés sikerrel. Az átdolgozási kísérletek közt Szenczi 
nyelvének ereje, biblikus zamata még Arany János művészi tolla 
alatt is elveszett (belátván ezt a teológiailag mégsem tudományosan 
képzett költő, le is tett az átdolgozási próbáról), még inkább érték- 
csökkenést szenvedett később a szegényes költői vénájú átdolgo
zásoktól. Ezenkívül a Szenczi-féle anyag jórészét a revíziók az egyes 
kiadásokból lassacskán kiszorították, kisérletet sem mervén tenni 
azzal, hogy azt judaisticus elemeitől megszabadítva a keresztyén' 
buzgóság gondolataiba öltöztessék át.

A felmerült kérdéskomplexum más része a zsoltárok daliami 
időmértékére vonatkozik. Van törekvés, mely az eredeti francia 
rithmikus dallamképletek iránt való hűségből a százados gyakorlat 
folytán nálunk már choralissá lett éneklési módot gyülekezeteinkben 
szeretné szintén rithmikussá tenni. E törekvésnek megvan minden 
történelmi és tudományos alapozottsága, csak épp a gyakorlattal 
vált összeegyeztethetetlenné. Mert ám jegyezhették a zsoltárdallamo
kat az eredeti francia szöveg prozódiai rithmikája szerint időmérté- 
keseknek maguk a hugenotta szerzők, énekelhetnek mind máig így 
a svájci gyülekezetek, a dallam és szöveg rithmikai párhuzama azon
ban már kezdetben derékban tört előbb a német fordításnál, majd 
még inkább a Szenczi-féle átdolgozásnál. Szenczi is rithmikusnalc 
jegyzi ugyan a dallamokat, ilyenekül őrzik azokat még a múlt szá
zad hetvenes éveinek a zsoltárkiadásai is, mégis teljes bizonyos
sággal állítható, hogy a magyar református gyülekezetek rithmikusan 
sohsem énekeltek. Állításunkat nemcsak arra alapozzuk, hogy Tinódi, 
Balassa, a kuruc ének- (dal-) költészet stb. bizonyságai szerint a 
rithmikus éneklési mód a magyar vérmérséklettel és ízléssel meg 
nem egyezik, hanem ezenkívül alapozzuk egyszerűen arra a gyakorlati 
tényre, hogy a tömeges, tehát a gyülekezeti éneklésben még a leg
egyszerűbb rithmikának is szükségképpen choralissá kell válnia. 
Hogy ez így van, szinte naponként tapasztalható a Himnusz, a 
Gályarabok éneke s egyéb egyszerű rithmikájú közismert énekünk
nél, mely valamennyi egyenlő méretű menetet vesz fel a gyülekezeti 
éneklésben. Ha a gyakorlattól és a tapasztalattól elszakadva, nem
zeti ízlésünket és éneklési sajátosságunkat is félretéve a kérdés 
megoldását mégis az eredeti francia dallamjegyzéshez való ragasz

3
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kodás területén keresnők, akkor is könnyen belátható, hogy mai 
zsoltárszövegeink oly gyökeres átdolgozásra várnának — épp a 
szövegi és dallami rithmika párhuzamának megteremtése végett — 
hogy a gyakorlatban beválóság kétséges eredménye alig lehetne 
arányban az elvégzendő feladat roppant súlyosságával.

De e feladat elvégzésére a fentiekben érintett okokból nincs is 
semmi szükség. Különösebben feleslegessé tette ezt az a zsoltárátdol
gozás, melynek alábbi ismertetése végett kellett a fentieket előre- 
bocsátanunk. E munka létrejövetele körülményei már magukban 
történelmileg korjellemzők. A cseh uralom alá került református 
gyülekezeteinknek ugyanis a megszálló hatalom megtiltotta az 
anyaegyház énekeskönyvének a használatát. E viszontagságos 
helyzetben tehát elszakított testvéreink számára Pálóczi Czinke 
István püspök új énekeskönyvet szerkesztett s adott ki, s abban 
első renden Szenczi szövegének áldolgozására vállalkozott. Igyekezete 
arra irányult, hogy a nagy zsoltárfordító ,,háromszázadot kiszol
gált s becsületben megvénhedt m unkáját“ közelebb hozza a mai 
irodalmi nyelvhez, fejlettebb ízléshez, s magyarosabb rithmushoz. 
Teljes zsoltárátdolgozás ez a munka, s jóvá teszi mai énekeskönyvünk
nek amaz egyik legsúlyosabb tévedését is, hogy t. i. megvan ugyan 
énekeskönyvünkben mind a 150 zsoltár, de egyik-másik már csak 
pár használható versszakra lecsonkítva. Pálóczi Czinke István a 
kihagyott verseket is átdolgozza, s maga mondja, hogy a legértékesebb 
gyöngyöket épp ezek közt találta. Nem szószerinti fordítások ezek, 
mégis hűek és — ez az egyik kiváló oldala a munkának — a keresz
tyén kultuszhoz és gondolkodáshoz simulok. Különösen meghatók 
és a jeremiádok hangjára emlékeztetők azok a verszakok, melyek
ben az idegen elnyomás alatt szenvedő nép helyzetére van vonatkozta
tás. „Különös gondot fordítottam — írja az átdolgozó — a választott 
nép könnyhullásos múltját, őriző pásztorságát megörökítő zsoltárai
nak átdolgozására, mert azok minket is szívünkön találnak, s az 
Úrról gondolkozni tanítanak.“ Az átdolgozás nyelve egyszerű, 
természetes: keresetlen, mégis színes és magyaros ; verselése köny- 
nyed, hangsúlyozásában a dallami hangsúlyhoz simuló. E munká
nak a Szentírás zsoltárainak szövegéhez, az 1903-ban kiadott Próba- 
énekeskönyvhöz és mai énekeskönyvünkhöz való viszonyát hadd 
mutassa be szemelvényként az alábbi párhuzam :

CXXXVII. zsoltár
A Szentírásban : Babilon vizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a 

Sionról megemlékezénk. A fűzfákra, közepette, oda függesztettük hár
fáinkat, Mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra, 
mondván : Énekeljetek nékünk a Sión énekei közül! Hogyan énekelnök 
az Űrnak énekét idegen földön ?

Szenczi eredeti szövege mai énekeskönyvünkben is : Hogy a babi
loni vizeknél ültünk, Ott mi nagy siralomban keseregtünk, A szent 
Sionról megemlékezvén, Melynél gyönyörűségesb hely nincsen. A nagy
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búnak és bánatnak miatta, Hegedűnket függesztettük fűzfákra. — A kik  
minket fogva tartottak, kértek, Hogy valamit hegedülnénk nékiek, És 
mondanánk sioni énekel; Felelvén mondtuk: Miképpen lehet, Hogy 
dícsérhetnők az Űr Istent vígan, Énekelvén az idegen országban! ?

A Próbaénekeskönyviinkben : Hogy Babilon vizei mellett ültünk, 
Szent hazánkért kesergett ott a lelkünk, Mert e kívül nincs boldog hely 
sehol, Számunkra nincs e földön több Sión ; Azért a nagy búbánatnak 
miatta Hegedűnket függesztettük fűzfákra. — K ik minket olt bús rab
igába zártak, Víg éneket tőlünk hiába vártak, Az elnyomót nem üdvözölte 
dal, Nem hangzott előtte diadal; Foglyok valánk bár és nyögénk a lán- 
czon, De hitünkkel ott csüggénk szent hazánkon.

Pálóczi Czinke Istvánnál : Hogy ültünk a babiloni víz mellett, 
Soha napunk szomorúbban nem tellett, Rágondoltunk az ősi szent 
hegyre, A  Sionra, s hullt a könnyünk egyre. Sírtunk, sírtunk, rab 
hazánkat sirattuk, Hárfáinkat a fűzfákra aggattuk. — Minket ott úgy 
meggyötörtek, s nem szántak, Tőlünk egyre lehetetlent kívántak, Hogy 
mondjunk dalt, sioni éneket, Minőt otthon mondtunk, Uram, neked. 
Zsoltárt nekik ? Az idegen ég alatt ? Lelkünk inkább haza szállott azalatt.

Már a Próbaénekeskönyv megkísérelte volt, hogy —• a zsoltár
szövegeken alkalmazott, de szerencsésnek éppen nem mondható 
módosításokon kívül — a szövegi és a dallami hangsúlyok egymáshoz 
való illeszkedésének kérdését megoldja, s egyszersmind a dallamok 
menetét élénkítse. Munkája azonban csak mesterkélt és formai volt. 
Az^al, hogy az előző énekeskönyvek alia breve jegyzése helyett a 
negyed- és a félidőmértékes hangjegyeket vezeti be, továbbra is a 
choralis éneklési módot tartja  meg, ami ennyiben véve helyes; azzal 
az eljárással azonban, hogy az ütemek kikerekítése céljából a szótago
kat azok időmértékére tekintet nélkül hosszabbítja, vagy rövidíti, 
lépten-nyomon összeütközteti egymással a dallami és szövegi szó
tagok hangsúlyát és megzavarja időmértéki párhuzamát. Ide vonat
kozóan csak az alábbi példát lássuk :

XXIII. zsoltár.

-  r  -  I -  * 1Az Ur én-né-kem ő-fi-ző pasz-to-rom,
_ „ w| _ |  „ - w ~ I— Ä |

A-zért sem-mi-ben meg nem fo-gyat-ko-zom,
-  | ~ w “  v l “  ^ — I

Gyö-nyö-rű szép me-zőn en-ge-met él-tet
w  w  v  - | -  ®  w  ^  I w w —  I
Es szép ki-es fo-lyó-víz-nel le-gel-tet,
~  - - | -------I - r - -I -  *1
Lel-ke-met meg-nyug-tat-ja szent ne-ve-vel.

. . | — I- - - - i - f
És en-gem i-gaz os-ve-nyen ve-ze-rel.
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Az összebonyolult kérdések útvesztőjéből mai énekeskönyvünk 
úgy próbált szabadulni, hogy visszatért a kiinduló pontra : revideál- 
tan visszafogadta Szenczi Molnár Albert eredeti szövegét (kihagyván 
mégis abból az előzőleg is hiányzó verseket) a régi alia breve beosztású 
dallamj egy zéssel együtt. Ezzel aztán úgy látszott, hogy a zsoltárok 
revíziója holtpontra is ju to tt.

Most Pálóczi Czinke István munkája újabb lépést jelent az énekes
könyvi revízió ügyében. A munka ugyan hangjegyzés nélkül jelent 
meg, de nyilván kitetszik, hogy a szövegek a régi choralis dallam
meneteket követik. Szerzőnek különben sincs jó véleménye — sze
rintünk : okosan — ,,az idegen, magyartalan, de fülbemászó Hozsánna 
és Halleluja énekek“ felől, s attól ta rt — szerintünk : alaptalanul —■, 
hogy ezek hova-tovább ,.elhódítanák tőlünk nemcsak a gyermek- és 
ifjúsági istentiszteleteket, de a felnőttekét is“ . E veszedelemtől 
tartás is sarkalhatta munkája közben és irányíthatta figyelmét a 
megoldás egyedül helyes módjának keresésére és megtalálására : a 
magyar hangsúlyos verselés közben is oly szempontok érvényesíté
sére, melyek szöveg és dallam között belső egységet tudnak teremteni. 
Pálóczi Czinke István érzi, hogy még a choralis dallamok egyszerű 
szerkezetében is tisztán kielemezhetők a motívumi tagoltságok, s 
dallam és szöveg csak úgy forrhat össze belső egységben, ha a szöveg 
értelmileg szorosabban egymáshoz simuló részei híven alkalmazkod
nak a dallami apró hullámlökésekhez. S feladatát általában —• né
hány könnyen kiküszöbölhető hiba kivételével — mesterien oldja 
meg. Hadd idézzük itt a LXXXIX. zso ltárt:

Uram, kegyelmedet | halálig hirdetem,
Hűségedet áldja | örökké énekem,
Az egekig ér fel | határtalan irgalmad,
Lelkednek hűségén | épül fel birodalmad,
S ha egyszer művelünk szövetséget kötöttél,
Te azt meg is állód | mindörökkön örökké.

Egyébiránt a munka igen alkalmas mindennapi lelki eledelül, 
bűnbánatébresztőül olvasmányként, de vallásos és ifjúsági gyüle
kezetekben szavalati anyag gyűjteményeként is. Egyetemes Konven- 
tiink is figyelemre m éltatta már, mikor énekügyi bizottságát uta
sította, hogy énekeskönyvünk legközelebbi reformjánál Pálóczi Czinke 
István munkálatát ne mellőzze.

Debrecen, Dr. Nagy Sándor.
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M EG JEG Y ZÉSEK .
Isko lanap .

„Az igazgatónak és a tanári testület tagjainak legyen gondjuk arra, 
hogy a szülői házat a gimnázium törekvéseivel összhangzatos magatartásra 
és nevelőtevékenységre ösztönözzék. Ezért igyekezzenek a szülőket az iskola 
szellemébe, nevelőmunkájának főbb alapelveibe és célkitűzéseibe beavatni, 
őket az általános nevelési elvek gyakorlati alkalmazásában jó tanáccsal 
támogatni, általában megfelelő környezeti hatás kifejtésére serkenteni.“ 
Így szól a legújabb — 1938-as —- gimnáziumi rendtartás arról a kérdésről, 
ami méltán sokat foglalkoztatja a nevelők és szülők érdeklődését, s bizony 
nem egyszer hallunk, mégpedig méltán, olyan vádakat, hogy ez a feladat 
még mind e mai napig nincs megoldva mindenki megnyugvására.

Vezető pedagógusaink közül legújabban M akkai Sándor hangoztatja 
erőteljesen azt, hogy szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot az egymástól 
aggodalmasan elszigetelődött iskola és szülői társadalom között. A szülők 
nyilatkozataiból is szinte egyértelműen bontakozik ki a az felfogás, hogy az 
iskola munkája elszigetelt, bizonyos szempontból megközelíthetetlen, idegen 
terület. Belátják, hogy kénytelenek gyermekeiket iskolába járatni, de ezt 
csak valami kényszerű átmeneti állapotnak tartják, s nincsenek meggyőződve 
arról, hogy az iskolai élet szerves része az egész emberi életnek, hogy az ott 
folyó munkában való részvétel nélkül hiányos és vértelen volna az ifjú ki
bontakozása. Nincs meg a társadalomban a megkívánt bizalom az iskola m unkája  
iránt. S ha nyomozzuk, hogy vájjon miért: mert a mai társadalom még mindig  
nem ismeri eléggé az iskola m unkáját, jóakaratú erőfeszítéseit. A gyökeres, 
őszinte megismerés nélkül a kívánatos bizalom nem is fejlődhetik ki. A meg
ismerés azonban sokat javíthat a helyzeten.

Ne csodálkozzunk azon, hogy a szülők társadalma kritizálja az iskolát, 
ha azt hiszi, hogy ott még most is az előző nemzedékek maguk idejében 
elfogadott, de ma már elavultnak bizonyult módszereivel és tanári magatartá
sával folyik a tanítás és nevelés középiskoláinkban. Iskoláink elöljárói is kez
dik belátni, hogy valahol itt, a nem ismerés körül van a baj. Janka Károly, 
a sárospataki református főiskola egyházi gondnoka mondotta az 1937-es 
érettségi értekezletén a következőket : „N yilt felület akarunk lenni! Hadd 
tekintsenek munkánkba kívülről, bármikor. Állunk elébe.“ ím e ez a gyökeré
ben református megnyilatkozás is mutatja, hogy a református középiskola 
nem akar sötétben járni. A tanárok nagy része is rájött már arra, hogy sem 
a szülőkkel, sem a diákokkal szemben nem lehet a titkolódzás, a rejtőzködés 
álláspontjára helyezkednünk, mert csakis a nyílt betekintés oldhatja meg 
az idegenkedés szorító nyűgeit.

De hiszen ott vannak a szülői értekezletek —- méltán mondhatná valaki. 
Nem teljesítjük-e a magunk kötelességét, amikor ezeken az értekezleteken 
módot nyújtunk a szülőknek arra, hogy betekintsenek munkánkba? Azokon 
a helyeken, ahol a mostanában divatos szülői értekezletek kellőképpen be 
tudják tölteni feladatukat : nincs szükség ez intézmény reformálására. Az ön
célú reformálás gondolata igazán távol áll tőlünk. Nyugodtan kijelenthetjük 
azonban, hogy ezek a szülői értekezletek nem váltak be mindenütt. Elsősorban 
azokra az iskolákra gondolok, amelyeknek növendékei jórészt nem helybeliek, 
hanem sokszor jelentékenyen távoleső, olykor az ország másik szélén levő 
községekben laknak. Hogy csak egy példát említsek, a sárospataki református 
gimnázium 542 növendéke közül az 1938— 39. iskolai évben csak 86-nak 
a szülei voltak helybeliek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen iskolák
ban —  érthetően — meglehetősen néptelenek a szülői értekezletek. Ilyenek 
láttán önkénytelenül feltámad az emberben az a gondolat, hogy egyáltalában 
érdemes-e oly kevés érdeklődő előtt megtartani azokat? Nem csupán arra 
valók-e az ilyen értekezletek, hogy a felső hatóságok előtt — papírformában —-
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bizonyságot tehessen az iskola arról, hogy íme ezt az előírt kötelességét is 
teljesítette. Mert bizony valljuk be, hogy még az előadók sem készülnek 
megfelelő becsvággyal egy-egy ilyen alkalommal tartandó előadásra, ha tud
ják azt, hogy nagyon kevés, és nem is elsősorban az értekezlet valódi cél
kitűzései iránt érdeklődő vesz részt azon. Ily módon a szülői értekezletek meg
üresednek, feladatukat nem képesek elvégezni.

Minthogy azonban a szükséglet nem szűnt meg, sőt egyre világosabban 
látjuk, hogy mindig erősebb és erősebb szálakra van szükség az iskola és szülői 
ház összekapcsolása érdekében : nem nyugodhatunk bele abba, hogy a szülői 
értekezletek bizonyos iskolákban nem virágoznak, mert nincs meg a talajuk, 
hanem igenis gondolkoznunk kell azon, hogy miképpen lehetne a szülői 
értekezletekben rejlő gondolatot megmenteni s azt valamilyen formában 
életképessé tenni. A gyakorló nevelők feladata az, hogy a szükségletek és lehető
ségek egybevetése alapján igyekezzenek megteremteni a szülői ház és iskola 
kívánatos együttműködését.

Több vértelen szülői értekezleten töprengtem már a megoldáson, s több 
megoldási lehetőség villant meg előttem. Idehozom most azt, amelyik — hitem 
szerint — nemcsak az elsatnyult szülői értekezleteket tudná pótolni, hanem új 
színeivel és lehetőségeivel még korszerűbben tudná szolgálni az iskola és szülői 
ház egymásratalálását, közös célokért közös utakon való munkálkodását.

Javaslatom : valamelyik szülői értekezlet helyett rendezzen az iskola egy 
iskolanapot. Olyan iskolanapot, amelynek keretében bőven nyílnék alkalom 
arra, hogy a szülők belelássanak az iskola munkájába, hogy szülő és tanár meg
ismerje egymást, s megbeszélések során előkerüljenek az iskolai, s általában 
a diákélet mindenkor fontos és éppen időszerű problémái. Az iskolanap rugal
mas, mindenütt helyi körülményekből kinövő, egyéni színű, szükség szerint 
változó szervezete a lehető legszélesebb körű egészséges együttmunkálkodás 
melegágya lehetne később.

Figyelembevéve azokat a szükségleteket, amelyek leginkább mutatkoz
nak az iskolák és a szülői ház érintkező területein, mindenekelőtt meg kell 
állapítanunk, hogy az iskolariapnak sok komoly feladatot kell elvégeznie, 
ha a szülői értekezletekhez viszonyítva komoly eredménytöbbletet akar 
nyújtani. E feladatok körvonalazására hadd álljanak itt az alább vázolt 
teendők.

A z iskolanap ne legyen kirakatjellegű, hazug képmutatás, hanem a tények, 
szándékok és törekvések őszinte tükre. Mutassa be az iskola munkáját in 
statu nascendi; úgyszintén elért reális eredményeit is. A siker előfeltétele
ként az igazgató megfelelő eszközök igénybevételével biztosítsa a szülők 
minél nagyobb számban való megjelenését. Föltétlenül szükségesnek látszik 
többek között a megfelelő időben kibocsátott körlevél.

Minthogy az iskolai élet súlypontja még mindig a tanítási órákon van, 
elengedhetetlen kívánság, hogy a szülők résztvehessenek az órákon. Némelyik 
érdeklődő szülő megtud ugyan egyet-mást a mai tanítás módszereiről gyerme
kétől, de a nevelő-tanítás tevékenységre, alkotásra, önkifejtésre, magára- 
találásra lendítő erejéről csakis akkor alkothat magának komoly képet, ha 
több órát végighallgat, végigfigyel. Elismerem, hogy sok tanárnak bizonyos 
gátlásokat kell leküzdenie akkor, amikor idegenek, kívülállók, különösen pedig 
tanítványaihoz tartozó egyének vannak bent óráin, de hozzá kell szoknunk 
ehhez is, ha fokozni akarjuk munkánk társadalmi megbecsülését. Átmenetileg 
keresztülvihető volna az, hogy csak azoknak a tanároknak az óráit jelöljék ki 
látogatásra, akik önként vállalják, sőt szívesen veszik a szülők ilyenfajta 
érdeklődését. Biztos vagyok benne, hogy minden tanári karban bőségesen 
akadnak ilyenek, hiszen a becsületesen, jól végzett munka tudata és hite 
föltétlenül megadja a legtöbb embernek azt a biztosságot, hogy hajlandó 
legyen munkáját bárkinek megmutatni. Aránylag kicsi azoknak a száma, akik
nek a természetével, munkamódszerével végkép nem egyeztethető össze az 
ilyenféle féligmeddig nyilvános munka.

Valahogy az az érzésem, hogy mig tanítványaink hozzátartozóinak, szülei
nek, akiknek felelőséggel tartozunk, a kritikájától, műhelyünkbe való betekinté
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sétől intézményesen húzódozunk, legalább hallgatólagosan elismerjük, vagy 
azt a látszatot keltjük, hogy munkánk nincs minden tekintetben rendben, 
s magunk is érezzük gyengeségeinket. Akinek az a meggyőződése, hogy jól 
végzi munkáját, nem fél a kritikától sem. Az a diák is, aki jól elkészült fel
adataival, biztos tudásában, szívesen jelentkezik felelésre : hadd lássa a tanár, 
hogy milyen jól elkészült!

A látogatásra kijelölt órákon különösen vigyáznunk kellene arra, hogy 
itt végzett m unkánk ne különbözzék lényegében attól, am it általában végzünk. 
Más szóval : ne ezeknek az óráknak a színvonalát emeljük mesterségesen, ne 
készítsük elő ezeket mértéken túl, hanem az év minden órájának színvonalát 
igyekezzünk oda emelni, ahová azt az órát képzeljük el, amelyen keresztül 
módszerünket, egész eljárásunkat szeretnők bemutatni azoknak, akikkel 
karöltve vállaltuk a magyar jövő alakításának felelős munkáját.

Az iskolanap rendezősége találja meg annak a módját, hogy egy-egy 
órán lehetőleg ne vegyen részt annyi érdeklődő, hogy a tömeges jelenlét 
zavarhassa a komoly munkát. Jóelőre történő jelentkezés alapján kell beosztani, 
hogy ki melyik terembe, melyik órára menjen, természetesen csakis egész 
órás látogatásra, lehetőleg a bejelentett igények szerint.

Bizonyára sokan vannak, akik azt mondják, hogy a legkülönfélébb látó 
gatások már eddig is nagyon megzavarják az iskola életét, nem szabad meg
engednünk, hogy még egy alkalommal több munkazavarás keletkezzék. 
Könnyen elkerülhető volna ez azzal, ha valamelyik felettes hatóság éppen 
az iskolanapra tűzné ki látogatását. Valószínű, hogy a felügyelőket is közelről 
érdekelné egy ilyen iskolanap, s így szívesen jelennének meg ezen a napon 
az illető iskolában.

Ami pedig azt az ellenvetést illeti, hogy nincs szükség arra, hogy az iskola 
belső munkájába beavassuk a „laikusokat “ , a hozzá nem értőket, mert hiszen 
abból óriási zavar keletkeznék, ha beleszólást engednénk számukra munkánkba: 
arra szintén megvan a válaszunk. A gyermekek nevelésére elsősorban kötelezett, 
sokszor valóban hivatott nevelőket, a szülőket, nem lehet egyszerűen elintéz
nünk a laikus kifejezéssel. Soknak igen értékes nevelői tapasztalatai, pompás 
észrevételei, a mi ismereteinket kiegészítő megjegyzései lehetnek. Ha pedig 
nagy tömegük valóban laikus, tudatlan és műveletlen a nevelés területén : 
milyen nagyszerű alkalom volna az iskolanap arra, hogy egy kis nevelési 
ízelítőt kapjanak a hivatásos szakértőktől. Mennyivel komolyabban számít
hatnánk az ő támogatásukra, ha tisztában volnánk célkitűzéseikkel, elveikkel, 
s az ő lelkűkben is ott élne egy-egy órának az emlékképe. Mennyi biztos 
támpontot nyújthatnánk nekik gyermekeik otthoni irányításához, viszont 
sokszor egy-egy spontán jött, laikusoktól származó, kívülről jövő megjegyzés 
új lehetőségeket, új feladatokat öntudatosíthat a nevelő előtt. Nagyon sok 
jó származhatnék az így elősegített együttműködésből. Hadd lássák hát 
munkánkat a laikusok! Nem láthatnak olyat, ami miatt szégyenkeznünk 
kellene, amit nem tudnánk nekik megmagyarázni, amit nem tudnánk velük 
megértetni. Ha pedig tanulhatunk tőlük, szívesen tanulunk.

A tanári munkát társadalmi elszigeteltségéből csak akkor emelhetjük ki, 
ha módot nyújtunk arra, hogy a nagyközönség közelről megismerje azt. Min
den társadalmi szerv egymásrautaltságát, egymás megbecsülésének a szük
ségét példázná az is, ha betekintést engednénk munkánkba. Emlékezzünk 
csak arra, hogy bizonyos katonai gyakorlatokra, éleslövészetre, stb. polgári 
egyéneket, olykor egész iskolákat, intézményeket, a parlament tagjait stb. 
meghívnak. Újabban rádióközvetítéseket hallunk légelhárító gyakorlatokról, 
flottatüntetésekről, rajrepülésekről. Mindez azért van, hogy hadd lássa min
denki, milyen munkát végez a katonaság, hadd legyen mindenkinek bizalma 
a katonaság munkája iránt, hadd értse és becsülje meg mindenki a katonaságot, 
s ismerje meg teljesítőképességének határait is, hogy ne kívánjon tőle túlsókat, 
erején felülit ; de látatlanban, tudatlanul, senki ne mondjon arról elmarasztaló 
ítéletet. Nem ugyanezt kell-e tennie az iskolának is? Nyílt színen kell lefolynia 
a tanításnak, a nevelés jórészének is. Csak így erősödhetik, így fejlődhetik ki 
a komoly társadalmi felelősség.
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Ne féljünk a laikusoktól! A tanári kar, ha hivatása magaslatán áll, 
nevelői, tanítási kérdésekben éppen képzettségénél fogva, úgyis szuverén úr 
maradhat. Egy-két megjegyzés nem fogja kihúzni lába alól a szilárd talajt.

Fontos része, úgyszólván alapja az órák látogatása az iskolanapnak, 
de ebben még ki nem merülhet programmja. Azt hiszem, hogy elég volna az 
iskolanap első négy óráját hospitálásra felhasználni, az utolsó egy, illetve 
két órában alkalmat kellene adnunk a szülőknek arra, hogy megtekintsék az iskola 
intézményeit. Hogy ez zavartalanul és szakszerű vezetessél folyjék, a két utolsó 
órában szüneteltetni lehetne a tanítást. Az internátusokat, gyűjteményeket stb. 
ilyenkor néznék meg az érdeklődők.

Kívánatos volna, ha szülők és tanárok egyszerű közebéden vennének részt, 
hogy fehér asztal mellett is alkalom nyíljék sok-sok apró kérdés megbeszé
lésére.

Kora délutánra maradna az eddig is gyakorlatban levő szülői értekezlet. 
Ezen elhangzanék egy előadás valamelyik tanártól egy minden szülőt érdeklő 
általános jellegű pedagógiai kérdésről. Azután következnének a hozzászólások 
s a tanári kar válaszai, az értekezletre befutó írásbeli vagy szóbeli kérdésekre. 
A gyakorlat folyamán bizonyára kialakulna valami szerencsés eszmecsere
forma. Jó volna az is, ha az előzetesen befutó kérdések alapján a legégetőbbek
nek, legnagyobb érdeklődést kiváltóknak ígérkező kérdéseknek a tárgyalására is 
sor kerülne. Eredményesnek látszanék, ha a főértekezlet után csoportokra 
oszlanának a szülők és tanárok, mégpedig az érdekelt tanulók szerint, s kisebb 
csoportokban beszélnék meg a fiatalabb-idősebb diákok problémáit. Az érte
kezlet számításom szerint kb. két órát venne igénybe. Utána az ifjúság mutatná 
be többletmunkájának az eredményét bizonyos területen. Egyszer műsoros dél
utánt, hangversenyt, más alkalommal önképzőköri gyűlést, sprotbemutatót, 
stb. rendezne. Ismét máskor fénykép-, rajz- vagy bélyegkiállítást, vagy pedig 
az iskola életének érdekes mozzanatait megörökítő filmeket mutatna be az 
érdeklődő hozzátartozóknak. Az orvosi rendelést, a tej tízórai elfogyasztását 
stb., szintén megtekinthetnék az összesereglett szülők.

Ilyenformán minden nyíltszemű, látó és halló ember előtt feltárulna az 
skola valódi életének egy darabja, s ez bizonyára közelebb hozná egymáshoz 

a különben nagyon egymásrautalt iskolát és szülői házat.
Az iskolanap kerete rugalmasságánál fogva alkalmas arra, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben idomuljon a helyi követelményekhez, igényekhez és 
lehetőségekhez. Ennélfogva fejlődésképes volna, s nem fenyegetné az a veszély, 
hogy megkövesedik, elavul és megüresedik. Az igazgató vezetése alatt működő 
bizottságnak volna a feladata az, hogy mindig korszerű és érdeklődéstkeltő, 
tömegeket megmozgató és egyben az iskolához kötő tartalommal töltse azt 
meg.

A z iskolanapnak a szülői értekezletnél nagyobb jelentőségűnek, komolyabb 
élményt jelentőnek kell lennie, ezért ötletszerű megrendezés helyett részletei
ben is előkészített rendezésre van szükség. Legalkalmasabbaknak látszanak 
az első ellenzőrző értekezletet követő hetek az iskolanap megrendezésére. 
Ebben az esetben már szeptemberben értesiteni kell a szülőket körlevélben 
az iskolanapról, fel kell hívni figyelmüket annak fontosságára, meg kell kér
dezni őket arról, hogy milyen témákról szeretnének különösebben hallani stb., 
hogy a lelkileg jól megalapozott összejövetel minél nagyobb lelki gazdagodást 
jelentsen mindenkinek, aki azon résztvesz. A kiválasztott előadások címét 
s az egész iskolanap pontos programmját is jóelőre közölni kell a szülőkkel, 
hogy kiki gondolkozhassék a kitűzött tárgyakról, sjó l megérlelt kérdésekkel 
gazdagíthassa a programmot. A részletek kidolgozása helyi körülményektől, 
a helybeli és vidéki diákság arányszámától, a taníttató szülők társadalmi 
megoszlásától stb. függ.

Ez a vázlatos ismertetés talán alkalmas lesz arra, hogy a szülői ház és 
az iskola közötti együttműködés elmélyítésével kapcsolatban felvetődött 
gondolataimat ismertesse. Részletezésre nem térek ki. E helyett inkább egy 
szokatlan kérést fűzök vázlatomhoz. Arra kérem olvasóimat, hogy akiknek 
akár helyeslő, akár elmarasztaló megjegyzései vannak az iskolanap gondolaté
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val kapcsolatban, közöljék egy lapon vagy levélben velem észrevételeiket. 
Hadd tudjanak egymásról a közös célokért harcoló, munkájukban egymást 
szívesen segítő, támogató, esetleg bíráló, új lendítő célkitűzésekért szívesen 
harcoló protestáns tanárnevelők. Hadd tisztuljanak a célkitűzések, hátha 
egymásra találhatna az ország minden részében meginduló nevelői munka, 
s közös alapok, támpontok megteremtése után egységes szellemű magyar, 
protestáns középiskolai nevelés körvonalai bontakozhatnának ki előttünk. 
Mindegy, hogy milyen kérdéssel kapcsolatban kezdődik meg az egymásra- 
találás, csak megkezdődjék valamikor.

Sárospatak. Dr. H arsányi István.

Néhány szó az iskolalátogatóról.

Tanácsadással oly bőven szolgálnak az iskolát felkereső látogatók, fel
ügyelők, hogy a buzgó tanár, ki mindenkinek eleget kíván tenni, mindenkitől 
tanulni óhajt”, teljes útvesztőbe jut. Hát hiszen jó az iskolafelügyelet kiépítése, 
de nem szabad abból kiindulni, hogy eddig minden rossz volt. Mert ha nem is 
volt pontos előírás, elvégre mégis csak az a fő, hogy eredménye legyen az 
iskola munkájának. Nem dicsekvés, ha nagymultú protestáns intézeteink 
fénykorára büszkén tekintünk vissza.

Arról szeretnék elmélkedni, milyennek szeretném látni az iskolalátoga
tót, tanulmányi felügyelőt. Hát elsősorban is olyan személyiségnek, Schneller 
elgondolása szerinti személyiségnek, ki ideális elgondolásait gyakorlati érzék
kel tudja összekötni. Azonban szükséges még egy fontos kellék : legyen meg
nyerő modora. Jól tudjuk, hogy a nevelés egyik főeszköze a szeretet; ez áll a 
tanulmányi felügyeletre is : mert hiszen az iskolalátogató, tanulmányi fel
ügyelő is nevelni akar, tanárt nevelni. Hogyan tudjon gondolkodó tanár, ki 
hivatásáért él-hal, tanácsot elfogadni olyan személytől, kinek szavából az 
látszik, hogy nem vesz észre jót, nem akar elismerni munkát és eredményt. 
Bizalmas nem lehet oly még legkiválóbb szakember iránt sem, aki egyoldalú
sággal hangoztat elveket, s mást meg nem hallgat. Elvégre sok út vezet Ró
mába, s mégis minden út odavezet a mondás szerint. —  Lehet jobban ki
épített az egyik út, mégis kellemesebben vezet célhoz a másik, mely árnyas 
fák alatt kevésbbé fáraszt.

Némely látogató komolyságot hangoztat, s még azt sem veszi tekintetbe, 
hogy az órán egy kis jókedv még nem fegyelmezetlenség, hanem a gyermek
nek száraz tudomány bevétele közben oázis, s a jobb munka biztosítéka. 
Aki nem szerető tanár, s nem tud a gyermeklélek jókedvében élvezetet találni, 
nem is lehet jó tanár. — Épígy nem lehet merevséget kívánni, megdermedt 
nyugalmat. Nem olyan baj az, ha a növendékek, s különösen a sokszor félénk 
lányok néha együtt szólalnak meg az együttes osztályfoglalkoztatás közben. 
Persze, nem akkor engedem azt meg, ha egy növendék tudására vagyok 
kíváncsi, azaz feleltetek (hogy ezt a régi szót használjam!). De az osztálymun
kában nem kívánható a teljes fagyos csend, mert az ilyen fagyosan fegyelme
zett osztállyal bizonyosan kevesebb eredmény érhető el, mint a. lelkes, jó
kedvű, egymást magával ragadó munkával. S mégis csak az eredmény a fon
tos, itt igazán szentesíti a cél az eszközt.

Általában minél kevesebb formaságot ! M inél több egyéniség volt protestáns 
iskoláink értéke a múltban, ebből ne engedjünk a jövőben sem, ez szent köte
lességünk.

S itt az igazgatóra fontos feladat vár, s az az ideális iskolalátogató, aki hozzá 
bizalommal fordul. A „primus inter pares“-ről fel kell tételeznie, hogy nem ok 
nélkül emelte őt kartársai jelölése, az iskolafenntartó hatóság bizalma erre a 
kétes élvezetet nyújtó helyre. Annyi objektivitást nála fel kell tételezni % hogy 
nem fogja a látogatót félrevezetni, hiszen a gyakorlott szemű pedagógust nem 
is lehet félrevezetni. Csak ha bebizonyosodott ennek ellenkezője, járjon önálló 
utakon a látogató. S ezért nem tarthatjuk helyesnek azt, ha a látogató előzetes 
bejelentés nélkül jelenik meg, hogy mintegy rajtaüssön a tanáron és iskolán.
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A rossz tanár, a hanyag tanár akkor sem fog jó munkát végezni, ha előre tudja, 
hetekkel előre, hogy látogatója lesz ; s bejelentés esetén az iskolalátogató nem 
teszi ki magát annak, hogy olyan napon fárad, mikor valami helyi oknál 
fogva az iskolában nincs tanítás. A látogató tapintata meg azt is diktálja, hogy 
ne félév legvégén, közvetlenül az osztályozás körül, vagy nagy szünidő, kará
csony, húsvét, előtt vagy éppen rögtön utána következő első napon jelenjék 
meg. Nagyon bölcs direktorom a kolozsvári református gimnázium igazgatója, 
néhai Török István, jól mondotta, hogy minden év végén nagy temetést rendez 
az ifjú : eltemeti az évközben tanultakat. Miért legyen ott a szünet utáni kétes 
értékű élesztési kísérletnél valaki, aki eredményt akar látni, s ha eredmény
telenséget tapasztal, azt így nem róhatja fel az illető tanárnak.

Felvilágosítást egyes belső ügyekbe bepillantást mégis csak az adhat 
leginkább, aki az iskolában benne é l : tehát az igazgató ; sok munkától, sőt 
-— mivel nem csalhatatlan •— tévedéstől is megkíméli magát a látogató, ha 
ilyen célra az igazgató közreműködését veszi igénybe. Amint bizalom kell a 
tanár és tanuló, igazgató és tanár között, úgy nem nélkülözheti ezt a tanul
mányi felügyelet sem.

így nem lesz látszólag sem szükséges rossz a tanulmányi felügyelet, s 
azok is szívesen fogják látni, kik hivatkozva középiskolai tanulóéveikre meg
állapítják, hogy annak idején nyolc év alatt sem láttak annyi ellenőrzést, mint 
most egy hónap alatt. Talán a becsületes tanárba vetett bizalom hiánya szülte 
ez intézményt ? Pedig hivatali esküjéhez híven mégis csak sokkal több tanár 
dolgozik, mint amennyi hanyag él a tanárság soraiban. Ám irtsuk az ilyene
ket, fegyelmi úton is járjunk el ellenük ; de vigyázzunk, hogy a tanárság zöme 
ne lásson kellemetlen robotot iskolai nevelő munkájában azért, mert nem tud  
jó lelkiismerete szerint nyugodtan dolgozni. A tantervi újítások mellett nem 
kis mértékben zavarják az iskola nyugodt munkáját a tanár lelkében fellépő 
rossz érzések. Anyagi nehézségei mellé ne tegyünk — mert nincs rá szükség! — 
ilyen lelki kölöncöt is a tanárra, akkor hagyományaikhoz híven megállanak 
iskoláink, s nem lesznek egyházainknak szégyenére, s a nagy állami iskolaszer
vezetnek is értékes tagjai maradnak.

Budapest. _ Dr. Bánkúti Dezső.
Mai Magyarságunk Életrajza — tanfolyam Székesfehérvárott. Dr. Balassa 

Brúnó, a székesfehérvári tankerület főigazgatója— az elmúlt évben megren
dezett csodálatos tanügyi kiállítás után — ezidén ,,Mai Magyarságunk Élet
rajza“ címen tanfolyamot szervezett meg, kerületének pedagógusai számára. 
A fényesen sikerült tanfolyam minden egyes előadása nagy élményt jelentett 
a 650 résztvevő hallgatónak. Az előadások tárgyának éles pedagógiai elgon
doláson való megválasztása szorosan illeszkedett a tanfolyam célkitűzéseihez : 
megismertetni a kerület pedagógusait az igazi magyar életformával és a jövő 
célkitűzésekkel, hogy azoknak meggyökereztetése a komoly tudás és kellő fel- 
készültség fegyverével történhessék meg. Az előadó tudósok, élükön gróf Teleki 
Pál miniszterelnökkel és Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszterrel, 
mindnyájan, a ,,mai magyar élet“ legnagyobb és legalaposabb ismerői voltak. 
A hálás hallgatóság zúgó tapsviharral köszönt meg minden egyes előadást, 
mély hálával ünnepelte általános tiszteletben és szeretetben álló főigazgatóját: 
Balassa Brúnót. Őszintén megváltjuk, hogy a tanfolyam nagy hiányt pótolt. 
Az ott elhangzottak ismerete kívánatos volna minden magyar pedagógus 
részére, mert e nélkül magyarságunk magasabb hivatása tudatának fel- 
ébresztése és ébrentartása aligha sikerül.

Miről is szólották ezen előadások? A miniszterelnök megnyitó előadásából 
hallottuk, hogy a magyarság céltudatosan jött a Duna-medencébe, mert az 
ázsiai növényzet és klíma a Dunáig terjed. Itt az új hazában azonban átvette  
a nyugati kultúrát, azt átalakította és magyarrá tette. így  jött létre a magyar 
lelkiség. Ez a magyar lelkiség biztosította ezer éven fennmaradásunkat. 
Azonban e lelkiséget a magyar társadalom minden rétegébe bele kell gyöke- 
reztetni, mert —  hogy a nagy tudós előadó szavaival éljek —  „a haza 
fogalma nem csupán eszmei fogalom, oly tér az, amelynek tartalma van, oly 
talaj az, amelyben életforma gyökerezik“ .
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Egy másik előadásban (Bartucz Lajos egyet, tanár. M. N. Múzeum 
Néprajzi Tárának igazgatója) a magyar fajról hallottunk. Kevert faj vagyunk, 
de mégis a turáni elem a legtöbb bennünk.

A magyar nyelvről (Klemm Antal egyet, tanár), az öt világrész 
magyarságáról is (vitéz Nagy Iván miniszteri titkár, a Magyarok Világszöv. 
főtitkára) hangzottak el előadások ; továbbá a magyar államról és a magyar 
társadalomról is (Weis István miniszteri osztályfőnök). Eredeti megállapításo
kat tartalmazó és az érdeklődést állandóan ébrentartó előadás volt ez utóbbi: 
megismertette velünk az előadó a parlamentárizmus, a társadalmi osztályok 
és a vármegyei élet hibáit.

A magyar festészet remekműveivel vetítéssel kapcsolatban (Kampis 
Antal műtörténész) ismerkedtünk meg, majd a magyar néprajz- és népművé
szettel is (Győrffy István egyet, tanár). Sürgette egyetemi tanszék felállítását 
a néphagyomány és a népismeret számára. Felhívta azonkívül a hallgatóságot 
arra, hogy szeresse mindazt, ami vonatkozásában népi, mert erőt, magyar erőt 
rejt az magában.

A magyar közegészség fejlődéséről és annak célkitűzéseiről (Johan Béla 
államtitkár) szintén kaptunk felvilágosítást. Öt év múlva minden faluban ott 
lesz a Stefánia vagy a Zöld-kereszt.

A magyar iparművészet kérdése is ott szerepelt az előadássorozatban 
(Bichter Aladár iparművészeti főiskolai tanár, a Magyar Iparművészek Orsz. 
Egyesületének alelnöke).

Fölötte lebilincselő volt a magyar énekről szóló, háromórás felejthetetlen 
előadás (Bárdos Lajos zeneművészeti főiskolai tanár). Az eredeti magyar dal 
nagy kincsünk, mégis csak kevesen vannak tájékozva arról a nagy munkáról, 
amelyet Bartók és Kodály, a magyar zene igazi apostolai, végeztek, és amely
nek eredménye 12 ezer valódi magyar dallam. Ezen munka ismertetése után 
szó volt a karénektanítás nagy jelentőségéről. Az énekkarok kitartó munkára, 
tevékenységre késztetik az énekest ; aki jó dalos, az jó munkás is többnyire ; 
az énekkarban fejlődik a szociális érzék, mert tagjai nem érzik egymással 
szemben esetleg fennálló osztály- és rangkülönbséget ; végül az éneklés karban 
ápolja az összetartást.

A magyar mezőgazdaságról (Hubay Sándor, a m. kir. Külkereskedelmi 
Hivatal alelnöke), a magyar kereskedelemről (Koós Zoltán felsőházi tag, a 
Magyar Földhitelintézet nyug. vezérigazgatója), a magyar pénzügyről (Kresz 
Károly Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének igazgatója) igen tanul
ságos előadások hangzottak el. A jövő gazdasági rendszere szintézise lesz ama 
két rendszernek, amelynek egyikében a személytelen tőke, másikában az 
ember van a gazdasági élet központjában.

Megismerkedtünk a magyar építészettel (Kotsis Iván oki. építész, mű
egyetemi tanár) vetítéssel kapcsolatban ; a mai magyar falu életével (Kerék 
Mihály, a Falu Szövetség titkára, a Magyar Szemle belső munkatársa). Szo
morúan hallottuk, hogy a falu megszervezése eddig még nem sikerült. De meg
van a remény rá, hogy az eddigi helytelen utak után a megfelelőt megtalálva 
elérjük célunkat.

Mélyen szántó megállapításokat halolttunk az utolsó évtizedek irodalmá
ról, színházi kultúránkról, a filmről és tudományos irodalmunkról (Bisztray 
Gyula miniszteri titkár, a Magyar Szemle belső munkatársa).

Nem hiányzott a pompás előadások sorozatából a magyar szobrászat is
mertetése sem. (Kopp Jenő, a székesfővárosi képtár igazgatója.) A Rómában 
felállított magyar művészház nagyon elősegíti fiatal művészeink kiképzését.

Elhangzott még a mai magyar város életének ismertetése (Lukács Ödön, 
miniszteri osztályfőnök, a M. Városok Országos Szövetségének alelnöke), 
úgyszintén „a mai magyar a többi nemzetek előtt“ címen egy külpolitikai 
tájékoztató előadás (Hankiss János, egyetemi tanár). —  Itt megállapítást 
nyert, hogy külpolitikánk végre a cselekvő politika terére lépett.

Az utolsó előadása után a tanfolyam végén Balassa Brúnó főigazgató 
a hallgatósághoz intézett szavai után kiosztotta a látogatási bizonyítványokat. 
Végül Hómann Bálint jelent meg az előadói emelvényen* hogy megtartsa záró
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előadását „A régi és az új pedagógus közti különbségről“, azután „A tör- 
ténelem-tanítás szerepéről a nemzeti nevelésben“ voltak lebilincselő előadásá
nak tárgyai. A mai pedagógus — úgymond — hivatást és nem hivatalt tölt be. 
A mai pedagógust a szaktudás m ellett általános műveltség, szilárd erkölcsi 
világnézet, tökéletes pedagógiai tudás és a nemzetnevelői hivatás tudata jel
lemzik. A történelmi oktatásnak a nemzeti oktatás központjában kell állania. 
Azonban ez oktatás nem a történelmi adatok meddő bemagoltatását jelenti, 
hanem a múlt lelkének a jelen lélekbe való vetítését, hogy így építhessük a 
jövőt. Nemzetünk nagyjai is mindig összhangba tudták hozni hagyományaink 
tiszteletét a haladás eszméivel. Ez volt nagy alkotásaik sikerének titka.

Mind Hóman Bálint miniszternek, mind Balassa Brúnó főigazgatónak 
díszes albumok átnyujtásával fejezte ki mély háláját a tanfolyam hallgatósága.

E vázlatszerű ismertetésből is láthatja mindenki e nagyszerű tanfolyam  
sokoldalúságát és a mai magyar élet minden vonatkozásában való teljességét. 
Érezte is a tanfolyam minden egyes hallgatója, hogy felbecsülhetetlen értékű 
tudásban gyarapodik, mert fenti előadások gondos összeállításán kívül a mai 
magyar élet hibáinak feltárása m ellett az illusztris előadók a jövő számára 
megjelölték a helyes utat is. így valóban lehet építő munkát végezni, és a tan
folyam megszervezésére fordított nagy fáradság meg fogja hozni a maga 
gyümölcsét.

Bonyhád. vitéz Zerinváry János.

B E L FÖ L D I L A PSZ E M L E

Országos Középiskolai Tanárcgyesttleti Közlöny. (Áprilisi 8. sz.) Bognár 
C ecil: A diákok osztályoznak. Megállapítja, mily nehéz munkája a tanárnak 
az osztályozás. Az iskolapadban ülő diák is osztályoz, de ez nem annyira meg
szívlelendő, mint a volt növendékek megnyilvánulásai. A szóban kifejezett 
véleménynél fontosabb az, melyet írásban mondanak. Ezek u. i. igazán olyan
nak mutatják a tanárt, mint amilyennek az író látja őt. Az irodalom meg
nyilatkozásairól már 1937-ben írt a szerző a Magyar Pedagógiában. Most a 
divatos önéletrajzregényekről ír, melyekben a szerző néha túlzott őszinteség
gel vetkőzik le olvasói előtt. Vádolja a tanárt, hogy nem érti meg tanítvá
nyait, nem tud velük érezni. Általában más kellemetlenségeket, melyeket az 
életben elszenved az ember (vasút, posta, orvos stb.) nem őriz olyan soká 
szívében, s nem általánosít úgy, mint az iskolában egy-egy tanárral történtet 
az egész tanári karra. A tanárság tragikus helyzete : tananyag, felsőbb ható
ság, lelkiismeret kényszere alatt cselekszik, ő maga is ember, kinek idegei 
vannak, mégsem méltányolja ezt a közvélemény. Hogy lehetne ezen segí
teni? Ne kívánják, hogy a tanár többet kívánjon a tanulótól, mint méltányos 
(tananyagleszállítás), engedjenek neki kissé szabadabb kezet a gyerekes meg
nyilvánulások elbírálásában. De nevelni kell a közvéleményt is, hogy értse 
meg jobban a tanári munkát, s ne a tanárt okolja mindenért, ami az iskolá
ban nem kellemes. Nem elnézést kíván a tanárság, hanem csak azt, lássák 
benne is az embert, ki keserves munkával szerzi nehéz kis kenyerét. — Hepp- 
ner A ntal cikke kéri az 1932—33. év elveszett várakozási idejének visszaadá
sát és ezzel egyik sérelmünk megszüntetését. —  Kovács Endre :A felvidéki 
ifjúság lelki átképzése. Komoly feladat előtt áll az ott működő tanárság. 
A csehszlovák uralom iskolapolitikája arra törekedett, hogy a serdülő gyer
mekek agyát a demokratikus eszmék elvont fogalomkörével terhelje, s egy
úttal mesterségesen kiirtsa a magyar történelmi személyek és nagyságok 
ismeretét. A kisebbségi sors ehhez másodrendűség érzését keltette, s bizonyos 
negativitást tett sajátjává. Ennek következménye, hogy a legújabb nemze
dékből hiányzik a magyarsághoz való nyilt és bátor csatlakozás. Az átkép
zéskor ezekre fokozott figyelemmel kell lenni. ■—- Rezessy Zoltán a Személyi
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Lapok kitöltéséhez példák felsorakoztatásával kíván könnyítést nyújtani. 
A lipcsei egyetem lélektani szemináriumában szerzett tapasztalataiból közöl 
megnyilatkozásokat Jellemfelismerési gyakorlatok címen. —  Hajdú István  
a magyarnyelvi órák számának emelése érdekében ír. Megállapítja, hogy a 
reform a nemzeti szellemű művelődés fokozatos kiépítésére törekszik, ennek 
a célnak elérésére a nemzeti tárgyak óraszámának lényeges emelése szükséges. — 
Tóth Tivadar az ifjúsági könyvtárak, de a tanári könyvtárak kiegészítése 
érdekében újabb jegyzék kiadását szorgalmazza.

(Május—júniusi 9-—10. sz.) Pintér Jenő főigazgató Hibák a nevelésben és 
tanításban címen 50 súlyos pontot sorakoztat fel tanulságul gazdag tapasz
talatából. Amint olvassuk, szinte azt gondoljuk, hogy annyira természetes 
mindez, minek tehát emlegetni. Viszont, akik benne élünk az iskolában, tud
juk, hogy a legkisebb dolgot sem lehet elégszer figyelembe ajánlani, nem lehet 
elégszer emlegetni, hogy jól megjegyezzük, mennyire tudatosan éreznünk kell, 
milyennek kell lennünk. Hálásak vagyunk e tanácsokért. — Támedly M ihály  
főigazgató a német nyelvkészség fokozására három vezetőfonalat ajánl figye
lembe: a casus-, persona- és tempus-tengelyt. —  Kari János : A szülőföld a mai 
földrajzoktatásban. —  M asszi Ferenc Lesz-e új gimnázium? címen arról 
elmélkedik, életté tudnak-e válni a gimnázium rendelkezései. Három panaszt 
hall mindenfelé az új rendelkezések nyomán : szaporodnak a külsőségek, 
aggályos a tanulók felelősségteljes jellemzése, az osztályozás szigorú mértéke, 
a tantervi utasítások követelményeinek sok nehézsége van. Végül ehhez még 
kevés a bizalom, hogy már most véglegesen kialakult az újtípusú gimnázium. 
Gondos érvelés alapján úgy látja, hogy ha világosak előttünk az új szempon
tok, és kedvet érzünk az új célokkal járó terhek vállalására, akkor kialakul az 
új gimnázium és segítségükkel átjutunk a válságon. —  M árkus Jenő  a latin 
könyvnélküli tanításáról, Gauder Andor pedig arról ír, tanítsunk-e gótbetűs 
írást az iskolában, s végeredményben csatlakozik Horvay Róbertnek e köz
lönyben 1934-ben olvasható felfogásához, hogy elégedjünk meg azzal, ha 
a felső osztályokban ismertetjük meg a német nyom tatott betűt. —  Vitéz 
Csömöry István  a szemlélet iskolájáról, Dongó Orbán az igazgatóhelyettes és a 
segédkező tanár helyzetéről elmélkedik, s utóbbi fonáknak találja a helyzetet, 
ha a segédkező fiatal tanár mint igazgatóhelyettes tesz igazgatói intézkedést. 
Az igazgatóhelyettes —  mondja —• legyen minden testületben rangban vagy 
korban legidősebb tag ; ha ehhez részünkről nem is tudnánk teljes mértékben 
hozzájárulni, mert hiszen az illető lehet nem arra való is, de bizonyos, hogy 
tekintélyben (munkájával, tehetségével szerzett tekintélyben) vezető egyéni
ségnek kell lennie. — Jámbor György az 1934 : XI. te. végrehajtásához szolgál 
jó tanácsokkal. Megállapítja, hogy kormányképviselő nélkül felekezeti iskolá
ban nem tartható érettségi, s hogy idővel az ő aláírása is szükséges lesz az 
érettségi bizonyítványon ; ideiglenes igazgatósággal sem bízható meg olyan 
tanár, kinek nincs tízévi szolgálata ; kétévi szolgálat után csak fegyelmivel 
bocsátható el tanár ; bölcseletet sem taníthat a h ittantanár; a testnevelési 
tanárnak sem lehet 24-nél több órája ; végül kifogásolja, hogy a nem állami 
iskolákban egyes szünetek hosszabbak. Nem foglalkozunk ezekkel a kérdé
sekkel, bár lehetne némelyikhez egyházunk szempontjából hozzászólni. —  
Gazdag Forgács-rovat élénkíti a la p o t: Budapestre, Gyakorlati pályára, 
Válogatás a tanulmányi versenyekre, Tanítsunk helyesen hangsúlyozva 
olvasni, Aki, amely, ami címen értékes kis életrevaló cikkek adnak gondol
kodásra anyagot nagyrészt a szerkesztő tollából.

Maiival' Középiskola. (Áprilisi 4. sz.) Mészáros Gellért ír az olvasmány 
szerepéről a fogalmazástanításban. Hogy a stílusfejlesztő cél elérhető legyen, 
gondoskodni kell olyan olvasókönyvekről, melyek valóban mintaolvasmá
nyokat tartalmaznak, de a tanárságnak is átalakuláson kell átmennie, s nem
csak a IV. osztályban tudatos és tüzetes stíluselemzést folytatnia, hanem  
állandóan minden fokon. Hangos, kifejező olvasás és csukott könyv mellett 
való hallgatás legyen elvünk. A hangulatot az olvasmánymegbeszélő órák 
tanulsága adja meg, s a dolgozat félelmességét a diáriumba sűrűn íratott kis 
dolgozatok veszik majd el.
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(Májusi 5. sz.) Busákné dr. Rdcz M ária  az osztályfőnök szerepéről szól, 
mint az iskolai nevelés egyik legfontosabb tényezőjéről. Látja, hogy sok fel
adata közül az osztály ügyeinek intézését végzi legteljesebben ; a tanulmányi 
felügyelet igen nehéz, mert nincs rendelkezésre ideje, hiszen 18 órát tanít 
maga is, kartársai érzékenyek, de neki kell egészséges osztályszellemet terem
tenie, vallásosság és hazaszeretet két pillérére építenie az osztály lelkét. Köte
lességteljesítés, becsületérzés, igazság eszméihez vezetnie növendékeit leg
szebb feladatai közé tartozik. Akaratra nevel, s a közös munkára kényszerít 
gondos munkájával. Végül leányiskolában a női tulajdonságok kifejlesztésére 
rendkívül alkalmas az osztály, mely nagy családként kezelendő. Fiúknál, 
leányoknál egyaránt a szeretet segítségével lehet közeljutni a tanítványok 
leikéhez. Figyelnie kell az osztályfőnek a gyermekek szórakozásait is ; társa
dalmi életbe vezetésüket különösen a leányoknál irányítania szép feladata. 
Osztály összejövetelek, tanulmányi kirándulások adhatnak erre kedvező alkal
mat. De elsősorban is az, hogy az illető tanár legyen maga is erős egyéniség, 
hivatott lélek, s szakértő, de szerető nevelő. Sok nemes gondolat, ideális cél
kitűzés, melynek megvalósulása jobb nemzedéket fog nevelni. —  Petrich Béla 
a francia nyelvtanítás és a koncentráció elve című dolgozata gyakorlati út
mutatásokkal szolgál; Prónai Lajos Irodalomtörténeti ismétlések, összefog
lalások címen megállapítja, hogy ezeknek semmiesetre sem az a célja, hogy a 
tárgyalt anyagot élőiről újra átismételjék. Ez túlterhelés len n e; itt átfogó 
szemlélés, távlatok szerzése a cél, s végső tanulságok és eredmények meg
állapítása. Ezért ajánlja, hogy az ismétlés gondolatmenete bevezető meg
beszéléssel kezdődjék, irodalmunk korok szerinti áttekintése következzék 
azután ; vázlatszerű vezérfonalát adja azután régebbi irodalomtörténetünk 
áttekintésének. A keretek tetszés szerint tágíthatók, minden az osztály szín
vonalától, tudásától, olvasottságától függ. Az utolsó egyórás összefoglalást 
hasonló módon, de egészen rövidre szabva, dióhéjba szorítva végezzük.

(Júniusi 6. sz.) Hajdú Lukácsnak  a budapesti tanári kör komáromi vándor- 
gyűlésén elhangzott előadását közli, mely a komáromi bencésgimnáziumnak 
a cseh megszállás alatti húsz évéről szól. Megrázó képet fest sok szenvedésük
ről, a maga egészében kell ezt az előadást elolvasnunk.

Felsőmagyarországi Tanügy. (IV. évf. 6. sz.) Vitéz Újváry Lajos : ,,A gyer- 
meklélek védelmében“ Ambrus Zoltánnak az ifjúság számára írt tekintély
romboló, egyházi és világi nevelőket gyalázó históriáját említi, s ezzel kap
csolatban felveti a kérdést, hogyha hatósági intézkedést ilyen esetben nem 
lehet elérni, akkor maguknak a tanároknak kell a kritika komolyságával 
szakfolyóirataiban leghatározottabban fellépnie. — Bőhm Péter A történelem 
szava címen a csehszlovák állam összeomlásának nemzetnevelés szempont
jából következő tanulságait látja : A hadi erények hiányai m iatt történt, 
ami viszont a katonás szellem nevelésének fontosságát tanítja. Magabízó 
nemzetet kell nevelnünk, s nem szabad sorsunkat más nemzetek kezébe 
helyeznünk. Ebben az iskolánkívüli népművelés nem kevésbbé fontos tényező, 
mint az iskolai nevelés. —  Dombrády Alajos tanulmányutak szervezésének 
fontosságát, Korsós Sándor az újságoknak az iskolába vivését hangoztatja, 
végül a népiskolában a közlekedés tanítását tartja Bátonyi M ihály  fontosnak.

Pannonhalmi Szemle. (II. sz.) Holenda Barnabás A z  idő fogalma a modern 
fizikában. Pénzes Balduin  A magyar szentimentális irodalmi stílus kialakulása. 
(III. sz.) Bognár Cecil : Mi legyen gyermekeinkből?

Oktatófilm Közleményei. (Áprilisi 4. sz.) Tóth Bartók Jenő  a színes oktató
film és művészetpedagógia, Vidacs Aladár az érdeklődés és figyelem kérdése 
a filmes tanításban, Irmédi-M olnár László a földrajzi alapfogalmak az ok
tatófilmben címen tanulságos cikkeket írtak.

(Májusi 5. sz.) Bodrossi Lajos a természetrajzi és vegytani oktatófilmek
ről, Szabó Pál Zoltán meg arról számol be, milyen módszertani tapasztalatai 
voltak a filmes földrajzórákon. Szemes Gábor új líceumnak a filmoktatással 
való kapcsolatáról szólva a tanterv, könyv, tanmenet és óravázlat viszonyát 
a filmoktatáshoz fejtegeti.

(Júniusi 6. sz.) Carter (New-York) a fémfilmről, Hoffm ann  (Cotbus) a
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film biológiai oktatási szerepéről. Bíró Béla a film módszeres felhasználásáról, 
Noszlopi László az oktatófilmek a pályafelvilágosítás körüli szerepéről ír. 
A Geszti Lajos igazgató szerkesztette folyóirat minden száma közöl ezenkívül 
oktató filmismertetéseket, szép illusztrációval is hozzájárul annak a nagy
fontosságú munkának minél jobb ismertetéséhez, melyet az oktatófilm az 
iskolákban immár évek óta végez.

Magyar Tanítóképző. (Júniusi 6. sz.) Mesterházy Jenő hitsorsosunk a 
tanítóképzőintézeti tanárok egyesületének félszázados múltját rajzolja meg. 
Nagy Sándor a felszabadult Felvidék magyar tanítóképzésének viszontagságait 
vázolja. Kemény Ferenc nagy cikkének a (Német hatások a magyar nevelés- 
és oktatásügyre) hatodik, befejező részét tartalmazza még a füzet.

Kereskedelmi Szakoktatás. (Májusi 9. sz.) Baroska M ihály  tollából rajzot 
kapunk a német közoktatásról, különösen a szakoktatásról.

Budapesti Polgári Iskola. (3— 4. sz.) Egész könyvet kitevő füzetjében az 
idegennyelvi tanításról, a magyar- és németnyelvi dolgozatok új rendjéről, 
a német nyelvtanítás segédeszközeiről, a II. osztályú történelemtanításról, a 
csillagászati földrazjtanításban alkalmazandó korszerű eljárásokról, a föld
rajzi gondolkodásra nevelésről, a mértan nevelő erejéről vannak cikkek. 
Olvasunk a fővárosi iskolák madárvédelméről, az esztétikai nevelésről és 
szépérzék fejlesztéséről. Jellemzi egy cikk munkájában a Gyermeklélektani 
Intézetet, mint pályaválasztási és nevelési tanácsadót, azután a főváros gya
korlati irányú közoktatási intézeteit pályaválasztás szempontjából. A tanulók 
és az utca nyelve című cikk után az angol polgári iskolát, északi testvérné
pek iskoláit jellemzi tanulmány alapján. Hírrovat, könyvismertetés, folyó- 
irati figyelő, ifjúsági irodalmi beszámoló gazdagítja a szép kiállítású, igen sok 
művészi képben gazdag folyóiratot, melyet irigykedve veszünk mindig ke
zünkbe, látván, mennyi anyagi lehetőség áll a szerkesztő rendelkezésére.

Iskola és élet. (3. sz.) Kiválasztódás a tanítói és tanári pályán (Áfra Nagy 
János cikke), Péter Zoltán A magyar nevelők egységes szervezetéről. Felveti 
a lap a kérdést, miért van egyetemes tanügyi folyóiratra szükség.

b. d.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍR EK

A tiszai evangélikus egyházkerület ez év tavaszán rövid időn belül másod
szor választott püspököt. Az elhúnyt dr. Dómján Elek örökébe az egyházköz
ségek és intézmények bizalma Turóczy Zoltán győri lelkészt emelte. A vissza
csatolt területek hívei is egységesen állottak mellé. Messziről megy Nyíregy
házára, de hazamegy, hiszen onnan ívelt pályája, s néhai nagyatyja, Czékus 
püspök székét foglalja el. Apostoli vezére lesz híveinek, s hogy a nevelők 
vezetését mennyire fontosnak tartja, mutatja a rozsnyói nyári konferencia, 
melyet a tanárok és tanítók evangélizációj ára szervezett. Isten segedelmét és 
áldását kérjük fiatalos lelkesedéssel vállalt nemes építő munkájára.

A soproni evangélikus gimnázium igazgatója, Németh Sámuel, áldásos 
működés után nyugalomba vonult. Kartársai bizalma révén az iskolafenn
tartó egyház dr. Ruhmann Jenőt választotta meg új igazgatóvá. Többszörös 
örömmel köszöntjük új állásában őt, ki szakcikkei révén ismert munkatársa 
Szemlénknek, és az Ifjú Évek szerkesztőbizottságának is értékes tagja. —  
A  szarvasi gimnázium  nyugalomba vonult igazgatója, Raskó Kálmán, örökébe 
dr. Nádor Jenőt iktatta. Mint történetíró, iskolája, egyháza múltjának meg- 
írója ismert nevet szerzett evangélikus társadalmunkban. — A két igazgatót
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meleg szeretettel köszöntjük új állásukban. Virágoztassák tovább százados 
iskoláikat nemes hagyományaik szerint.

Hirdetmény a leyközclehhi vallástanári vizsgára vonatkozólag. A tiszán
túli református egyházkerület Püspökének, mint a Vallástanárképesítő B izott
ság elnökének megbízásából tudatom a vallástanári vizsgalat után érdeklő
dőkkel az alábbiakat: a) A legközelebbi vallástanárképesítő vizsgálat Deb
recenben, 1939 október hó 16., 18., 19. napjain fog tartatni, és pedig a zárt
helyi írásbeli vizsga október hó 16-án d. e. 9 órakor a Kollégium kistanács
termében, a próbatanítás október 18-án, szükség esetén 19-én d. e. a reformá
tus gimnáziumban, (illetve amennyiben női jelentkező is lesz, a Dóczi intézet 
leánygimnáziumában), a tanterv szerinti vallástanítási órán,, a szóbeli v izs
gálat október 18-án, szükség esetén 19-én a Kollégium kistanácstermében 
délután 3 órai kezdettel, b) A vizsgálatra vonatkozó tájékoztató iránt a vizs
gálat előadójához (dr. Csikesz Sándor egyetemi professzor, Debrecen, Kollé
gium) kell fordulni, c) A vizsgálat iránti kérvények a tájékoztatóban meg
jelölt mellékletekkel felszerelten a tiszántúli református egyházkerület püspö
kéhez címezve 1939 szeptember 10-ig küldendők be Debrecenbe. A kérvény, 
hez mellékelni kell a feladóvevényt, amely szerint a jelölt a 60 P vizsgálati 
díjat és a 6 P bizonyítvány díj at a tiszántúli református egyházkerület pénz
tárába (Debrecen, Kollégium) az összeg rendeltetésének megjelölésével bekül- 
dötte. A díjak befizetése nélkül az Egyetemes Konvent 126— 1932. sz. hatá
rozata értelmében senki vizsgálatra nem bocsátható, d) A vizsgálatra állani 
kívánó jelöltek közöljék pontos címüket is, hogy a próbatanítás tárgya velük 
1939 szeptember 2Ö-ig közölhető legyen, viszont a jelöltek tartoznak a kidol
gozott próbatanítást három gépírásos példányban, mindhárom külön-külön 
félkemény (karton) fedélben 1939 szeptember 30-án déli 12 óráig ajánlott 
levélben a ’vizsgálat előadójához megküldeni, e) A vizsgálatra állani szándé
kozók személyesen jelentkezzenek október 16-án reggel y29 órakor a Kollé
gium kistanácstermében a vizsgálat előadójánál, aki a részletes vizsgabeosz
tást közölni fogja a jelöltekkel, f )  A jelölteknek előre-gondoskodhatás céljá
ból emlékezetébe hozzuk, hogy az oklevélre az újabb bélyegilletéki szabály
zat értelmében 10 P-s okmánybélyeg ragasztandó, amit a jelentkezés alkal
mával mindenki beadni tartozik. Debrecen, 1939 augusztus 2. —- Elnöki m eg. 
bízásból : Dr. Csikesz Sándor, egyetemi professzor, a vallástanárképesítő 
bizottság előadója.

Az Országos Református Tanáregyesület igazgatósága a Taná
rok Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1939—40. évben kiosz
tandó ösztöndíjakra pályázatot hirdet. Pályázhatnak tagtársaink 
azon gyermekeik javára, akik szüleik lakóhelyétől távol tanulnak. 
A pályázati feltételek olvashatók a Protestáns Tanügyi Szemle 
1930. II. 88—90. lapjain. A kérvények beadásának határideje 1939 
szeptember 20. Pályázati kérvény nyomtatványok Jakucs István 
pénztárosnál (Debrecen, Református Kollégium) kaphatók.

Debrecen, 1939 augusztus, Igazgatóság.
------------------------------* jwA x--------------------------- —
Debrecen sz. kir. város (s a Tiszántúli református egyházkerület künyvnyomda-vállalala. 1939—-1830
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Pályázati hirdetmény.



A vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr 108.231— 1938. IX. sz. 1933 január 
21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szep
tember 1-i hatá’lyal a középiskolákban 
elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket 
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
református egyházkerület könyvnyomda
vállalata is gyártja, előírás szerint, a leg
tökéletesebb kivitelben, alul látható gyár
tási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.
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Mikor a harmadik birodalom leányneveléséről beszélünk, a 
„nőnevelés“ fogalmában az a nevelési elmélet és eljárás foglaltatik 
benne, ami az új világfelfogás szerint a leányoknak női lélek tör
vényei szerint történő, női hivatásra előkészítő kialakulását tűzi ki 
célul. Idesoroztam mindazokat a törekvéseket, amelyek egyelőre 
kísérletezést, vagy tapogatódzást jelentenek, de amelyek a világ
nak új fordulatát jelentik.

Á legelső jelenség, amellyel minden nevelés területén szemben- 
állunk, a nevelés fogalmának megváltozása. Az elmúlt kor intellek- 
tualizmusa a nevelés súlypontját és tetőpontját a tanításban, mint 
értelmi felvilágosításban és meggyőzésben, a nevelés legmagasabb 
eszközét ennek megfelelően az iskolában látta. Magyar elgondolás 
szerint érdeklődésünk központjában mindig a középiskola, mint a 
nemzet középső rétegét, a magyar középosztályt és a magyar 
szellemi elitet nevelő intézmény áll. Németországban egyrészt a 
megváltozott társadalomszemlélet, másrészt az új neveléstudomány, 
amelynek elméleti alapvetését Ernst Krieck terjedelmes munkáiban 
találjuk meg, a nevelés fogalmában egyesített minden olyan ráhatást, 
aminek emberi, emberformáló ereje van. Ezekben a hatásokban 
benne van minden közösségi életből vagy egyéni tettből és miiből 
eredő ráhatás, a legmagasabbrendű szellemi kisugárzásoktól a leg
egyszerűbb technikai vagy formai jellegű ráhatásig, ami tisztán 
technikai készséget fejleszt. Gyakorlatban kollektivizmus, totali
táselmélet, szocializmus és mindezekkel együttjáró antiintellek- 
tualizmus hordozzák a nevelésnek új értelmezését. A kollektivizmus 
azért, mert a nevelés egyöntetűen irányul, bizonyos értelemben, az 
egész nemzettestre : egyéni formákon és társadalmi rétegződéseken 
felül egyöntetű típusokat és akaratot akar. Totalitás azért, mert az 
új állam minden tagjának testi és lelki gazdája : amilyen mértékben 
az egyén fizikai és erkölcsi energiáival gazdálkodik, ugyanolyan 
mértékben egyedüli irányítója akaratuknak és meggyőződésüknek. 
Szocializmus azért, mert az élet minden megnyilvánulása, munka, 
gazdasági élet stb. a közösségi életre vonatkoztatik, és ezért etikai 
vonatkozásokkal van átitatva. Antiintellektuálissá azért válik, mert 
tömeglélek munkálását formálja : a mérleg ma majdnem mindig az 
alantfekvő rétegek oldalára húzódik, anyagi, erkölcsi és szellemi 
vonatkozásban. Ezért az alsóbb rétegeknél erős nívóemelkedés, a 
felsőbbeknél esetleges nívósüllyedés fog mutatkozni. Érdekes meg-
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néznünk az Alfred Baeumler és Isaac Doughton szerkesztésében meg
jelenő „Internationale Zeitschrift für Erziehung“ 1938-i 6. számát, 
amelyet kizárólag a nőnevelés ügyének szenteltek. A füzetet német, 
angol, francia szerzők írják. Amíg minden angol vagy francia cikk 
az iskoláról úgy számol be, mint a nevelés egyetlen tényezőjéről, 
a német szerzők szerint nevelőmunkát végez minden közösségi 
alakulat vagy szervezet, amelyik társadalmat irá n y ít: nevelő
munkát végez a párt nagy női szervezete, a Deutsches Frauenwerk, 
a népjóléti szervezet, a német munka frontja stb. A cikkeket nagy
részt társadalmi munkát irányító és szervező asszonyok írják. 
Nevelőmunkának neveznek tehát minden olyan ténykedést, aminek 
az a célja, hogy a mások irányításával, a mások akaratán keresztül 
a fajtát (népet) biológiailag, gazdaságilag, szociális, szellemi és 
erkölcsi téren emelje. Egy olyan világfelfogás, amelyik a felelősség 
elvét asszonyai életében nemcsak minden megszületett és meglévő 
élet megtartására, hanem az anyag- és energiagazdálkodás minden 
mozzanatára kiterjeszti, a nevelés fogalmába eddig bele nem illő 
dolgokat is besoroz. Ezért az előszó megnevezetlen német szerzője is 
megjegyzi, hogy: „ ...v a n n a k  kultúrnemzetek, amelyek a leány
nevelés lényegét, feladatát, hatását, sőt magát a nevelés lényegét 
illető kérdést is másképpen vetik fel ma, mint néhány évvel 
ezelőtt“ .1

A nevelés fogalmával együtt változott az a műveltségfogalom, 
amelyik humanisztikus személyi kultuszból fakadt. Műveltség 
számukra elsősorban nem bizonyos abszolút értékű széllemi javak 
megismerése és az azon való belső gazdagodás. A műveltségnek 
nevezett új valami nem tiszta szellemiséget, hanem faji rendeltetést 
és életfeladatot szolgál. A női műveltségre vonatkoztatva jelenti azt 
az előkészületet, ami a női hivatás betöltésére képessé tesz, vagy 
olyan lelki és szellemi tulajdonságokat fejleszt, amelyek erre alkal
massá tesznek. Természetesen ez is kollektivizmus-parancsolta cél
szerűség, és az egyéni élet szolgálatszerű jellegéből folyik. Az elmúlt 
kor elvont szellemiségével szemben aktivizmus és utilitarizmus jel
lemzi a művelődési törekvéseket. „Nicht wissen, sondern leisten“ 
jeligével küzdöttek a német diáklányok a nők tanulmányi jogaiért: 
nyilvánvaló törekvés arra, hogy az egyén konkrét formában haszno
sítható módon adja vissza a közösségnek, amit befogadott. A művelt
ség legcélszerűbb fajtájának az látszik, ami az egyén szempontjából 
a munka vagy hivatás miértjére nyílik : az egyén egész élettudatá
nak beépítése a közösségbe : a konkrét példák, amelyeket a leány
nevelésben látunk, a család, gyermek, házasság összefüggése a 
nemzet biológiájával, a munka, lakás, táplálkozás fiziológiai és 
nemzetgazdasági vonatkozásai, az ízlésbeli kultúra és faji jelleg 
összefüggései stb. A szellemi tartalom majdnem mindig az életnek 
szolgál, magatartást formál, és akaratot irányít.

1 400 ]. 1938. évf.
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A leánynevelés alapelvét maga Hitler adta mega „Mein Kampf“- 
b a n : „Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die 
kommende Mutter zu sein.“ Mindaz, amit azóta leánynevelésről 
írtak, a tétel további kibővítése.

A századeleji nőmozgalom arra törekedett, hogy a nőknek egy 
bizonyos rétegét a legmagasabb szellemi javakban részeltesse emberi 
joguknál fogva. Racionális és humanisztikus irányánál fogva inkább 
a kulturális kiegyenlítődést kereste a nemek között. Az új világnézet 
éles határvonalat von fiú- és leánynevelés, férfi- és női kultúra közé. 
Nemcsak technikai részében, hanem lelki és szellemi elszíneződésé
ben is kétféle műveltséget a k a r : „Nincs általános embernevelés. 
Csak férfi- és nőnevelés van“ — írja A. Baeumler.2

A legelső ilyenirányú törekvések azon a kongresszuson hangzottak 
el, amelyik a tanügyi szervezet, NSLB női tagozatának alakuló 
gyűlése v o lt : Alexisbadban, 1934 június 1—3-án. Az előadók majdnem 
mindnyájan részletkérdésekkel, az összes leányiskolatípusok nemzeti
szocialista szellemben történő átépítésével foglalkoznak. A sok 
széteső, sokszor nagyon általános szólamból azonban egységes szem
pontként emelkedik ki az egész leánynevelés „geschlechtsbetonte 
Grundhaltung“-ja : a leánynevelésnek különleges feladatokhoz kell 
idomulnia. A tudományos képzés háttérbe kerül a testi és jellembeli 
neveléssel szemben. Érdekes és jellemző, hogy éppen a magasabb 
iskolatípusok, leánygimnáziumok szószólóinak mondanivalója jelen
téktelen. Sokkal több a népiskola, a Mädchenberufsschule (leány
tanonciskola), a népgondozó és óvónőképző iskolák előadóié. Az 
előzőkben az új szociális szellem, a munka és hivatás új ethosza szólal 
meg. A másodiknál érdekes szelektív eljárásról olvashatunk : nép
gondozói és nevelői pályára induló fiatal leányokra a stadtrodai 
Jahresschulungslager fiatal élőlényeket, növényeket, állatokat bíz ; 
megfigyelőképességükből, a fejlődő élet iránti szeretetükből és gon
dozói hajlamukból állapítja meg, alkalmasak lesznek-e a reájuk váró 
feladatok elvégzésére. Nem értelmi, hanem ösztönös készségekre, 
megérzésre, hajlamra építi az eljárást.

Az új női műveltségnek az anyatípus és az anyai lélek új érté
kelése adnak új színezetet. Amint említettük, a női hivatásra való 
felkészülés nem pusztán technikai készségek elsajátítása, mint főzés, 
kézimunka stb., hanem egy lelki centrumba kapcsolódik, a hivatás- 
tudatba. Ez az, ami a szocializmus értelmezése szerint minden munkát 
szellemi értékűvé tesz. A „világnézet“ ver hidat az egyén konkrét, 
praktikus feladata és a nagy nemzeti munka közé. így ír Franz 
Kade : „Az anyai, háziasszonyi, munkáltató nevelés a szellemi neve
lésnek termékeny ösztönzője lesz, mert itt van gyakorlati vonatkozás 
a valódi, az élet dolgai és a nemzeti feladatok között. Itt nyílnak meg 
azok az utak, amelyek a hétköznapitól a nagy összefüggésekhez

2 Männerbund u. Wissenschaft, 1934, Junker u. Dünnhaupt, Berlin. 
Das akademische Männerhaus.
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visznek.“3 így hozza egymással összefüggésbe: I. a hivatástudatot és 
női ethoszt, II. a női lelkiséget, III. a munkakör betöltésére irányuló 
technikai készséget.

(A Kade nem nagyon nagy igényű, de kisszerűségében is érdekes könyve, 
elsősorban nem elmélet, hanem már megvalósult gyakorlatról való beszámoló. 
Ő ugyanis a saját népiskoláját fejlesztette gyakorlati nevelőintézetté. Wörs- 
dorfban [Taunus] 110 gyermeket két csoportra osztva [1—4 , 5 —8. osztály} 
teremtett 6— 14 éves gyermekekkel olyan életközösséget, amelyik nemcsak 
tanít, hanem gyakorlati feladatok végzésébe is belenevel, az iskolának mun
kában és játékban reggeltől estig közös életrendje van ; mellette óvoda, ahol 
a gyermekekkel való foglalkozást, a kicsik rendbentartását és fegyelmezését, 
néhány nagyobb leány végzi, hetesség szerint. Ugyanígy végzik a leányok 
a konyhai foglalkozás, főzés, segítőmunkák, takarítás egy részét, a fiúk a nehe
zebb munkákat. A Kade elgondolása a nevelői hajlamot, kisgyermekekkel 
való bánnitudást, munkakészséget és gyakorlatot akarja a leánygyermekekbe 
beleoltani ; falusi leányok nevelőiskolája az életre. A tanításban lehetőleg 
az elvégzett munkából indul ki. Feltűnő az elméleti oktatás kicsi óraszáma : 
a fajbiológiát leszámítva, az olvasás, írás megtanulására, ismeretek közlésére 
napi egy órát szán. A gazdasági, valamint általános közgazdasági ismeretek 
tanítását a gyakorlati munkával kapcsolatban, egy másik kétórás időközben 
végzi. Az új szellemnek megfelelően naponta van énekóra és tornaóra, az első 
30, a másik 40 perces órában. Az iskolaközösség túllépi a mi fogalmaink 
szerinti elemi fogalmát : gyermekgondozásban [minden gyermeket[;hetenként 
egyszer megfürdet], gazdasági kérdésekben stb. gyakorlatilag fejleszti a nép  
színvonalát.)

A leánynevelés világnézeti alapelveiről, a tananyag általános 
összeállításáról, a jelenlegi iskolarendszerről Dr. Auguste Reber- 
Gruber, az NSLB birodalmi referense, aki a nevelésügy irányítója 
ezen a téren, a fentemlített folyóiratban számol be.4 Mint ahogy 
a világnézeti fordulat kívánja, a női élet egyetemes értékeléséből indul 
ki. Szerinte az asszony nemcsak családanya, gyermekeinek létrehozója 
és nevelője, hanem a férfiak segítőtársa, munkatársa a nemzeti munka 
megosztásában a gazdasági és szellemi élet terén. Állást foglal a nők 
munkajoga mellett. A kultúra egysége a férfi és női lélek szintézise. 
Az asszonyé a közvetítő és fenntartó szerep a kultúrjavak átadásában. 
A családi életben a nemzeti érzés és faji érzés ápolója, a nemzet életé
ben gondozó és nevelő. Tehetsége szerint azonban őszerinte minden 
munkaterület nyitva kell, hogy álljon előtte. A nemzet életében 
pedig egy bizonyos lelkiség, kultúr-atmoszféra megteremtője. Ő is az 
anyatípus népi kötöttségét emeli k i : ez a hivatás az, amelyiken 
keresztül legerősebben kapcsolódik a fajtához. Ezért a leányok 
nevelésében középpontban áll a világnézet. Ezzel szorosan összefügg 
az erkölcsi nevelés. A vallási nevelésről nála természetesen nem esik 
szó (nem azért, mintha nem volna vallástanítás). Az erkölcsi nevelés 
alapmotívuma nála is a rosenbergi ,,becsület“-eszmény; a közösség 
összetartó kapcsa, amiben bennefoglaltatik a vezér iránti hűség, a 
kötelességteljesítés és önfeláldozás eszménye. A keresztyéni szeretet 
eszményét (ami Rosenberg szerint sem volt soha fegyelemképző és

3 Kade, Die Wende in der Mädchenerziehung 22. 1.
4 Dr. Augusten Reber-Gruber : Die Erziehung des Mädchens im NS. 

Deutschland 430—444. 1.
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típusalkotó), leányoknál valami, az anyai lélekre visszavezethető 
közösségi érzés, ami egyúttal szocializáló elem, foglalja el.

A tanító iskola helyett nevelő iskolát, „Charakter-und Wil- 
lensschule“-t akar.

A tananyag felépítése nála épúgy, mint minden nemzetiszo
cialista pedagógusnál, a világnézetté avatott biologizmuson alapszik. 
Éppen az anyai felelősségtudat begyökereztetésére még fontosabbnak 
tartja , mint a fiúnevelésben, a fajelméletet és örökléstant (gyakorlati 
célja természetesen az, hogy a német leányokat más fajúakkal és 
nemzetiségűekkel, valamint örökletes betegséggel terhelt egyénekkel 
való házasságtól visszatartsa); egészségápolás, csecsemőgondozás meg
tanulása nélkül egy leány sem hagyhatja el az iskolát. Ezzel együtt 
a  természetrajzi, biológiai tantárgyak kapják az első helyet. Ezeknek 
a  tanítása is, természetesen, nagy változáson megy keresztül. Azután 
következnek a nemzeti tantárgyak, történelem és anyanyelv, nemzeti 
irodalom. Az idegen nyelvek és kultúrák ismerete háttérbe kerül.

Jellemző az új teskultusz: a tornát minden iskolában heti öt órá
ban tanítják, amihez még heti egy vagy két sportdélután is hozzájárul. 
A testnevelés feladata az új államban egyrészt a fajta biológiai feljaví
tása, másrészt a cselekvő embertípus kialakítása. A torna az akarat és 
erőtudat fejlesztőjeként szerepel. A torna és ének együtt a kollek
tív  szellemi összehangolódás és együttes fegyelem nevelőeszköze.

Amíg Auguste Reber-Gruber a művelődési anyagot a női hivatás 
-és a nemzeti öntudat szempontjából nézi, találunk kísérletet arra. 
hogy a női kultúrát a női lélek és gondolkozás sajátságos természetére 
akarják felépíteni. Ilyen irányú könyv G. P a lm : „Kultur und 
Erziehung der Frau.“ Abból indul ki, hogy a liberális kor nőmozgal
mának művelődési törekvései tévesek voltak, mert a férfiak kultúrá
jának és nevelésének idegen formáit akarta a női lélekre ráhúzni. 
Szerinte másfajta gondolkozást, érzés- és szemléletformát kicsiholni a 
leányokból nem lehet, mint azt, ami természettől adva van. 
Életharc és értelmi képzés csak értelmet és akaratot fejlesztett; 
a  női lélek középponti erőit éppen a legmagasabb kultúra veszni 
hagyta. A női lélek alapvonása, ahogyan sokszor elmondották, az 
érzelmi odaadás : itt az anyai lélek típussá emelt magatartása a világ
gal szemben. Biológiai rendeltetés lelki következménye. Érdeklődési 
köre nem tárgyi, hanem személyi; természetes hivatásánál fogva az 
„élet“ felé és az élőlény felé fordul. Segítőjévé lesz mindannak, ami 
segítségre szoruló, kibontakozó élet. Ebben a hajlandóságában volt 
kulturális feladata, nemcsak a fejlődő gyermeki lélek nevelésében, 
hanem intuitív megérzésével segítette a kultúra alkotásainak létre
jö tté t. A német kultúra' nagy korszakaiban az alkotó férfi mellett 
mindig ott volt a megértő asszony. Idetartozik az improduktivitás ; 
a  férfi nyugtalan alkotásvágya mellett a kivárás, passzivitás a ter
mészetes gesztus, a fejlődő és növekvő élettel szemben. A lélektani 
vonásokat átviszi a gondolkozás területére : itt különös sajátsága 
a lélek egysége (Totalität). Ez abban áll, hogy érzelme és gondol
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kozása nem válik külön, a gondolkozás is érzelmi mozzanatokkal van 
átitatva. A tipikus női lélek engedi, hogy a világ dolgai hassanak rá, 
élénken veszi fel, nem áll velük kritikusan szembe, sokszor össze
olvad a világ benyomásaival. A női lélek a „Geistgemüt“ fogékony
ságával fordul a jelenségek felé : egészében fogja fel, éli át, képszerű 
voltában sejtelmesen érzi meg azt az erőt és tartalm at, amelyik 
mögötte rejlik. Irtózik mindentől, ami a gondolat és érzelem, vagy 
a valóság egységét megbontja. Ezért idegen tőle az analízis, az elvont
ság és a reflexió. A megérzés és intuíció igazi területe az emberi 
lélek világa : ez a tér az, ahol a női intelligencia otthon van. Bele 
tudja magát élni idegen lélek rejtelmeibe, megérzi, és átveszi az 
idegen életritmust. Ezt a m agatartást azonban átviszi a világ egyéb 
dolgaira is. A férfiak intelligenciája a dolgokban általános törvény- 
szerűségeket keres, kiszámítja, felméri, fogalmakra bontja, hogy 
hatóerejüket saját céljaira használja fel. Annak az értelemnek a 
világa a technika, a női értelemé az élőlény világa. A férfi meg
ismerésének célja a kutatás, a tárgyi tudás. A női ismeretszerzés 
célja a „Bildung“, a személy lelkivilágának felépítése, mert a tárgyi 
értékeket személyi értékre váltja fel. A férfi lelki életének ered- 
ménya a mü, a tárgyi teljesítm ény; a nőé az önmagába forduló lét, 
a lelki atmoszféra, amit maga körül teremt. Amíg a pásztorok elmen
tek, hogy hirdessék az Igét, addig Mária a szívébe zárva őrizte meg. 
Ennek a lelki alkatnak megfelel a női gondolkozás formája, amit 
„Gestaltdenken“ szóval jelöl (Otto Weininger redivivus). Egységük
ben fogja fel a tárgyakat, nem boncolja, nem tagolja fogalmakra, 
á szemléletben a belső tartalom kifejezését látja, úgy, ahogy Goethe 
gondolta : a jelenségek hozzáférhető képszerű voltában megfoghatjuk 
a mozgató erőt, célt, rendeltetést, az egész valóságot. Valami ahhoz, 
hasonló, mint mikor Goethe előtt villanásszerűen felmerült az 
ősnövény képe : olyan meglátás, mikor egy értelmet adó mozzanat 
a jelenségek egész csoportján végigvonul.

Palm eljárása kirívóan magában foglalja a típusalkotás erényeit 
és hibáit. Erénye az, hogy bár ismert tényeket foglal össze, ezeket a 
tényeket új összefüggésbe állítja, és az egyes lélektani tényeknek 
egységes szempontból akar értelmezést adni. Mivel ösztönszerű lelki 
tulajdonságokra akarja felépíteni a nevelést, azt keresi, ami az. 
ösztönös életben jó, ami a társadalom és kultúra számára a női lélek
ből pozitív értéket jelent, és hasznosítható. Ez természetesen egészem 
egyoldalú, de a nemzeti szocializmus naturalizmusának teljesen meg
felel. I t t  nincs többé az eszményeknek olyan világa, amelyik ellentét
képpen áll a természeti világ fe le tt: maga a szellemiség is az „élet“ 
produktuma. Ezért jellemzők ezek a sorok : „Egy új női kultúra 
nem sarjadhat abból, hogy a tiszta szellemiség léggyökereit bocsátjuk 
az égbe, hanem abból, hogy a földből szívunk új életet, hívek mara
dunk a földhöz.“5 A nevelés nem természetadta hajlamok leküzdése,

5 Kultur u. Erziehung d. Frau, 12. 1.
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hanem helyes irányú továbbfejlesztése. Legfeltűnőbb hibája az, 
hogy a típus minden vonatkozásban sematikus. Fejtegetései ezen az 
ellentéten alapulnak : I. férfi-női intellektus; II. technika — élő 
organizmus ; III. kurzív gondolkozás, intuíció ; IV. (Kant) — Goethe. 
Lehetne ra jta  vitatkozni, hogy ezek az összefüggések minden vonalon 
érvényesek-e. Ö mindenesetre ennek az utóbbinak akar egyenjogú
ságot adni a műveltségben a másik mellett. Kedvez ennek a törekvés
nek bizonyos fokig a filozófiai intuicionizmus, ami az „élet“ filozó
fiájának csaknem mindig kisérője.

A műveltség anyagának értékelése és sorrendje ugyanaz, ami 
Reber-Grubernél. I tt nemcsak nemzeti fontossága, hanem a női 
művelődésformának megfelelő volta m iatt is előtérben vannak a faj
elmélet és a természetrajzi tárgyak. Jó és okos tanácsokat ad arra, 
hogy hogyan lehet a természeti jelenségeken, magukon a szemléleti 
formákon érzékelhetővé tenni bizonyos törvényszerűségeket, ami 
az állat- vagy növényvilág jelenségcsoportjain átvonul. Ki akarja 
kapcsolni a mikroszkóp és teleszkóp, laboratórium használatát, mert 
ez szerinte életszerű összefüggések megbontásához vezet. Ugyanúgy 
jó útbaigazítást ad arra nézve, hogy hogyan lehet földrajzban a leg
egyszerűbb szemléletből kiindulva, lehetőleg mindent szemléletessé 
tenni, a történelemben elmúlt korok és kultúrák életszerű képét elő
varázsolni. Mindig a dolgok képszerű megjelenítése van előtérben. 
Irodalom, művészettörténelem, ízlésbeli kultúra belefér a „Gestaltden
ken“ törvényeibe. Teljesen tanácstalanul áll a törvénytudományok, a 
fizika, kémia és a matematika előtt. Mindezekből le akarja szállítani 
az óraszámot a leányiskolákban, mert a női lélektől idegenek. Azt 
hiszem, egészen újak azok a fejtegetései, amelyek a háztartási munka 
és az ilyen irányú tanítás szellemi és erkölcsi művelő hatásáról szólnak: 
hogy a különféle anyagokkal való érintkezés az élet, termelés, nép
gazdaság milyen összefüggéseire m utat rá. Ugyancsak foglalkozik a 
leányok pedagógiai érzékének, gyermekszeretetének felkeltésével és 
a gyermeki lélek megértésének a kifejlesztésével. Általában az a 
törekvése, hogy a leánynevelést tudományos jellegétől megfossza, és a 
műveltséget az intuíció, a megértés finomságának, az érzelemnek 
erkölcsi kultúrájává fejlessze. Ezért nagyobb teret akar magában 
az iskolában a jókedvnek, a képzeletnek, mert a leánylélek könnyeb
ben veszi fel a hangulattal színezett gondolati tartalmakat.

Mivel általános az a törekvés, hogy mindent, ami a női erőkből 
hasznosítható, az új társadalom szolgálatában állítsanak, és művelés 
tárgyává tegyenek, valószínű, hogy ennek a törekvésnek, amit Palm 
felvetett, lesz még folytatása.

*

Az elméleten kívül a másik kérdés az volna, hogyan áll a nők 
tényleges iskolázása a harmadik birodalomban. Iskolarendszerük 
kettősséggel birkózik : egyrészt lelki és technikai okokból női nevelést 
akarnak adni, másrészt a leányiskolák nagyrésze gazdasági, ipari,
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tudományos pályákra készít elő, amelyek a másik foglalkozástól 
részben idegenek. Amint kezdetben a nőket családi hivatásra akarták 
szorítani, megtörténtek az első kísérletek az intézetek tudományos 
jellegének csökkentésére. Ezt különösen a mi leánygimnáziumunknak 
megfelelő Frauenoberschule sorsában látjuk, amelyik meglehetősen 
sokat változott. A régi Frauenschule-t, amelyik háziasszonyi iskola 
volt, három osztályával az Oberschule felső tagozatává tette egy 
1937 március 20-i rendelet. Ugyanez a rendelet az összes leányiskolák
ban megszüntette a latintanítást, ami a leányok felső tanulmányát 
lehetetlenné tette  volna. Ezt a rendeletet már egy hónap múlva 
visszavonták. Ma éppen a munka hatalmas irama, az ipari konjunk
túra, a munkáshiány, fizikai és szellemi téren szükségessé teszi a női 
munkaerő alkalmazását. Ffatározott propagandát fejtenek ki az 
ellen, hogy az iskolát végzett leány tétlenül otthon üljön, részben 
azért, mert munkájára szükség van, részben az egyéni felelősség és 
fegyelem szempontjából tartják ezt veszedelmesnek. Bár a munka 
ma a német nőknél legtöbbször, ezt nagyon is hangsúlyozzák, leg
inkább csak az iskola elvégzése és a férjhezmenés közötti éveket tölti 
ki, a német leány ma megint pályára készül. Eleinte olyan megoldást 
kerestek, hogy maga a hivatás feleljen meg a női munkakörnek 
és lelkivilágnak. Ezért a népjóléti szervezet, a párt női tagozata, a női 
Hitlerjugend igen sok iskolát állított fel, ahol gazdasági, háztartás
beli, népgondozói, szociálpedagógiai ifjúság vezetői pályákra lehet 
előkészülni. Ezeken azonban a leányoknak igen kis töredéke megy 
keresztül : egyébként pedig' a férjhez nem ment nők munkalehetőségei 
szinte korlátlanok.

Ma a német nevelésnek két nagy szerve és azonkívül egy gya
korlati (illetve kétféle gyakorlati) intézménye van. Az első két szerv 
az iskola és a női Hitlerjugend, a Bund Deutscher Mädel. A gyakorlati 
nevelőintézmény a „Plfichtjahr der Mädel“ és a női munkatábor. Az 
iskola ma is az a szerv, amelyik csökkentett anyagával egyrészt az 
általános műveltséget adja, másrészt hivatásra készít elő. Bonyolult 
rendszere a sokféle társadalmi rétegeződéstől, a hivatással együtt
járó specializálódástól függ. Ezen a nevelésen minden német leány 
keresztülmegy. A Bund Deutscher Mädel épúgy, mint a fiúknál a 
Hitlerjugend, éppen azt a célt szolgálja, hogy társadalmi rétegeződés 
nélkül adjon egységes világnézetet és egységes akaratirányt az egész 
nemzet számára. Ebből a szervezetből alig vonhatja ki magát 10—18 
év közötti leány. A Pflichtjahr és munkatábor pedig éppen azoknak 
a leányoknak szól, akiket hivatásuk elvon a háziasszonyi munka 
köré tő l: a munkásleány, hivatalnokleány, női intellektuell gyakor
lati iskolája a háztartás és gyermeknevelés terén. Ez a német nők 
aránylag kis töredéke.

I. Magában az iskolarendszerben sok újítás nincs. Természeténél 
fogva az iskola az, ami lassan változtatható. A nyolcosztályú nép
iskola első négy osztálya természetesen mindenki számára elvégzendő. 
Erre épül fel a tavaly nyolc osztályra leszállított Frauenoberschule,
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v. Mädchenoberschule, amelyik az ötödik osztáytól kezdve két tago
zatra oszlik : egy modern (vagy latin) nyelvi és egy háztartási tago
zatra. Az ötödik osztály végzése után már mehetnek a leányok nép
gondozói, óvónői, ápolónői pályára, kereskedelmi és ipariskolákba 
(az ú. n. Sekundareife). A háztartási tagozat után a munkatábori 
szolgálat lerovásával mehet a kétéves tanítónőképző főiskolára (ez 
már főiskola jellegű, nem női iskola). A nyelvi tagozat képesít minden 
főiskolára, beleértve az egyetemet, természetesen a munkatábor után. 
Mindkét tagozat képesít az ú. n. ,,Primareife“-re (érettségi). Görög
latinos humanista gimnázium nők részére nincs : kívánságra végez
hetnek leányok is ilyenfajta fiúiskolákban. Érdekes jelenség azonban 
a háztartási tagozaton mind a három évben a négyhetes szolgálat 
életbeléptetése, úgy hogy a leányok az első évben egy csecsemő- 
otthonban, a másodikban óvodában, a harmadikban sokgyermekes 
háztartásban teljesítenek egész napi szolgálatot, kilépve az iskolai 
életből és a szülői házból. Ez már a másik két gyakorlati nevelői 
eljárás visszahatása az iskolára. Megmaradt a szocialista érából 
különlegesen tehetséges, de kevés anyagiakkal rendelkező leányok 
számára az Aufbauschule : a hat népiskolai osztály után hat év alatt 
végzik el az Oberschule anyagát. Kisegítő iskola olyan helyeken, 
ahol nincs magasabb iskola. Igen nagy irodalom foglalkozik a Mit
telschule sorsával az új éra alatt. Ez azoknak a leányoknak az iskolája, 
akik ipari, gazdasági, kereskedelmi pályákra mennek, vagy otthon 
m aradnak; az Oberschule anyagánál kevésbbé tudományos és 
gyakorlatibb, a népiskoláénál magasabb tudást akarnak. Végezhető 
négy elemire hat, hat elemire négy osztály. Igen nagy gondja volt 
a nemzeti szocializmusnak a Frauenberufsschule-ra, ami összefügg a 
munkásosztály gazdasági és szellemi emelésével. Itt tanulnak a városi 
munkásosztály és falusi parasztság leányai : a nyolc népiskolai osztály 
után városiaknál a Pflichtjahr lerovása következik, utána három, 
falun két év Berufsschule. I tt szakmabeli, ipari vagy gazdasági mun
kájukat kiegészítő szaktudást kapnak, a mellett világnézeti nevelést, 
általános művelődést.

Az a kérdés, mik teszik a leányiskolák nevelését olyan nőies 
színezetűvé, amilyennek az új világfelfogás kívánná. Egyrészt 
bizonyos tantárgyak (mint a már említett háztartástan, csecsemő- 
ápolás), amelyek nélkül nincs leányiskola ; 2. más műveltségi anyag 
átszínezése : történelem, irodalom, fajbiológia terén az anyának és a 
gyermeknek kultusza, a női élet és családi élet vonatkozásainak 
kiemelése.

II. Az új szellemet a nevelésben sokkal élesebben m utatja a Bund 
Deutscher Mädel, a maga, már tömegében is jellegzetes 5—6 milliós 
létszámával. A Hitlerjugend női tagozataképpen az ifjúság párt- 
szervezetének volna nevezhető. Nevelésében ugyanaz a vezéri elv 
érvényesül, ami a párt szervezetében: a személynek tömegekre 
ható szuggesztív ereje. Társadalmi különbség nélkül pajtási szellem
ben egyesít minden német leán y t: magában az összefogásban benne
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van a közösségformálás gondolata. Vezetői természetesen csak nők, 
mégpedig fiatal leányok, akik éveik múltával megválnak ettől a fog
lalkozástól. Két különálló szervezete van, az egyik a Jungmádeleké, 
10—14 év közötti leányok tartoznak bele. A másik a tulajdonképpeni 
BDM, 14—21 éves leányok szövetsége. A BDM egyik munkája a 
Schulung, a nemzetiszocialista evangélium beoltása a leányokba : 
itt ismerik meg a fajelméletet, a német nép sorskérdéseit. I tt  valósul 
meg az irracionális nevelés új formája : a zene, ének, tánc, sport, 
torna tömeggé olvasztó, kollektív fegyelmet képző hatása. Nevelése, 
hogy úgy mondjam, totális nevelés : a tábori élet, kirándulás, üdülő
otthonokban való tartózkodás folytán kiterjed az egész egyéniségre, 
az egész magatartásra. Nemcsak nevelő, hanem gondviselő i s ; 
segítője a szegényebb néposztályok gyermekeinek, akiket nyaral- 
tatásban, utazásokban való részvétel útján addig ismeretlen jótétemé
nyekhez ju ttato tt. Ezen belül külön mozgalom a „Glaube und 
Schönheit“, résztvevői 17—21 éves leányok. Ez a faji testkultusz 
és szépségideál kiművelése: heti sportdélutánjaival és hatalmas 
sportünnepélyeivel óhajtja emelni a fajta testi erejét és szépségét. 
Nőies vonás a BDM munkájában az, hogy a világnézetet a női öntudat 
számára szűri át, az általános nemzeti kérdéseken kívül, mint faj
elmélet, élettér, szociális kérdések, azt az üzenetet közvetíti, ami 
a német leánynak, mint a német élet munkásának és leendő család
anyának szól; néhol gyermekgondozói és szegénygondozói munkával 
fejleszti a szociális érzést és a gyermek szeretetét. A fiúk erő
kultuszával szembeállították a szépség kultuszát, a népi énekben, 
táncban, testkultúrában.

III. A női „Pflichtjahr“ egészen új, 1938 május 1-ről kelt intéz
kedés. Vonatkozik minden 25 éven aluli ipari, kereskedelmi női 
alkalmazottra, hivatalnokleányra. Ezentúl nem vállalhatnak semmi
féle ilyen állást addig, amíg vagy falusi, vagy városi háztartásban 
egyéves szolgálatot felmutatni nem tu d n ak ; a falusi munkában 
töltö tt év a Landjahr, a városi „das hauswirtschaftliche Jah r“ . 
Ezt a szolgálatot a BDM minden tagjának le kell róni, ha munka
táborba nem megy. Ezzel kényszerítik a leányokat a háztartási 
munka megtanulására. A Pflichtjahr, bár az elmúlt év folyamán 
40,000 leány vett benne részt, még szervezési nehézségekkel küzd. 
A női munkaszolgálatnak 1936 április 1. óta van a férfiakéval közös 
állami vezetése és szervezete. Azóta kötelező minden főiskolára 
induló és szellemi pályára készülő nő számára. A munkaszolgálatnak, 
amelyik egy félévig tart, színhelye a falu, munkaköre főképpen a német 
parasztcsalád, mezei és házimunka, gyermeknevelés. Multévi lét
száma 25,000 volt. Mindezeknek a munkáknak nemcsak gyakorlati 
jellege van. Szociális szellemet építenek, kiegyenlítődést óhajtanak 
létrehozni a szellemi és testi munkás, a város és a falu között. 
Utóbbinál az elvontság, túlzott intellektualizálódás ellenszere a 
testi munka, ami más életkörülmények átélését teszi lehetővé, alkal
mazkodást, lelki rugékonyságot fejleszt. A munkatábor különösen a
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közösségi gondolatot átélő, szociális és tevékeny embertípus nevelő
iskolája.

Azt hiszem, az elmondottakból eléggé kiemelkedik, amit mon
dani akartam : bár az új államban az állam egész szervezetének 
viselője a férfi, de nőinek életére is jogot formál. Nevelői gondolko
zásában és szervezeteiben ugyanaz a központi gondolat érvényesül, 
ami állam- és társadalomszervezetében : a faji tudat mindenek felett. 
Nevelői tevékenysége eddig soha nem látott mértékben terjed ki az 
egyéni és közösségi élet minden mozzanatára, úgy, ahogy faji és 
szociális elgondolásait megvalósítani törekszik.

Szolnok. Dr. Muzsi Piroska.

A z Országos Református Tanáregyesület 
X X X III. rendes közgyűlése.

Mikor a közgyűlés helye és ideje köztudomású lett, még viszonylag 
békében forgott a föld. Mire megtartására került a sor, már megint 
kezdett kifordulni sarkaiból, úgyhogy sokan a gyűlés kényszerű 
elmaradásától féltek. Az ismerkedési est étkezési területén éppen 
e m iatt némi zavarok is voltak. S ma, a gyűlés krónikájának a meg
írásakor szörnyű erők összecsapása szörnyen parányivá csökkenti 
az egész gyűlést. De nekünk megvannak mai feladataink, amelyeket 
véghez kell vinni. S e napi feladatok arra is jók, hogy a holnap 
árnyékait és szakadékait betakarják, s nyugvópontot mutassanak a 
változások felett.

Találjunk mindjárt egyet! I tt van a hajdúnánási gimnázium. 
Sokan nem tudják, vagy már elfelejtették, hogy súlyos idők, vagy 
talán nem minden részletében nemes iskolapolitikai elgondolások 
halálra, vagy elsorvadásra ítélték. Tanárai fizetésének egy részét 
akkor a tiszántúli református gimnáziumok fizetéskiegészítő állam
segélyének bizonyos százalékú csökkentése folytán előálló összeg 
te tte  ki. Pedig a gyűlésen résztvevők ítélete szerint az intézet meg
szüntetése nemcsak pótolhatatlan veszteség lett volna egy hatvan
ezer lakosú környék gyermekeinek középfokú oktatása szempontjából, 
hanem megbocsáthatatlan bűn is a tiszta magyarság ellen, mert 
egy szép középiskolai épület rendeltetésének a megfelelését, lelki- 
ismeretes tanári munka látható eredményét és a város és vidék 
lakóival való szeretettel táplált összeforrottságát, az iskolával kap
csolatos, vagy iskolánkívüli magyar nevelői nemzeti munka vállalását 
és hűhónélküli végzését te tte  volna lehetetlenné. Nagy öröm volt a 
megállapítás, hogy szívós kálvinista erő, öntudat és ellenállás minden 
titkos és nyilvános akadály fölött diadalt nyert, s az intézet él és virul.

Más szilárd pont volt az ismétlődően megállapított kapcsolat, 
mely a református tanári munkát örök gondolatokhoz fűzi, s az Isten 
elé állítja. A Nagy Imre lelkész imájának alapul szolgáló Igéből
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(I. Kor. 3.) zendült ez elő: M i, plántálok és öntözök, csak akkor dolgoz
hatunk sikerrel, ha a növekedés Istene megáld bennünket. . . És miközben 
szolgálunk, és építünk fundamentumot, nem vethetünk azon kívül, amely 
vettetett, mely a Jézus Krisztus.

Templomi istentisztelet után az intézet dísztermében kezdődött 
a közgyűlés a szokásos elnöki megnyitóval. Ez az eszmék mai birkó
zásában uralkodónak a fajiság gondolatát látja, amely szerint a faj 
minden, örök, az egyén pedig jóformán semmi, s a köz legnagyobb 
feladata, hogy teljes testi és lelki erejével ezt a fajiságot szolgálja. 
A szellemi erők e forgatagába szintén belekerült magyar középiskolai 
tanárság munkája sorsdöntő. E küzdelemben a református közép
iskola legelső fe ladata : hinni Krisztus országában, mely nem e 
világból való. Ebből a nézőpontból a kálvinista iskolák és a fajiság 
alapján berendezett államélet között semmi ellentét nincs. De éppen 
ezért szükség is van a református felekezeti iskolákra, mint a fajiság 
alapján berendezett állam nélkülözhetetlen lelki fegyvertársaira.

A megnyitó után az elnök üdvözölte az egyházi, közművelődési 
és közigazgatási hatóságok és intézmények megjelent képviselőit. 
Ott voltak Barthos Indár az Egyetemes Konvent, Erdős Károly a 
Tiszántúli Egykázkerület és az ÖRLE, Samu János a Dunamelléki 
Egykázkerület és Ravasz László püspök, Báthori József az Országos 
Katolikus, Zsolnai Vilmos és Benigni Andor az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület, Vekerdi Béla a Tanítóképzőintézeti Tanárok 
Országos Egyesülete képviseletében, és Kiss József kir. főigazgató.

A közgyűlés egyik előadója Mohácsy Endre hajdúnánási tanár 
volt : Az ifjúkori élmények lélektanához c. felolvasásával. Az élmény 
fogalmának pedagógiai szempontból fontos elemeit ismertetve, az 
ifjúkor irodalmi élményeinek lélektani lefolyását írta le. Az élmény 
külső elemei érdeklik természettől fogva az ifjúságot. Ezt a termé
szetes szubjektivitást kell a nevelőnek átsegíteni a kultúra világába. 
A tanulók együttes kutató munkájának lélektanilag a következő 
fokozatait különbözteti meg : a közvetlen szemlélet élvező feszült
ségeket kelt a tanulók lelkében; ezt a diszharmóniát a cselekvés
ösztön felébredése váltja fel ; a továbbfejlődést a szerep-játszó 
hajlam felkeltése biztosíthatja. Egyéni és közös élmény-elemek 
életrehívása által az oktató egyszerre két irányban nevel.

A tanulók élményeinek érzékelhető megnyilvánulásait a dolgo
zatok egyéni, érzelmi színeződésében, a reproduktív tevékenység 
sajátosságaiban, de főként az osztály-szellem kialakulásában látja.

Az előadásnak a nyújto tt tárgyi ismereteken kívül bizonyosan 
megvolt az a sugalló ereje is, mely a tanár nevelői munkáját lélek
tani tanulmányokra, a gyermek- és serdülő ifjú lélek teljesebb meg
ismerésére hajtja. A hozzászóló Trócsányi Dezső a német, angol és 
francia lélektani művek mellett különösen felhívja a figyelmet 
Büchler Sarolta könyvére: Az ifjúkor lelki élete. Hadd említsük 
mag az előadás nyugodt ütemét, rokonsze nveshiggadtságát, ezért
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könnyen követhető, jól érthető, az érdeklődést lekötő és a figyelmet 
mindvégig biztosító formai értékeit.

A második előadást a közgyűlés megszakításával a hajdúnánási 
református egyház, a város és gimnázium által adott közebéd után 
Nagy Miklós szeghalmi igazgató ta r to tta : A tanárság társadalmi 
kérdései címmel. A gyűlés ezen részén Papp Ferenc alelnök elnökölt. 
Az előadás többirányú személyi megjegyzés után a tanári élet és 
az iskola körül nagy bőségben tapasztalható és igen elhanyagolt 
bajokról szólt. A tanárság anyagi helyzete minden vonatkozásban 
szomorú, s a tanárság kis megbecsülésére vall. A tanári pályára menők 
nem mennek keresztül komoly orvosi vizsgálaton. Az egyetemi 
tanárképzés sem a szaktudásra, sem didaktikai készségre, sem mód
szeres eljárásra, sem általános műveltségre nevelés szempontjából 
nem megfelelő. A nyári középiskolás tanfolyamokat nem a tanárság 
igényei és lényeges szükségletei figyelembevételével rendezik meg. 
A tanári gyakorlóév eltöltése nem szerencsés. A tanári álláshoz jutásról 
sokat lehetne írni és beszélni. A mai felügyeleti rendszer is átalakítást 
kíván. Változtatni kell az adminisztráció és akták túltengésén s a 
felügyelettel együttjáró bizalmatlanságon. Ellentmondások vannak 
az utasítások és a gyakorlat között. A tanárság helyzete a társada
lomban nagyon szomorú képet mutat. A mai társadalom szétnyílá
sának a hátrányait és veszedelmeit legjobban a magyar tanár érzi. 
Sokat lehetne beszélni a tanár és szülők viszonyáról, a szülők maga
tartásáról addig, míg gyermekeik iskolába járnak, és amikor még 
nem, vagy már nem járnak oda. És milyen rengeteg a kívánnivaló 
abban a viszonyban, melyben a tanár az iskolával, a tananyaggal, 
a tanulókkal áll. A legfontosabb tanári munkának, a nevelésnek 
ezer és ezer akadálya van. Ami nevelés van, abban sincs összhang : 
az értelmi nevelés túlságosan hangsúlyozott az esztétikai és jellem
nevelés rovására. A református tanároknak még külön panaszuk is 
van : a legtöbb egyházban a tanárság mellőzése.

Az előadó igyekezett rámutatni a bajok okaira is. Legelsők 
között vannak természetesen az anyagi bajok. De o tt vannak a 
saját hibáink : az őszinte önismeretben világosan meglátható sok 
tanári hiba : egyéniségi, modorbeli hibák. Egységes református 
tanári közvéleménynek nyoma sincs, ilyennek a kialakítására semmit 
sem teszünk. Református tanároknak még külön hibánk, hogy nem 
vagyunk egyházunknak hű fiai, sőt gyakran racionálisak és hitetle
nek. Az igazgató lassan a református iskolákban is mind jobban elválik 
a tanárságtól, elsősorban természetesen hivatalfőnöki és admini
sztrációs terhek miatt. A rangok és címek sem szolgálják a kálvinista 
világnézet szempontjait.

E hibák, hiányok megbeszélése és megszüntetése céljából volna 
szükség véleménye szerint a szociálpolitikai szakosztály megalakítására. 
Ez a szakosztály az említetteken kívül foglalkoznék más kérdések vizs
gálatával is, ilyenek pl. a szolgálati pragmatika megalkotása, minisz
tériumban és egyházban a tanárság komolyabb képviseltetése, az egy-
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séges református tanügyi igazgatás megszervezése, a tankönyvek ügye. 
Az év kezdetében is állandó a változás és bizonytalanság.

Az előadás folyamán többször felhangzó helyeslés azt mutatta, 
hogy ha nem láto tt is mindenki olyan sötéten, mint az előadó, a 
jelenvoltak legnagyobb része komolyán egyetértett a mondottakkal. 
A nehezen megindult hozzászólások pedig azzal a nagy tanulsággal 
szolgáltak, hogy az egészen lényegtelen, mindenesetre visszaszorí
tandó személyi vonatkozások és legyőzhető személyi érzékenység 
kikapcsolása után a leglényegesebb elvekben és szempontokban 
jóformán nincs is különbség sem az egyesület tagjai, sem előadó és 
tábora, másfelől az elnökség és igazgatóság tagjai k ö zö tt: mindkettő 
egyformán ég a református tanárság és iskolák minden ügyéért. Az 
utolsó percekig tartó megbeszélések eredménye az volt, hogy az 
egyesület megalakítja a szociálpolitikai szakosztályt, s abba minden 
intézet egy-egy tagot küld.

A kép teljessége végett meg kell még említenünk a nagy gonddal 
összeállított főjegyzői jelentést az egyesület egyévi eleven életéről, 
sokirányú tevékenységéről és ezek felmutatható eredményéről; az 
előző napi szakosztályi üléseket, ezek jelentéseit és javasla ta it; a 
pénztáros évi jelentését; a régi kellemes, meleg ismeretségeket és 
kapcsolatokat felújító, újakat szövő, jókedvű tánccal végződő ismer
kedési estélyt s az egyesület székhelyére és tisztikarára történt szava
zások eredményének a bejelentését. Ezek szerint az egyesület szék
helyéül 564 szavazat Debrecent, 20 szavazat Budapestet kívánta a 
következő hatévi ciklusra. Ennélfogva 1939 július hó 1-től 1945 
június hó 30-ig ismét Debrecen lett tanáregyesületünk székhelye.

Az új tisztikar, a szavazások eredménye alapján a következő
képpen alakult meg : Elnök : vitéz dr. Bessenyei Lajos, központi 
alelnök : dr. Papp Ferenc, budapesti alelnök : Jékely Lajos, vidéki 
alelnök : dr. Pongrácz József, főjegyző : dr. Kun Sándor, központi 
jegyző: dr. Péter Zoltán, pénztáros: Jakucs István, másodpénztáros: 
Kornya Sándor, jegyzők: dr. Hajdú István, vitéz Domokos György, 
dr. Trocsányi Dezső, ellenőr: F. Kiss István, ügyész: dr. Erdős József, 
számvizsgálók: Demeter István, Kovács Margit, Szemes Károly, dr. 
Vekerdi Béla. Intézeten kívülálló választmányi tagok: Debrecenben: 
dr. Csűrös Ferenc, Koncz Aurélné, dr. Soós Béla, dr. Veress István; 
vidéken : Barthos Indár, Faragó László, dr. Szűcs Gyula.

Jegyezzük fel még a rendkívül barátságos, szíves, meleg fogad
tatást, amelyben a házigazda nánásiak a résztvevőket részesítették. 
Sokan fizikai fájdalmat éreztek bejelentett vendégük elmaradása 
miatt, mások meg nem elégedtek meg a hozzájuk szállásolttal, 
másokat, többet is szerettek volna. A vendégszerető háziak, a tágas 
nánási házak vagy kúriák, a helybeli leányok és asszonyok részvétele 
az ismerkedési vacsorán és közebéden, fáradságot nem ismerő önzet
len, kedves szolgálata és meleg együttérzése ott és az egész közgyű
lés minden mozzanatában : kellemes emlékeket hagytak a résztvevők 
lelkében.

Budapest. Kónya Sándor.
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M EG JEG Y ZÉSEK .
Állandó tanmenet a német nyelvből.

I I I .  osztály.
Bizonyára vannak, akik egyetértenek velem abban, hogy az állandó 

tanmenet megírása német nyelvből —  különösen kezdőtökön —  nem könnyű 
dolog. Különböző nehézségek tornyosodnak a tervezgető elé, és vissza-vissza- 
torpanó igyekezettel lapozgat a tankönyvben. Iparkodik szem előtt tartani 
a célt, és bizonyos idő múlva úgy érzi, hogy nehéz megrajzolnia a célnak meg
felelő világos keretet.

Mi is a cél?
Meg kell állapítanom az okvetlenül elvégzendő anyagot, és azt a tan

menet állandó részeibe megfelelő időbeosztással elhelyeznem.
Melyek a tanmenet állandó részei?
Az általánosságban elfogadott beosztás a következő : tárgykörök, mód

szeres egységek, a dolgozatok jellege és az egyes tárgykörök (módszeres 
egységek) elvégzésére szánt idő. Ellenkeznék a tanári szabadsággal, ha a nem 
„kötelező“ könyvnélkülieken kívül tervbevett könyvnélkülieknek, a dolgoza
tok címeinek (tárgyának), más kapcsolatok elfogadására, megtartására kény- 
szerítenénk valakit, ha az pedagógiai meggyőződésével nem egyezik. Ez utób
biak egyéni jelleggel zománcoznák a tanmenetet, amit esetleg más kénytelen 
volna széttördelni.

Miután a betöltendő keret világos előttünk, vizsgáljuk meg : miképpen 
illeszthetnénk ebbe az okvetlenül elvégzendő anyagot.

1. A tárgykörök rovata. Ebben a részben különböző felfogással, illetve 
a tankönyv által sugalmazott elgondolással megszerkesztett keretekkel talál
kozhatunk.

a) A Bitter-—Puhr-féle tankönyvben az olvasmánvi anyagnak (a szöve
geknek) tárgykörei általában világosan megállapíthatók, sok olvasmánynak, 
fejezetnek címe is van. A tankönyv tehát arra csábít, hogy a szókincset 
magukban foglaló olvasmányoknak, szövegeknek tárgyából merítsem a tárgy
körökre való beosztás anyagát.

b) A Thienemann-féle tankönyv római számjeggyel látja el a fejezeteket, 
nem címmel, tehát nincs megadva a fejezet tárgyi, néhol a fejezetek tárgy
köri anyaga elmosódik, és csak nagyobb fáradozással bányászhatók ki a 
keretek. A tervező a nyelvtani keretet látja itt világosan, ezért ennek alap
ján tölti ki a rovatot, vagy

c) nem is foglalkozik ezzel a rovattal.
Vélekedésem szerint, mivel 1. a nyelvtanítás és így a tankönyvek is 

ezen a fokon két alapvető szempont szerint építik fel anyagukat, és pedig 
a nyelvtani kereten épülnek fel a szókincset magukban foglaló tárgykörök 
(olvasmányok), mindkettő egyaránt fontos és csak együtt teljesen világos 
k eret; és mivel 2. a Részletes Ütasítások, amikor a tanítás anyagának feldolgo
zását tárgyalják (lásd 286. oldal), a nyelvtanon, olvasmányokon kívül a beszéd- 
gyakorlatokról is szólnak, amelyeknek szókincsén alapulnak a tankönyv 
szövegei, —  hogy tanmenetünk ezekre is figyelemmel legyen, a tárgykörök 
rovata két részből á llh a t: a nyelvtani keretből és az olvasmányi keretből ; 
ez utóbbi így egyszersmind az órákon folytatott beszédgyakorlatok témája is.

Két példa világosan fogja megmutatni ezt az eljárást:

1. példa.
a) Nyelvtani k eret:

A sein ige praes. ind.
Főnevek alanyesete, egyes és többesszáma.
Mondatformák : állítás, kérdés : wer, was, wie, wo ; tagadás.
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b) A fejezetek, beszédgyakorlatok keretei
Az iskola, testrészek, idő.
(Thienemann-féle tankönyv.)

2. példa.
a)  Nyelvtani keret :

Személyes névmások.
Igék jelentőmód jelen ideje.
Módhatározószók.

b) Az olvasmányok, beszédgyakorlatok kerete :
A család.
(Bitter—Puhr-féle tankönyv.)
2. A módszeres egységek rovata. A tárgykörök részében az okvetlenül 

elvégzendő anyag kereteit, amint láttuk, a tankönyv és a Részletes Utasítások 
alapján világosan meg lehet állapítani. A módszeres egységek összeállítása 
azonban bizonytalankodással és tépelődéssel jár.

Mit jelent itt az okvetlenül elvégzendő anyag? Ismeretes ugyanis, hogy 
a tankönyvek anyagát teljes egészében élővé tenni a növendékekben a szókincs 
bősége miatt nem lehet, tehát csak valamilyen válogatással tudjuk az anyagot 
összeállítani. De hogyan válogassuk ki a megfelelő anyagot? Mit tartsunk 
okvetlenül elvégzendőnek?

Ha végiglapozzuk a tankönyv szókincsét, mivel a tanulmányok kezdetéről 
van szó, nehezen tudjuk eldönteni, hogy mely szavak volnának nélkülözhetők. 
Egyes intézeteken belül is feltétlenül nézeteltérések vannak az egyes szaktaná
rok között, ez a felfogásbeli különbség pedig növekedhetik, ha alkalmunk 
van párhuzamot vonni több intézet között. Elegendő csak két példát említe
nem. Van olyan felfogás vagy a kényszerítő körülmények szülte elhatározás, 
amely a Bittér^—Puhr-féle tankönyvben például a 29. és 38. olvasmánnyal 
(fejezettel) nem foglalkozik, más fontosnak tartja ; a Thienemann-féle tan
könyvben a fontosnak vélt XIII—XV. fejezeteket, más nem tartja okvetlenül 
elvégzendőnek. A tanmenet állandóságának jellege így kétségessé válik. Az 
okvetlenül elvégzendő anyag szemszögéből az állandóság meg nem határozható.

Mikép lehetne a kérdést megoldani? Lehet-e egyáltalában eldönteni, 
hogy a III. osztályban mi az okvetlenül elvégzendő szókincs, és melyek azok 
az olvasmányok (fejezetek), melyek ezt az okvetlenül elvégzendő szókincset 
magukban foglalják ; hiszen ha összevetjük a két tankönyvet, szókincsük 
egyrésze nem ugyanaz, és sehol megállapítva nincs : melyik hát ez a szókincs.

A Részletes Utasítások szelleme szerin t: a válogatást bízzuk a tanár 
pedagógiai és didaktikai érzékére. A tanmenet így csak akkor válhatik állan
dóvá, ha itt is tágabb keretet biztosítunk az egyes szaktanároknak. Tágabb, 
nagyobb mozgékonyságot biztosító keretnek látszik, ha az egyes tárgykörök
höz tartozó olvasmányi anyagot, az egyes fejezeteket csak felsoroljuk, hogy 
egy-egy tanár miképpen rövidíti, alakítja ezeket az egységeket, azt bízzuk 
pedagógiai és didaktikai érzékére.

A. tárgyköröknél vázolt két példához a következő tágabb keretű mód
szeres egységek tartoznak :

1. példa.
A tankönyvnek I—IX. számmal ellátott szövegei.

2. példa.
A tankönyvnek 14—15. olvasmányai.
Jegyzet (rovat). A szókincs kiválogatását^ tanár pedagógiai és didaktikai 

érzéke irányítja. A szókészlet egy évben körülbelül 800 szót tesz ki.
3. A z időbeosztás. Mivel a tanár elhatározására kell bíznunk, hogy mikép

pen rövidíti, alakítja a módszeres egységeket, nem lehet az állandóság jegyében
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minden módszeres egység után megállapítanunk a szükséges órák számát, 
még kevésbbé óráról-órára beosztanunk az anyagot, mert volna olyan szak
tanár, aki csak a 34. órában jut el oda, ahol a másik már a 26. órában tart. 
Az egyes módszeres egységekhez igazodó órabeosztással, illetve az óráról- 
órára való felosztással egyéni jelleget nyer a tanmenet, és így ellentétben 
áll a tanári szabadsággal, mert senkit sem kényszeríthetünk más tanár ter
vének pontos végrehajtására.

Az előbbiek alapján tehát nem a módszeres egységek szerint, óráról- 
órára aprózódik fel az időbeosztás, hanem a tárgykörökhöz igazodik. Áttekint
hetőbb lesz így a 33 munkahétre való beosztás is, és jobban tarthatjuk szem 
előtt az összefoglalásokat, ismétléseket,mert hiszen vitathatatlan, hogy a nyelv- 
tanításnak egyik fontos általános elve az ismétlés is.

4. A dolgozatok jellege. Az állandó tanmenet egyik része lehet még a dol
gozatok jellege. Itt is azonban megfontolásra késztet az, hogy ebben a kérdés
ben is van nézeteltérés az egyes tanárok között. így lehetséges, hogy egyiknél 
a II. dolgozat tollbamondásomig egy másik csak az V. dolgozat tárgyául vá
lasztja ezt ; sőt egy harmadik az V. dolgozatban könnyebb magyar mondato
kat fordíttat németre, míg egy negyedik csak a IX. dolgozat számára választja 
ezt a jelleget. Vélekedésem szerint ugyan a stílusfejlesztés alapján felépített 
nyelvtanítás a fogalmazási témákra veti a súlyt, de mint tényt megállapíthat
juk, hogy az állandó tanmenetnél az előbbiek tanulsága alapján elegendő, 
ha azt jelezzük, hogy a dolgozat mely tárgykörből meríti anyagát, vagyis 
annyit jegyzőnk meg, hogy ennél vagy annál a tárgykörnél kívánjuk meg
íratni a dolgozatot.

Befejezésül legyen szabad megjegyeznem : minden pedagógiai lelkiismeret- 
furdalás szétfoszlana, ha a tankönyvek kezdőfokon az élővé tehető szókincs
ről maguk döntenének. így  nem kellene töprengenem azon, hogy miért tart
sam fontosabbnak a kerthez tartozó szókincset, mint az étkezéshez tartozót; 
vagy a közlekedést miért nagyobb súlyúnak a házépítésnél, mert ha nem dön
tök valamilyen módon, nincs időm arra, hogy a szükséges nyelvtani keretet 
befejezzem.

Eger. Lemle Rezső.
A sárospataki református gimnázium telietségkulutó munkája.

Gimnáziumaink színvonalának emelése egyik legnagyobb időszerű 
gondunk. Nem szabad lemondanunk arról, hogy a gimnázium a szellemi 
vezetőréteg előiskolája legyen. Valami zökkenő állhatott itt be, mert egyre 
többet foglalkozunk a szelekció, a kiválasztás kérdésével. Érezzük, hogy ideális 
körülmények között bizony magasabb értékű eredményeket is érhetnénk el.

A sárospataki református főiskola észrevette, hogy ezen a téren rá is 
hagyományos feladatok elvégzése vár, de tudja azt is, hogy a szelekció bonyo
lult kérdését a maga egységében kell tekinteni. A tanári kar tehát, míg egy
felől egyre nagyobb gondot fordít az internátusi helyek betöltésénél arra, 
hogy a rendelkezésére álló anyagból a legtöbb reménnyel kecsegtetőket 
válassza ki, másfelől gondoskodik arról is, hogy olyan tehetséges ifjaknak tegye 
lehetővé a gimnázium elvégzését, akik különben —, anyagi helyzetük m iatt -— 
ezt nem tehetnék meg.

Tehetségkutató munkánkról máskor is adtunk már hírt e folyóiratban. 
Ez alkalommal azért szólunk róla ismét néhány szót, mert az eddig mutatkozó 
eredmények alapján meggyőződtünk arról, hogy nagyon hálás missziós terü
leten dolgozunk, s szeretnők, ha minél több tanári kar részesülhetne azokban 
a jó érzésekben, amelyeket mi köszönhetünk a tehetségkutatásnak.

Öt alkalommal, öt éven keresztül tartottunk immár tehetségvizsgát, 
s jónéhány olyan jeles tanulónk van, akikhez ezen az úton jutottunk. Az első 
években tapogatódzva haladtunk utunkon, s bizony megtörtént, hogy a rövid 
ideig tartó vizsgákon nem sikerült a jelentkezők között megállapítanunk a 
pontos sorrendet, de azt is elmondhatjuk, hogy komolyabb csalódás egyetlen 
egyszer sem ért bennünket.

A segítésre rendelkezésünkre álló alap növelése mellett főgondunk arra
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irányul, hogy népszerűvé, ismertté tegyük egyházkerületünkben a tehetség- 
kutatás ügyét, hogy minél nagyobb számú jelentkező közül válogathassuk 
ki a segítésre legméltóbbakat. Ebben az évben már 23 első osztályba lépő 
gyermek jelentkezett vizsgánkra. Közülük egynek minden taníttatási költsé
gét a tanári kar vállalta, egyet pedig egy magát megnevezni nem akaró párt
fogó költségén nevelünk. Rajtuk kívül hétnek nyújtunk olyan hathatós tám o
gatást, hogy a szülőknek csak jelentéktelen összeggel kell hozzájárulniuk 
taníttatásukhoz. A tehetségvizsgán szerzett kedvezmények megtartása az elő
menetelhez van kötve. Későbbi években csak a kiemelkedőket segélyezzük, 
mert hiszen az a célunk, hogy valóban tehetséges ifjakat válogassunk ki.

A vizsga —  mint eddig is -—• ez évben is két főrészből állott. Egy selejtező 
írásbeli vizsgából, amit a lelkipásztorok, illetve tanítók felügyelete m ellett 
falujukban állottak ki, s egy összetett vizsgából Sárospatakon, a tanári kar
ból alakított bizottság előtt. Az otthon készített dolgozat alapján a bizottság 
megrostálta a jelentkezőket, s ez évben 11-et hívott be a vizsga második ré
szére. Egy tizenkettedik gyermek is megjelent a vizsgán, amelyen végül is 
kilencet tartott méltónak a bizottság a hathatós támogatásra.

Az idei vizsga tételeit közlöm az alábbiakban. Még látjuk a hiányokat, 
érezzük a jobb összeállítás lehetőségét, de azt hisszük, hogy már is elég biztos 
támpontokat kaptunk a jelentkezők komoly elbírálására.

Selejtező írásbeli tételek : 1. Hogyan arattunk? Hogyan folyt le nálunk 
a gépelés? Egy kedves napom történetének elbeszélése. (Vagylagosan.) 2. Keresd 
meg az alábbi számsorokban a törvényszerűséget, és annak alapján folytasd  
a számok felsorolását: 1, 4, 7, 1 0 . . .  3, 6, 12. . .  35, 32, 2 9 . . .  16, 8, 4 . .  . 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 1 1 . . .  1, 4, 3, 4, 5, 4 . . .  (Ennél a tételnél különösen fontos 
a megoldásra fordított idő feljegyzése 1)

A Sárospatakon folytatott vizsga írásbeli tételei:
1. Diktálás után a helyesírás vizsgálására leírandó : Áldd meg Isten, 

a királyt, hadd folyjon élte nyugodtan 1
2. Az ítélőképesség vizsgálatára felolvasandó Lessing A z egér c. meséje : 

„Egy bölcselkedő egér nagyon meg volt elégedve a természettel, hogy olyan  
kitűnően gondoskodott az egérnemzetségről.“ „Nemzetségünk egyik részének 
—  mondotta -— szárnyat adott, hogy a szárnyas egerek fajtájából újból el
szaporodhasson nemzetségünk, ha a macskák mindnyájunkat kiirtanának is."  
Kérdés : Mi a hiba az egér okoskodásában? A feleletet kezdjétek így : A hiba  
az, h o g y .. .

3. Az erkölcsi érzék vizsgálatára felolvasandó a következő történet : 
„Egy anya elküldte a fiát egy élelmiszerkereskedésbe, hogy vegyen süteményt. 
Á fiú vett is a pénzen zsemlyét. De amikor kifelé ment a boltból, belemarkolt 
a kosár aszaltszilvába, amely az ajtónál állott. Mikor hazafelé ment, az úton  
meglátott egy szegény asszonyt, akitől a kisfia sírva kért ennivalót. De az 
asszony nem adott, mert nem volt pénze, s nem tudott neki venni semmit. 
Ezért az anya is sírni kezdett. A fiú kivette az aszaltszilvát a zsebéből, meg 
a zsemlyét is, s mind odaadta az anyának. Kérdés : Elítéled-e a fiút, vagy nem? 
A feleletet kezdjétek így : Elítélem (vagy nem ítélem el), m e r t .. .

4. Felolvasandó Tompa Mihály : „A bojtár“ c. népmondája.
Kérdések: 1. A tartalom rövid elmondása. 2. Micsoda tanulságokat

vonsz le a történetből? 3. Mely közmondások jutnak eszedbe vele kapcsolat
ban? (Az egész írásbeli vizsga kb. egy órát vett igénybe.)

Szóbeli kérdések :
1. Olvasás.
2. Versmondás.
3. Szópárok emlékezetben tartása a logikai emlékezet vizsgálására : 

kék — piros ; ház —  kémény ; fű —  mező ; toll —  tinta.
4. Az akusztikai emlékezet vizsgálata a következő vers megjegyzése 

akapján : Hajnal hasad, harmat esik, Munkálkodjunk sötét estig. Gyűl a 
marok, hosszabb a sor, majd alhatunk karácsonykor.

5. Közmondás-magyarázat: Nincsen rózsa tövis nélkül. —  Nem messze 
esik az alma a fájától. —■ Addig jár a korsó a kútra, míg eltörik.
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6. Mit tudsz Attiláról, Szent Istvánról, Rákóczi Ferencről, Kossuth 
Lajosról? (Történeti ismeret, előadás.)

7. Mondatelemzés : A bátor katonák mindig elszántan támadják az 
ellenséget.

8. Térszemléletvizsgálat ábrák alapján, számolási feladatokkal kap
csolatban.

0. Van egy fél almád. Ezt kétfelé vágod és odaadod két barátodnak. 
Mennyit kapott mindegyik barátod?

10. Hat barátod van. Mindeniknek adsz egy fél almát. H ány almát 
osztottál ki?

11. Mennyi 11-nek a fele?
12. Melyik nagyobb, a fél vagy a harmadrész? Miért?
13. Mennyi hatszor egy egész és kétharmad?
14. Mi a középső szám 12 és 20 között? 15 és 20 között?
15. Ha kapsz édesapádtól minden héten 20 fillért, és ebből megtakarí

tasz minden héten 5 fillért, mennyit költöttéi el 10 hét alatt, s mennyi pénzed 
maradt?

16. Folytasd a következő három számsort : 1 = 1  x 1 ; 1  +  3 =  2 x 2 ;
l - f 3 - f 5  =  3 x 3 j  ..................

17. Édesanyád elküld a kútra vízért, hogy hozz pontosan 7 liter vizet. 
A méréshez ad egy 5 literes és egy 3 literes edényt. Hógyan méred ki-a 7 litert?

18. Folytasd a következő szám sorokat: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ,..........
2, 4, 7, 11, 16, 22.....................

A feladatokat Nagy László, Boda István és Cser János műveinek felhasz
nálásával Dávid Zoltán és Erdélyi László állította össze.

A feleletek nagyon tanulságosak voltak. Vizsgáztatási eljárásunkat 
tovább tökéletesítjük.'A tehetségkutatás hasonló módját bizalommal ajánljuk 
testvérgimnáziumainknak.

Sárospatak. H arsányi István .

K Ü L F Ö L D I L A PSZ E M L E  \
Die Erziehung. 6—8. füzet. 1939 március, április, május. (Quelle & 

Meyer, Leipzig.)
A 6. számban A . Vanselow Der Deutschunterricht im System der Schul

fächer c. értekezésében bevezetőben arra mutat rá, hogy a tanításban száza
dokon át német veretű római kultúra terjed, ennek eleme és közvetítője a 
német nyelv ugyan, de csak Pestalozzi óta eszméltünk rá, hogy az anya
nyelvnek mi az igazi jelentősége. A mai németországi anyanyelvi oktatás a 
sajátos német múlt örökségeit akarja megőrizni és továbbfejleszteni. A tech
nikai munkatagozódás ennek ellensége, mert a specializált ember annyira 
saját mestersége törvényei alatt él, hogy elvész a közösségnek, s ezzel a tár
sadalmi élet is feldarabolódik. Téglává válnak az egyesek, akik így épületet 
alkotnak, nem sejtekké, amelyek a szervezetet élővé építik. Gazdaság, tech
nika, állam : mind a népnek kell, hogy szolgáljon. Az iskola kis világában is 
egyes tanítók szakfanatizmusa ezt a szétesést szolgálja. A növendék szerves 
növekedéséről így nem lehet szó. A modern, sok tanszakból álló iskolának is 
rendező elvre van szüksége. Pedagógiai szükséglet és a ma politikai követel
ménye összetalálkoznak annak megállapításában, hogy az iskola rendező 
elvének az anyanyelvi oktatásnak kell lennie. Az anyanyelvi oktatás a szét
húzó nevelési értékeket a személyiség egységében foghatja össze. Amennyire 
a haza képe, mint az ember minden erejét és az élet minden feszültségét be
foglaló kép, él a növendék lelkében, annyiban személyiség. Az ember nem lehet 
személyiség a nélkül, ha nem szolgál. Természetesebb út a személyiséghez 
nincsen, mint a hazaszeretet. A nemzeti élet teljességét az irodalom m utatja 
a legjobban, de a nép és a haza szeretete áthatja a művészi tárgyakat, a test
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gyakorlást, a történetet, a földrajzot, az élettant. A különféle szakoknak az 
anyanyelvi oktatás körül való elrendezése teszi az iskolát azzá, amivé lennie 
kell : az ideális népi élet mintaképévé. Ebben a szellemben a költemény
tárgyalás nem múló hangulati érzelmek adásában fog állani, hanem szép, 
emelkedett beszéd készségét fogja fejleszteni. A nyelvi kifejezés minden újabb 
fokozata az érzés újabb fokát jelenti és belenövekvést az anyanyelvi világ
képbe. A nyelvtan méltatásával zárja cikkét Vanselow : a nyelvtan rendel
tetése az legyen, hogy a nyelv titkait és szépségeit adja át, és így a „Mutter
sprache“ a növendéknek „Mutter Sprache“ legyen.

B. Wachsmuth : Pläne zur Neuordnung der Secondary Education in 
England c. tanulmányában rámutat arra, hogy a készülő reform Skóciát nem 
érinti, ez önállóan intézi iskolaügyét. A Secondary Education nem iskolaformát 
jelent, hanem korhatárt, a 11 évtől a 16-ig. A teljes középiskola Sixth Formjá- 
nak két záró éve tehát kívül esik a tervezetben levő „középiskola“ fogalmán. 
Az utóbbi 30 év gazdasági változásait az angol középiskola adatai is mutatják. 
1904-ben 375 államilag segélyezett középiskolának 94,698 növendéke volt. 
1936-ban 1317 iskola volt 484,676 növendékkel, akiknek 85%-a 16 éves korá
ban elhagyta az iskolát, hogy gyakorlati életpályára menjen. így  veszti el az 
angol középiskola azt a történeti hivatását, hogy az egyetemre előkészítő 
iskola legyen. Gyakorlati életpályákat szolgál ezeknek meg nem felelő tan
tervvel. De nemcsak ez,' hanem a fiatalkor lélektanának a tanulmányozása 
is reformra készteti az angolokat. A művelődési ideál már nem a „gentleman“ 
hanem a „citizenship“ , ami annyit jelent : egyezés a nemzeti ethos-szal. 
K ét különálló típust terveznek : 1. a grammar schoolt, m ely 5 iskolai évből 
állana (11-től 16 évig), a tovább tanulók még két osztályt járnának, és 2. a 
technical high schoolt, amely szintén ötéves lenne. Mindkettőt ingyenesnek 
tervezik, aminek keresztülvitele azonban még Anglia pénzügyi embereit is 
nagyban gondolkoztatja.

Az emlékirat szerkesztője Sir Will Spens egyetemi tanár, és innen a 
sajtó a munkálatot Spens reportnak nevezi. Az angol reformtervezetnek ú. n. 
jó  sajtója volt. A pedagógián kívülállók hozzá nem értése természetesen ilyen 
elragadtatott címeket hozott : „A 11 éves gyermeket a tanítók az iskolában 
úgy tekintik ezentúl, mint magukhoz hasonlót“ és „Gyorsírás és gépírás 
éppen olyan fontos, mint a latin !“ „Iskolai vizsgálatok egészségre ártalma
sok .“ Sok újság üdvözli örömmel, hogy a vallás alapvető fontosságú tárgy 
lesz. A műszaki középiskolától a technikában való előhaladást várják az eddigi 
visszamaradottsággal szemben. Kiemelik az új iskolafaj szociális jellegét, 
demokratikus tettet látnak abban, hogy egyenrangú a jobb társadalmi 
osztály grammar schooljával. Valójában az új iskolafaj Anglia gazdasági és 
világpolitikai célját szolgálja azzal, hogy az iskola le akar szállani a népi 
tehetségek ősforrásához. Ezt a hiányérzetet éppen Sir Spens hangsúlyozta 
egyik beszédében: „Nincs elég elsőosztályú főnk elsőosztályú feladatok 
elvégzésére, sem elégséges másodosztályú munkánk átlagembereknek.“

Az áprilisi (7.) számban Cseh- és Morvaországgal két cikk foglalkozik : 
Dr, H. Wenke-tői Die deutsche Sendung der Universität Prag és 
dr. C. Müller-tői Prags Bedeutung f. die Entwicklung der nhd. Sprache. 
Az első cikk méltatja a IV. Károly (1346— 78) által alapított prágai 
egyetem eredeti rendeltetését. Az 1348-ból való alapító okmányban 
kifejezetten az áll, hogy az egyetem nem csak Csehországnak, 
hanem minden más nemzetnek a Studium generale négy fakultását nyújtja, 
a  párizsi, bolognai és montpellieri egyeteméhez hasonlóan. Szervezete a pári
zsiét követi, tanárok és diákok natiokba voltak beosztva. Cseh, bajor, szász 
és lengyel „nationes“ voltak. A csehbe tartoztak kívülök a magyarok és az 
erdélyországiak; a bajorba kívülök Ausztria és Svájc d iákja i; a szászba Hol
landia, angolok, skandinávok és a lengyel natioba kívülök a Sziléziából, 
Lausitzból, Méissen vidékéről valók, a thüringiaiak és sok más német vidékről 
valók. Károly utóda, Vencel alatt a csehek kirekesztik a többi „nemzetet“ 
a vezetésből, erre a németek 1409-ben otthagyták Prágát, és megalapítják a
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lipcsei egyetemet. A cseh vezetés alatt az egyetem színvonala alászáll. Később 
a Habsburgok alatt az osztrák-jezsuita kultúrpolitika szolgálatába kerül. 
II. József alatt a latin tanítási nyelv helyébe a német kerül. 1882-ben az ősi 
német egyetem mellett létrejön a cseh főiskola, ettől veszik el a csehek az ősi 
egyetem címét és jelvényeit, de most, 20 évi hű kitartás után a németség úgy 
köszönti, mint legrégibb és egyúttal legifjabb egyetemét. A másik cikk a 
luxemburgi házból való császárok prágai kancelláriájának nyelvével foglal
kozik és a német-cseh nyelvközösséggel.

M . Dorer Der Irrweg der „psychoanalitischen Pädagogik“ c. tanul
mányában kritikai visszapillantást tesz. Maga S. Freud kijelenti ugyan, hogy 
a gyermek pszichoanalízisét a nevelés csak mint segédeszközt veheti igénybe, 
de arra nem való, hogy a nevelés helyébe lépjen, ennek ellenére túlbuzgó 
tanítványai pszichoanalitikai neveléstant akartak kialakítani, és annyira 
mentek, hogy nem átallották a pedagógia válságáról szólni, negatív bírálatot 
gyakoroltak a nem psz.-a.-i pedagógiáról, és ezenfelül a szexuális pedagógia 
területén szülőkkel és nevelőkkel szemben olyan követelményekkel léptek fel, 
amelyek a felelőssége tudatában levő ethika alapján keresztülviheteílenek. 
Az iránynak vannak mérsékeltebb hívei, akik csak óvatos alkalmazást ajánla
nak az iskolában, a gyermeki egyéniséget kellőképpen tisztelik, és tartózkodnak 
össze-vissza analizálgatásoktól.

A tan legszélsőségesebb képviselői bizonyos zsidó körök szocializmusának 
a talajából nőttek ki. Egyik szóvivőjük a bécsi Bernfeld, aki a tekintélyi 
osztályok nevelése helyett lélektanilag és szociológiailag megalapozott neve
léstudományt akar. Ez a nevelés tisztán közösségi lenne a család kirekesztésé
vel, amint Bernfeld egy utópiás művében (Das jüdische Volk u. seine Jugend) 
kifejti. 1919-ben alakult is Bécsben B. vezetésével egy gyermekotthon 300 
mindkét nembeli proletárgyermekkel. A szocialista-cionista kezdeményezés
ből alakult otthon néhány hónap múlva megszűnt. Moszkváé az „érdem“,  
hogy gyermekotthon „laboratóriumot“ rendezett be freudi alapon, ahol 
harminc 1— 5 éves gyermekeken kísérleteztek addig, amíg felmerült panaszok 
m iatt az otthont szűkítették, majd bezárták. A Zeitschrift f. psychoanal. 
Pädagogik is 1937 elején megszűnt. Az egész irányzat egy erkölcsi és szellemi 
célkitűzésekben bizonytalan korszak tükörképe volt.

E. Koller Neue, Schriftén über soldatisches Führertum u. Wehrerziehung 
cím alatt összefoglalja az utóbbi 5 év idevágó irodalmát. Bevezetőben a Führer 
szó jelentéstartalmát magyarázza. A szó jelenti az alkotó embert, aki új 
utakat mutat, és jelenti a vezetőt, aki utasítás vagy parancs szerint vezet a 
neki kijelölt úton. A. Kotz : FMhren u. Folgen c. idevágó munkájában szépen 
mondja : Nevelés nélkül nincs igazi vezetőszerep, és az ilyen nevelés jórészt 
önnevelés. Az igazi vezetőnek tekintélyt is kell tartania, és mégis bajtársnak 
kell lennie. Az igazi vezetőnek arra is kell gondolnia, hogy a hallgatva engedel
meskedő alárendeltek közt vannak szerényen hallgatók, ; kikben szintén 
lehetnek lappangva vezetői értékek. Ezeket az értékeket nem szabad vissza
szorítani kicsinyes féltékenységgel. A vezetők kiválasztásánál a  főnehézség 
ismeretes : az értelmesség ismérvei könnyen megállapíthatók, de a jellem meg
állapítása nagyon nehéz. Ez a személyiségen, az önnevelésen fordul meg, és 
erről az alapvető fontosságú kérdésről szól Fr. Altrichter Der soldatische 
Führer c. műve. Ugyanerről a tárgyról ír francia részről Gamelin tábornok, 
angol részről Fuller tábornok, aki a jellemnek, a léleknek az értékeit a gépe
sített háborúról írva így emeli ki : Minél inkább mechanizálják harci eszkö
zeinket, annál kevésbbé szabad elmeehanizálódni a fegyverforgató lelkének.

A 8. füzetben (május) Fritz Blältner „Der Lehrplan der Oberschule“ c. 
később még folytatandó cikksorozatában tantervelméleti fejtegetéseket közöl 
visszatérve W. Flitner hasonlótárgyú dolgozataira (1. ismertetésüket Szemlénk 
1939 áprilisi számában). Túlhaladott álláspont a középiskolai tantervkészítés 
alapjául a tanítás alanyát tenni. A pedagógiai elméletnek mindig a valóságban 
működő erőket kell felfogni, abba kell beleélnie magát. A német középiskolák 
pedagógiájának újabb kísérlete a konkrét népi teljesítményből indul ki, 
amit az önálló fők, a közreműködők és a kivitelezők végeznek. Ezt a K. Wein-
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stock által kijelölt elméleti alapot igyekszik Blättner továbbfejleszteni. 
A  középiskolai oktatás formális céljául a továbbtanulási képességet (Hochschul
reife) tűzi ki, hogy ezzel a középiskola a hivatásra való képzést szolgálhassa. 
Az oktatás anyaga főként a matematika és a természettudományok, amelyek 
(plátóilag nézve) az ideához vezető eszközök, de egyúttal alapjai a számításos, 
műszaki-rationális modern életnek. De más életpályán működők sem vonhat
ják ki már magukat ezek hatása alól. A formális képzésnek ez a tanulmány
csoport kiváltképpen a tárgya. Az oktatás materiális célja a nép és a haza 
képe (ethnisch-politische Reife). Ez világismeretre kell, hogy neveljen. A világ
ismeret pedig sohasem a puszta tudás summája. Ethikai erők, a hit és akarat 
magatartása szervezik a világ matériáját világképpé. Anyanyelv, idegen 
nyelvek, történelem, földrajz, természetrajz szolgálják ezt úgy, hogy 1. képet, 
2. ebben magatartást (ethos) adnak. Az ilyen „képben“ szeretet és látás egy
ségben van, ebben különbözik a tudáshalmaztól. A formális és a materiális 
képzés tanszakai mindkét célnak szolgálnak, csak egyik-egyik elsősorban a 
maga természetének megfelelő területen, és kiegészülnek a testi készségek 
tárgyaival. A közösség (állam) érdeke rendezi ezt így, de ez az egyén érdeke is. 
H ogy az így felépített tudásanyag ne csak egy szellemi kaszt külön kiváltsága 
legyen (mint az „artes“ volt), szükséges, hogy a tantárgyaknak minél több 
tartalmisága legyen, amelyekben az élet jelentőségteljessé növekedve és értel
mezve jelenik meg. Szükséges hangsúlyozni, hogy a képek tartalmisága, 
melyekben az ethos nyilatkozik meg, megelőzi a formális képzést jelentőségben. 
Az oktatás alakulásáról szólva, szerző kifejti, hogy a tanító személyiségének 
mindennél nagyobb jelentősége van. Ha a tanterveket tanulmányozza az 
ember, úgy érzi, hogy ott minden kész, szilárd és a helyére te tt/m in teg y  
szállításra készen áll. Ha csakugyan így lenne, akkor a tanító ember puszta 
közvetítő, a tanítás csak átadási technika volna. Ez a hibája a középkor 
oktatási rendszerének, de ugyanezt a hibát olvassa rá a szerző a munkatanítási 
elvre is, ahol divat a tanítót a háttérbe állítani, mintha a tanulás egyesegyedül 
csak a tanulókból indulhatna ki, holott az a tanító és a tanulók élő kapcsolata.

H . Wenke „Die pädagogische Lage in Deutschland“ c. helyzetjelentésé
ben az orvosi tanulmányok reformjáról szól. Ez abban áll, hogy általános 
szociálpolitikai szempontok m iatt az orvosi tanulmányi időt megrövidítik. 
A z eddigi 12 félév és egy gyakorló év helyett a tanulási idő 10 félév, a gyakorló 
év anyaga pedig beleilleszkedik a tanulmányi időbe és a szünidőkbe. A tanul
mányok területét kibővítik új anyaggal, ezek gyógynövénytanulmányozás, 
munkás-, sport- és véderőfiziológia, sugárzástan, természetes gyógymódok, 
örökléstan, fajhigiénia, balesettan, orvosi jog és ethika. Megemlékezik a 
cikk az akadémiai pályán mutatkozó utánpótlási nehézségekről. Nagy hiány 
van néptanítókban és az aviatika nagy fejlődése miatt meteorológusokban is.

Budapest. Dr. H ajdú István.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M
„Viharsarok“ napsütésben. Békés vármegye iskolánkívüli népművelési 

bizottságának III. évkönyve ilyen címen jelent meg Tantó József titkár szer
kesztésében. A több mint 200 oldalas mű a sorozat előző köteteihez hasonlóan 
teljes bepillantást enged abba a szép nemzetépítő munkába, m elyet az iskolán
kívüli népművelés végez. Az I. (Általános) rész a magyar parasztság lélektana, 
a falu lelki, szellemi és erkölcsi arca, a falu kívánsága és a falukutatás szerepe 
a népművelésben c. fejezeteket tartalmazza ; a II. (Népművelési) rész adja 
a  népművelés történetét, a közigazgatás szerepét munkájában, a szabadidő
mozgalom ismertetését, a népművelés, szabadidőmozgalom és társadalom
szervezés kapcsolatát, a szociálpolitikához való viszonyát, feladatait; az 
irredentizmus, magyar dal, könyvtárak szerepét ebben a munkában ; szól 
a tanító múzeumról, háziiparunkról, műkedvelő előadásokról is többek között. 
A  III. (Hivatalos) rész a békésmegyei munkáról ad képet kimutatásokkal.
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V o  ^ \y
A  sok képpel gazdagon illusztrált könyv írói közt a szerkesztőiSluiJiT-riegyaljai 
Kiss Géza, Antalfia Antal, Gáldy Béla, Hilscher Rezső, Hankiss János, Novágh 
Gyula szerepelnek többek között. A szép Végszó lelkesítő szavakkal buzdít 
a munkára, s így végződik : „Megállunk, m er t: Ha minket elíú az idők ziva
tarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarjai“ (Arany). Ilyen munkával 
nem lesz többé ú. n. „Viharsarok“ országunkban. b. d.

T. E. W elsh : The P ractical System . P art II. Haladóknak. (Csillag Arthur, 
Debrecen, 1939.)

A debreceni egyetem angolnyelvi lektorának T. E. Welsh-nek tollából 
most jelent meg a Practical System II. kötete. Az egész országban óriási el
terjedtségnek örvendenek ezek a pedagógiai szempontból kifogástalan nyelv
oktató munkák.

A most megjelent II. kötet szórakoztató bevezetést igyekszik adni a ta
nulónak az angol irodalomba, közölvén néhány gyöngyszemet a modern 
angol írók elbeszéléseiből. A kiválogatás munkája igen nehéz feladatot rótt 
a szerzőre, mert mindenütt kerülni igyekezett mindenfajta dialektusi nehéz
séget. Meg akarván felelni a Time is money ( =  Az idő pénz) követelményének, 
sok helyen rövidítéseket is eszközölt. E valóban nehéz feladatok próbáját 
teljes sikerrel állta ki a szerző. Mint az előző kötetben is, az egyes olvasmányok
ban előforduló ismeretlen szavakból kis szószedetet állított össze, zárójelben 
jelezve az illető szó kiejtésmódját és közölvén számos angol kifejezési formát, 
ami által nagyban elősegíti a tanuló nyelvtani, szóképzéstani hasznos isme
reteit.

E kötet föértéke —  szerény véleményem szerint —  azonban mégis abban 
a remek beosztásban rejlik, amellyel a szerző az egyes novelláknál eljár. 
T. i. az egyes hosszabb novellákat több kis lesson-ra parcellázza.

Bepillantást is enged az angol novellairodalomba a modern novellaírók 
munkáinak e szűkreszabott keretében, és ezáltal megszünteti a nyelvnek és 
az irodalomnak eddigi gépies kettéválasztását, elkülönítését.

Legyen szabad szószerint idéznem Makkai Sándor most megjelent nagy
szabású nemzetnevelő könyvének alábbi sora it:

„Helyesen fogva fel a teendőt a nyelvtanítás eleitől végig irodalomtörlénet- 
ian itásés  pedig a népi őstalajból kibontakozó irodalmi tudatosság és művé- 
sziség fejlődéstörténete; de ugyanakkor az irodalomtanítás elejétől-végig 
nyelvtanítás is, mert a törvényszerűségeket az élő és művészi beszédanyag 
szolgáltatja.“ ( M akkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. Budapest, 1939 ; 
124. oldal.)

Ezeket a sorokat véve alapul, bízvást elmondhatjuk, hogy Welsh könyve 
kiállja e magasabb értelemben vett nyelv s irodalomtanításnak a tűzpróbáját, 
s egyszersmind azt is elmondhatjuk, hogy T. E. Welsh jelen kötetete meg
írásakor cserkészszólammal élve „jó munkát “végzett.

Dr. László Erzsébet.
Miall Stephen és Miall Laurenze Mackenzie : Anyag és élet. Fordította : 

Dr. Eperjessy György. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 353 oldal.
A kémiának ma már olyan központi jelentősége van az összes természet- 

tudományokban, hogy a kémiai alapismereteket egyetlen művelt ember sem 
nélkülözheti többé. A természettudományok többi részei napról-napra szoro
sabban fonódnak össze a kémiával. Ebből a széles látószögből mutatja be 
a kémia legérdekesebb eredményeit a Természettudományi Könyvkiadó
vállalatnak ez a legújabb kötete. Felöleli úgy a szerves, mint a szervetlen 
kémia legidőszerűbb kérdéseit. A legújabb kutatások alapján könnyen érthető, 
világos és nagyon élvezetes modorban betekintést nyújt az anyag szerkezetébe, 
fogalmat ad az atomrombolás kérdésének mai állásáról, a villamos jelenségek 
hátteréről, fellebbenti a leplet a kristályok számos titkáról, bőven foglalkozik 
a katalízis meglepő és legújabban oly fontosnak mutatkozó jelenségkörével, 
a fémek és ötvözetek sajátságaival, az égés és robbanás jelenségével. Tárgyalja 
a szerves kémia néhány leglenyűgözőbb kérdését, saját szervezetünk és éle
tünk kémiai alapjait. Olvasunk a cukrok, a keményítők és a cellulózé kémiájá
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ról. Ezután következik a könyvnek sokak számára talán leglebilincselőbb 
része: az élet kémiája. A lélekzés és emésztés folyamatáról, a vitaminokról, 
a növények növekedéséről és táplálkozásáról, a levelek és virágok színéről 
megkapóan érdekes fejezetek szólnak. Mindezt betetőzi az örökléstan kémiájá
ról szóló világos és mindenkit érdeklő fejtegetés.

A munkát rendkívül gazdag képanyag és 32 műmelléklet kíséri.

E G Y H Á Z I  É S  I S K O L A I  H Í R E K
Pintér Jenő főigazgató nyugalomba vonult. A budapesti tankerület 

főigazgatója néhány napja megkapó levélben búcsúzott tankerületétől. A 
kommunizmus után romokból építette újra Budapest tanügyét. ,,Húsz év  
még rendes viszonyok között is nagy idő, annál terhesebb olyan kor
szakban, amikor rendkívüli események torlódnak egymás után“ — mondja 
a búcsúlevél. Valóban építő munka volt Pintér működése, ennek hatalmas 
alkotásai tudományos munkássága m ellett a 40,000 példányban elkelt N yelv
védő könyv, a tanulmányi versenyek stb. De a protestáns tanárság olyan 
megértő jó barátot tisztelt benne, amilyen igen ritka. Méltányosságánál 
csak kartársi szeretete és elismeréskívánása volt nagyobb. Nevét beleírta 
tankerülete történetébe. Mi pedig „folytassuk a küzdelmet a nemzet szebb 
jövőjéért csüggedés nélkül: bátran és híven“ Pintér szellemében. b. d.

lír. Bánkúti Dezsőt, a budapesti evang. leánygimnázium igazgatóját, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az V. fizetési osztályba léptette elő.

A nagykőrösi református tanítóképzőintézet szeptember 17-én ünnepelte 
alapításának 100. évfordulóját. A mai idők hangulatához képest nagyszámú 
közönség jelenlétében, méltó keretek közt emlékeztek meg az egyik legrégibb 
tanítóképző érdemeiről. A hálaadó ünnepség a református templomban ment 
végbe, s ünnepi istenitisztelettel kezdődött. Ezen Paczolay György, az igazgató- 
tanács lelkészelnöke imádkozott, az igét dr. Ravasz László püspök hirdette, 
méltatva azt az Istennek tetsző sok, nagy szolgálatot, am elyet a nagykőrösi 
református tanítóképző a nemzeti és református közösségnek tett. Az isteni- 
tiszteleten dr. Kodály Zoltán ez alkalomra írt nagy karénekét —  Szkhárosi 
Horváth András versét megzenésítve —  vezényelte az intézet éneklő ifjúságá
nak élén. Az emlékbeszédet Váczy Ferenc igazgató m ondotta, aki azt a neve
zetes nevelési irányelvet fejtegette, amely az intézet nevelői munkásságát 
áthatja a nemzeti és ezen belül az egyházi közösség javára. A kultuszminiszter 
úr jókívánatait Jalsoviczky Károly államtitkár tolmácsolta, aki ez alkalommal 
vett megindult szívvel búcsút 35 éves közszolgálati pályájától. Az Egyetemes 
Konvent nevében Kováts J. István  konventi főjegyző, a debreceni Kollégium 
nevében Török Tibor igazgató mondott üdvözlő szókat, a református tanár- 
egyesületet vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök képviselte. A  hivatalos ünnep
séget követő hangversenyen a megnyitó beszédet dr. Im re Sándor egyetemi 
tanár mondotta, dr. Kodály Zoltán a nagynevű intézeti ifjúsági énekkart 
vezényelte, Ákom Lajos orgonaművész és dr. Sonkoly István zeneművek 
művészi előadásával szerepelt, Nánási Miklós maga szerzetté alkalmi költe
ményét adta elő. Az ifjúsági zenekar Nemesszeghy Lajos tanár vezetése alatt 
egy orgonakoncert előadásában v ett részt. Az ünnepség előestéjén megérkező 
magas vendégeket az ifjúság énekkara Márton Barna karnagy vezetésével 
szerenádban köszöntötte, akiket ugyanakkor az intézet alkotó tényezői nevé
ben dr. Juhász Béla h. igazgató köszöntött. A volt növendékeket egybegyüjtő 
Baráti Szövetség több nagy értékű alapítvány létesítésével fejezte ki ragasz
kodását, s tette az ünnepséget valóban maradandóan hálaadó megemlékezéssé.

Dr. J . B .
Az aszódi I’előfi-ginmáziuin volt igazgatójának, dr. Osvátli (iedeounak

A halhatatlan diák  című Petőfi-darabiát a V. K. M. az ifjúsági könyvtárak 
részére beszerezhető művek közé sor«ta. A Petőfi-kultuszt szolgáló művet 
protestáns iskoláink figyelmébe ajánljuk hiszen a rádió közvetítése sokak 
előtt kedvessé és ismertté t é r t é k e s  alkotást.



Az ünnepély után a főiskola szűkebbkörű villásreggelit rendezett a lord 
tiszteletére, aki megtekintette a főiskolai nagykönyvtárt és az Angol-inter- 
nátust, ahol a növendékek angol és magyar népdalok eléneklésével kedves
kedtek neki. A tanulók angol tudása annyira megtetszett neki, hogy sárospataki 
látogatásának emlékére hétezer pengős alapítványt tett az ifjúság jutalma
zására, egyszersmind intézkedett, hogy a nyári szünidő alatt tizenöt sáros
pataki diák tanulmányutat tehessen Angliába teljesen az ő költségén.

Egyébként a sárospataki látogatásáról az alábbi meleghangú táviratot 
küldte gróf Teleki Pál kultuszminiszternek : ^

„Igen nagy örömem telt abban, hogy ma a sárospataki református főiskola 
vendége lehettem és ebből az alkalomból engedje meg Kegyelmes Uram, hogy a 
legmelegebb gratulációmat küldjem Nagy méltóságodnak azért a munkáért, amelyet 
ebben az intézetben végeznek. Éz a munka nemcsak egy új magyar nemzedéket készít 
elő a megnagyobbodott Magyarország nemzeti életének a szolgálatára, hanem az 
angol nyelvnek ebben a történelmi országban való terjesztése által egy még közelebbi 
együttműködés útjait is lehetővé teszi Nagybritannia és Magyarország között.“

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor ny. egyetemi tanár ötvenévi buzgó egyházi 
szolgálat s többévtizedes elnökség után, magas korára való tekintettel, 
lemondott az evangélikus egyetemes tanügyi bizottság elnökségéről. A novem
beri egyetemes közgyűlés meleg szeretettel búcsúztatta őt, s a tanügyi bizottság 
elnökévé D. Kapi Béla püspököt, az egyházegyetem lelkészi elnökét válasz
totta meg. Ezzel is kifejezésre juttatta az egyház, mennyire fontos számára 
a tanügy. Egyúttal átszervezte a bizottságot olyképpen, hogy főelőadóvá az 
eddigi előadót, dr. Bánkúti Dezsőt választotta ; külön előadókra bízta az 
egyes iskolafajok ügyeinek referálását; így középiskolai előadó Arató István 
tanügyi főtanácsos, a kőszegi leánygimn. igazgatója, tanítóképzőintézeti 
Molitor Gusztáv miskolci tanítóképzőintézeti igazgató, elemi iskolai Somogyi 
Béla körmendi igazgató, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület elnöke lett. Bizonyara 
áldás lesz az ő munkájukon az új elnök irányítása mellett.

Dr. Bánkúti Dezsőt» lapunk főszerkesztőjét, a nógrádmegyei Penc egy 
háza felügyelőjévé választotta.

Mit nyert vissza az evangélikus egyház ? A Felvidék magyarlakta részei
nek örvendetes visszacsatolása révén több mint 40,000 evangélikus került 
vissza Magyarországhoz ; országos számarányukhoz képest kevés, de nagy 
örömmel fogadjuk őket egyházunkba. Két egyházkerület, a dunáninneni 
és tiszai kapta a híveket, 36 anyaegyházat, melyek fele-fele jutott e két 
erősen megcsonkított kerületnek. Középiskola kevés van azonban ezen a 
területen. Sajnos, a mi ősi evangélikus központjaink messze vannak : Pozsony, 
Selmecbánya, Besztercebánya, Igló, Lőcse, Késmárk és Eperjes egyelőre 
tovább sínyli az elszakítottságot. Visszakerült azonban két gimnázium : 
a rozsnyói evangélikus és a rimaszombati protestáns, a maga nemében egyetlen 
ilyen intézet. Két polgári leányiskolája is lesz most az aszódi egyetlenen 
kívül egyházunknak : Kassán és Rozsnyón ; ez utóbbiban tanult Papp-Váry 
Elemérné, a Magyar Hiszekegy költője, s most róla kívánják az iskolát 
elnevezni; végül egy polgári fiúiskolát is kapunk vissza Sajógömörben.

Szeretettel üdvözöljük a visszatért iskolákat, nagy szeretettel várjuk 
soraink közé tanáraikat s munkatársaink közé író tagjainkat. Nagy erősödést 
jelent nekünk ez a számban való nagyobbodás, mely nagy szellemi tőke 
ssatlakozását is jelenti. Dolgozzunk vállvetve szeretettel megnagyobbodott 
hazánk és egyházunk érdekében 1 Dr. Bánkúti Dezső

Pályázati hirdetmény. A népiskolai számtani gyakorló könyvekre, vala 
'm int a szintén népiskolai IV. o. földrajz megírására kiírt pályázati határidőt 
Magyarország területének örvendetes megnagyobbodása miatt, 1939. évi 
január hó 31-ig meghosszabbítjuk. Felkérjük a pályázókat, hogy a pálya
munkát a megadott újabb határidőig, közvetlenül Debrecen sz. kir. város és a 
Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomdavállalat címére, Debre
cenbe szíveskedjenek beküldeni.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1938— 2377
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A SZERK E SZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Domanouszky Sándor, dr. Bánkúti Dezső, 
dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolnai Vilmos.

M E G JE L E N IK  évenként 12 füzetben.
E L Ő F IZ E T É S I D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A Z  ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É Z IR A T O K  református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV ., 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 tanáreqyesületi pénztárakba 
irányítandók.

A Z  E V A N G É L IK U S  T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér a 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, V II., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A P R O T E ST Á N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen,

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

A Luther Társaság Üj Magyar Evangéliomi Zene címmel új sorozatot 
indított, melyben fiatal ev. zeneszerzőinket kívánja megszólaltatni. A vállal
kozás nagy hiányt pótol, s így örömmel köszöntjük. Elsőnek Kapi-Králik Jenő 
Péczeli K. Imre énekére írt karácsonyi vegyeskarát közli. A jól hangzó művet 
nagyobb tudású énekkaraink jól használhatják. Reméljük, már idén több 
helyen fog műsorra kerülni. A mű idejében jelent meg, csak szólamokat 
kérünk hozzá. — Az Énekszó 37. számának mellékletében ugyancsak Kapi- 
Králik Jenőnek négyszólamú kánona jelent meg. A hazafias szövegű, közepes 
nehézségű kánont iskoláink figyelmébe ajánljuk.
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Javaslatok az egyháüerületi közgyűlés előtt.
Régi panasz, hogy magasabbfokú közgyűléseink is kénytelenek 

a tárgyalási idő legnagyobb részét adminisztrációs és helyi jellegű 
kérdések elintézésére tékozolni, s e miatt szinte sohasem juthatnak 
átfogó jelentőségű, elvi kérdések komoly, részletes megvitatásához. 
Természetes hát az a törekvés amely az aprólékos ügyek elintézését 
kisebb bizottságokra szeretné bízni, hogy alkalom és idő legyen a 
közgyűlés előtt elvi állásfoglalásokra, nagyjelentőségű kérdések meg
tárgyalására.

Ettől a közismert törekvéstől bátorítva a szeghalmi református 
Péter András-gimnázium tanártestülete néhány elvi jelentőségű 
javaslatot terjesztett fel az egyházkerületi közgyűléshez. Ez az öt 
javaslat a gyakorlati éled talajából nőtt ki, de eldöntésüknek nagy 
elvi jelentősége lenne. Éppen ezért tartottam  kívánatosnak, hogy 
bemutassam a tanárság- és az egyházkerület közvéleménye előtt, 
mert csak így remélhető alapos, minden részletre és vonatkozásra 
kiterjedő megvitatásuk.

Talán túlzásnak tűnik majd fel egyesek előtt, hogy mindjárt öt 
ilyen javaslattal is megterheljük őszi közgyűlésünket. Mentségünkre 
szolgáljon azonban, hogy javaslataink közül kettő t már a tavaszi 
közgyűléshez felterjesztettünk, de akkor visszakaptuk, mert nem az 
igazgatótanácson keresztül küldtük. Lehet, hogy más meggondolások 
alapján minősülnek javaslataink céltalannak és feleslegesnek. Ebben 
az esetben már a tanügyi bizottság leveheti a napirendről. A mi tanár- 
testületünk azonban úgy érezte, hogy legalább a tanügyi bizottságnak, 
amely a tankerületi közoktatásügyi tanács hivatását is betölti egyházi 
vonatkozásban, tárgyalnia kellene ezeket a javaslatokat, mert ezek 
éppen a mi középiskoláink gyakorlati életlehetőségeire vonatkoznak 
legelsőrenden. Arról is meg van győződve tanártestületünk, hogy a 
tiszántúli reformátusság élete és jövendője sorsdöntő a magyar élet 
és a magyar jövendő szempontjából. Ezért tartaná roppant fontos
nak, hogy éppen a tiszántúli reformátusság legfőbb képviseletétől 
induljon ki kezdeményező lépés a javaslatok által érintett kér
désekben.

Leghelyesebbnek tartom  a javaslatok ismertetését szószerint. 
Indokolást csak keveset fűzök hozzájuk, nehogy túlságosan egy 
oldalra állítsam az olvasót.

*
Első felterjesztésünk így szól:
Nagy Miklós igazgató 1936 őszén a Református Élet hasábjain 

egy cikksorozatban írt egyházunk iskolapolitikai feladatairól. Éz a
i
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cikksorozat abból a gondolatból indult ki, hogy az állami és a római 
katolikus iskolázás kemény megszervezettsége mellett rövidesen le 
fognak maradni a mi iskoláink, hacsak mi is nem gondoskodunk a 
református nevelés, a református iskolák egységes, tervszerű, cél
tudatos és szigorú szervezettségének kiépítéséről. A mai szélsőséges 
partikulárizmus teljesen szétforgácsolja erőinket, az idő sodra pedig 
meg fogja semmisíteni az elaprózódó erőket. A cikksorozat még a 
gyakorlati megvalósítás lehetőségeire is igyekszik rámutatni.

Igazgató nem igényelheti és nem is igényli a saját gondolatai 
számára azt, hogy a megvalósításnál mértékadók legyenek. Éppen 
elég komolynak és fontosnak ta rtja  azonban azt a kérdést, amelyre 
ezek az igénytelen gondolatok vonatkoznak, hogy illetékes tényezők 
is foglalkozzanak vele. Ezért kéri tanártestületet, hogy álljon mellé 
és az egyházkerületi közgyűlésen keresztül próbálja egyházunk 
vezetőségének elvi döntését kieszközölni abban a vonatkozásban, hogy 
vájjon helyesnek tartják-e a református nevelés ügyének mai álla
potát, vagy pedig szükségesnek tartanak  ezen a téren korszerű fejlő
dést és változtatásokat.

Tanártestület szívesen áll igazgató mellé ebben a kérdésben, saz 
igazgatótanácson keresztül azt a felterjesztést intézi egyházkerületi 
közgyűléshez, hogy tegyen lépéseket a református tanügyi igazgatás 
megszervezése és ezáltal a református nevelés és iskolázás egységes 
irányítása, szakszerű vezetése biztosítására. Tanártestület a magyar 
élet és a magyar jövendő szempontjából sorsdöntő jelentőségűnek 
hiszi a tiszántúli református egyházkerület állásfoglalását és csele
kedeteit, s ezért az egyházkerületi jellegű szabályozást is helyesnek 
tartaná, ha az országos rendezés előtt ma még' emberi és időleges 
akadályok állanak.

Ez a javaslat természetesen ugyanabból a gondolatkörből fakadt, 
amiből az 1936 őszén megjelent cikksorozat. Szülte az aggodalom 
református iskoláink jövendő sorsa felett. És szülte az a meggyőződés, 
hogy a különböző földrajzi fekvésű református iskolák sorsa sem 
választható el hosszú ideig egymástól. Hiába hisszük azt, hogy pl. a 
gazdag hódmezővásárhelyi egyház és iskola állani fog akkor is, amikor 
a  szegény sárospataki egyház és iskola már összeroskadt, hosszú 
ideig nem fogja túlélni egyik rész sem a másik romlását, s a református 
egyház és intézményei együtt és közösen fognak élni vagy halni. 
Már ez a meggyőződés is arra kényszerít bennünket, hogy az egységes 
irányítás és vezetés elvét valósítsuk meg minél előbb a gyakorlatban. 
Mert hiszen szép gondolat az, hogy a református iskola élő húsa és 
vére az anyaegyházközségnek, de ezt a szép gondolatot nem halvá
nyítaná meg egy árnyalattal sem az, ha nevelésügyünk intézésénél 
egymás kezét is megfoghatnók, és az összefogásban rejlő hatalmas 
erőt boldogulásunk érdekében kihasználhatnék.

1936 óta a helyzet nem változott református iskoláink szem
pontjából. Illetve, ha változott, ez a változás nem jelentett javulást. 
Az akkor említett hiányosságokat azóta sem igyekeztünk eltüntetni.
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Iskolafelügyeletünk ma is munkával túlhalmozott emberek mellék- 
foglalkozása, református tantervűnk nincs, a tanszemélyzet fegyelmi 
eljárása, tanárok áthelyezése, a különböző iskolai díjak egységesítése, 
tankönyvkiadásunk, államsegélyünk kérdéseiben sok minden elinté
zésre, tökéletesítésre vár. Egyházi törvényeink V. tc.-ének 129. §-a 
még ma is megvalósításra vár, s a konventi felügyelet a református 
egyházban fennálló összes iskolák mindennemű szellemi és anyagi 
ügyeire csak közvetett, papirosfelügyelet, a 3. pontban szervezett 
felügyelőkkel pedig nem találkozunk, mert ilyenek nincsenek. Isko
láink széttagoltsága ma is fennáll, s minden iskola létérdekeinek 
biztosításáért, sokszor még a száraz kenyérért is erőtlen guerillaharcot 
kénytelen folytatni az ilyen formában megközelíthetetlenül erősebb 
kormányhatalommal.

Abban a vonatkozásban sem változott a helyzet 1936 óta, hogy 
a tökéletesített tanügyi igazgatást egyházaink minden külön meg
terhelés nélkül tudnák megszervezni. Ha az egyházközségek, egyház
megyék és kerületek, elemi, polgári és középiskoláink, képzőintéze
teink annak az összegnek csak a felét adnák össze, amit ma közigaz
gatási hozzájárulások és napidíjak címén kifizetnek, már meg lehetne 
valósítani az egységes református iskolafelügyeletet, a korszerű 
tanügyi igazgatást. A tiszántúli egyházkerület a maga számára külön 
is meg tudná ezt a gondolatot valósítani, függetlenül az egyetemes 
egyháztól és a többi egyházkerületektől. íme : a római egyháznak 
alig páréves az iskolai autonómiája, s erőteljes központi megszer- 
vezettségével máris jobb eredményeket tud elérni a kormányhatalom
mal szemben is, mint mi az ősi autonómia birtokában. Ha más 
tényezőknek is van szerepük az eredmények elérésében, s ha az anyagi 
erő is több ott, mint nálunk, a meglevő lehetőségeket kihasználat
lanul hagyni mégsem vagyunk elég erősek és biztosítottak.

*
Második javaslatunk a református szellemű tanárképzésre és 

továbbképzésre vonatkozik, s szószerint a következő :
A szeghalmi református Péter András-gimnázium tanártestü

letének értekezletein és tárgyalásain többízben ráterelődött a figyelem 
arra a szomorú valóságra, hogy a református iskolák katedráira 
kerülő tanárság még Debrecenben sem kapja meg azt a lelki táp
lálékot, amely képessé és elég erőssé tenné a református iskolák sajátos 
célkitűzéseinek megvalósítására.

Tanártestület igazgatótanácson keresztül kéri egyházkerületünk 
közgyűlését: próbáljon intézményesen gondoskodni arról, hogy a 
református iskolák bibliai lélekkel áthatott, öntudatosan református, 
egyházukat áldozatosan is szeretni tudó tanárokat kaphassanak. Ennek 
a célnak a megvalósítása érdekében sürgősen és feltétlenül szükséges
nek tartja  a valóban református szellemű tanárképzés kiépítését 
akár az állam segítségével, akár a nélkül. Kívánatosnak tartja azt is, 
hogy a már működő református tanárság számára rendezendő nyári

í*
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továbbképző tanfolyamokon nyújtsuk azt a lelki táplálékot a mi 
tanárainknak, amit a budapesti nyári tanfolyamokon soha meg nem 
kaphat, s amire a tanárságnak az egyetemes egyház érdekében is 
szüksége volna.

Ezt a javaslatot is a gyakorlati életben, a valóságban tapasz
talható anomáliák keltették életre. Abban nem lehet nézeteltérés 
közöttünk, hogy a református iskolákra mind nemzeti, mind egyházi 
szempontból föltétlenül szükség van. És pedig csak jó református 
iskolákra van szükség! Az sem kétséges, hogy az iskola jósága a benne 
tanító erők jóságától függ. De vájjon hogyan lenne képes a református 
tanár a rábízott feladatok megoldására, ha soha senki sehol neki 
meg nem mondta, hogy mit vár tőle az egyház, s hogy milyen módon 
és eszközökkel lehet a kitűzött célokat megvalósítani? Ha őszinték 
merünk lenni, erről tanúskodhatunk mindnyájan, akik már régebben 
kerültünk református katedrára. Tanúskodnak azonban a mai tanár
jelöltek maguk is, amikor bizalmas beszélgetésekben vallomást tesz
nek arról, hogy mennyire szeretnének ilyen irányú nevelésben része
sülni, s hogy milyen kínos meghökkenéssel állnak megoldásra váró 
feladatok előtt abban a tudatban, hogy nincsenek kellőképpen fel
készülve és előkészítve.

Ezen a téren azután már igazán hiába várunk mástól segítséget! 
Ezt a református egyháznak magának kell megoldania. S ha egy 
szerzetesrend tud magának külön tanárképzést szervezni és fenntar
tani, akkor az egyetemes református egyháznak is képesnek kell erre 
lennie. Hiszen ez életkérdés, ha nem is egészen az egyház, de az 
iskolák számára föltétlenül. A debreceni református tanárképzőintézet 
vezetősége tapasztalatok alapján bizonyára nagyon jó tervezetet 
tudna készíteni a tanárképzés helyes megoldására vonatkozólag. 
Csak azt ne mondjuk, hogy erre nincs pénz! Egy kis áldozatkész
séggel kevés pénzből is sok szép dolgot lehet megvalósítani. Elődeink 
jó példákat m utattak erre, vájjon mi méltatlanok akarunk lenni 
elődeinkhez? Gondolom, hogy a helyes tanárképzéshez a mainál 
erőteljesebben kellene bevonni a gyakorlati középiskolai tanárságot. 
S abban is bizonyos vagyok, hogy Debrecenben és a közeli szomszéd
ságban fekvő gimnáziumokban (Böszörmény, Nánás) elég sok közép
iskolai tanárt lehetne találni, aki alkalmas lenne a református tanár
képzés hiányainak pótlására. Kevés költséggel, néhány fillér úti
költségmegtérítéssel. Hiszen ha sokkal messzibbről is bejárnak lek
torok egyetemi székhelyekre hetenként vagy kéthetenként előadások 
tartására, akkor bizonyára bármelyik református tanár is megtenné 
egyháza érdekében, hogy hetenként vagy kéthetenként útiköltség- 
megtérítés ellenében erejéhez mérten előmozdítaná a református 
tanárképzés ügyét.

Nehezebb kérdés a református gyakorló középiskola ügye. 
Főképpen azért, mert ezt már az állam megcsinálta Debrecenben. 
Pedig azt is nekünk kellett volna megcsinálnunk! Mert ha Debrecen
ben elegendő tanítvány akad két állami és egy katholikus középiskola
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számára, mennyivel inkább kellene akadni két református közép
iskolának is. Sőt talán a református gimnázium párhuzamos osztályait 
is át lehetett volna alakítani gyakorló középiskolának. Bár bizonyára 
megtették az illetékesek kellő időben a szükséges lépéseket, s bizonyára 
csak én nem tudok az eredménytelenség okairól. Nem hiszem azonban, 
hogy az állam nem tenné le szívesen a nyakából ezt a terhet, ha a 
református egyház olyan ajánlattal tudna jönni, amely megfelelő 
módon meg tudná oldani a debreceni tanárjelöltek gyakorlásának a 
kérdését.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a tanárjelöltek mai rendszerű 
tömeg-gyakoroltatása nem minden vonatkozásban a legjobb. Ehhez 
kívánatos lenne még egy esztendő, amikor a tanárjelöltek szétszórtan 
a kerület gimnáziumaiban, egyenként beosztva egy-egy kiváló tanár 
mellé, huzamosabb gyakorlati tanítással és az iskola minden egyéb 
életmegnyilvánulásában való cselekvő részvétellel sajátítanák el a 
mesterségbeli gyakorlati fogásokat. I tt kaphatnák meg igazán azt a 
többletet, amire a református tanárnak szüksége van az állami 
tanárokhoz képest. De természetesen az egyháznak viszont gondos
kodnia kellene arról, hogy az arra érdemesek tanári pályájuk folyamán 
az elismerés anyagi és erkölcsi formájából is többlethez jussanak.

A középiskolai tanárság számára rendezett budapesti nyári 
továbbképző tanfolyamok sem elégíthetik ki a református tanárságot. 
Meg vagyok arról győződve, hogy pl. a debreceni nyári egyetem 
keretei között megrendezett nyári továbbképző tanfolyamnak volna 
sikere, ha azt középiskolai tanárok igényeihez mérten és a református 
egyház szükségleteinek a figyelembevétele mellett lehetne megren
dezni. Lehet, hogy ezt a tanfolyamot is megfeküdné a vakációs 
hangulat álmosító ereje, s lehet, hogy innen is kielégületlenül távozna 
a középiskolai tanárság, de próbát tenni mégis érdemes lenne, mert 
e nélkül nincs jogunk ítéletet mondani ebben a nagyon fontos 
kérdésben.

*

A harmadik javaslat a szelektálás elvének helyesebb gyakorlati 
alkalmazására vonatkozik. Középiskoláinkat átalakító törvényeink 
s a hozzájuk fűződő utasítások és magyarázatok nagyon helyesen 
hangsúlyozzák a szelektálás fokozott jelentőségét, mert csak az 
igazán arravaló emberek megfelelő kiválogatása által lennénk képesek 
a súlyos feladatok előtt álló magyar társadalom számára igazi vezető
réteget, egészséges, új középosztályt kitermelni. A szelektálásra 
vonatkozó utasítások és elvek azonban a főváros szükségleteihez 
alkalmazkodnak, s egyáltalában nem vetnek számot a falvak, a 
kisebb városok, s ennek következtében a törzsmagyarság érdekeivel. 
Mert könnyű a tehetségnek és hajlamnak megfelelő iskolatípusokba 
terelni az ifjúságot ott, ahol ezek a különböző iskolatípusok rendel
kezésre állanak, de mit csináljon az a falusi lakosság, amelynek ren
delkezésére messzi vidékek beszámítása mellett is csak egyetlenegy
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középfokú iskola vau? Ezt a hátrányt és az ebből fakadó nehézségeket 
különösen érzik az alföldi református középiskolák. Nekünk igen sok 
esetben pótolnunk kell a polgári iskolákat is, de viszont alkalmaz
kodnunk kell a gimnáziumok magasabb célkitűzéseihez. Ennek 
folytán sokszor nehéz dilemma elé kerülünk az elbírálásnál. Legegész
ségesebb megoldásnak látszanék az, ha a gyakorlati irányú közép
iskolák négy osztályának mintájára az elméleti irányú gimnázium 
felső négy osztályát is elkülönítenék az alsó négytől, s mindezeket a 
középiskolai négyosztályú tagozatokat egy közös, egységes, négy- 
osztályos alsó tagozatra építenők fel. Addig is azonban, míg középfokú 
oktatásunk szervezetéből ezt a törést eltüntetni sikerül, meg kell 
keresnünk azokat a gyakorlati módokat, amelyekkel a középiskola 
munkáját az élet követelményeihez simítani tudjuk.

Tanártestület igazgatótanácson keresztül felterjesztést intéz egy
házkerületünk közgyűléséhez, és kéri, hogy a többi autonóm iskola- 
fenntartóval egyetértésben eszközöljön ki a közoktatásügyi minisz
tériumtól egy olyan országos érvényű rendelkezést, amelynek értelmé
ben a középiskolák negyedik osztályának elvégzése után a tanár- 
testületek kétféle záradék között választhassanak : azok részére, 
akik tanulmányaikat továbbfolytatni nem akarják (pl. a középiskola 
négy alsó osztályát elvégezte), és akik felsőbb osztályba akarnak 
lépni. A két záradék közül a szülő az iskolaév folyamán írásban 
választhatná a neki megfelelőt. Kívánatos lenne országos érvényű 
rendelkezéssel szabályozni azt is, hogy a felső négy vagy három 
osztályban jónál gyengébb tanulók csak különösen méltánylást ér
demlő esetekben (pl. átköltözés) változtathassanak intézetet.

Ezt a javaslatot sem szükséges bővebben indokolni az előtt, 
aki vidéki iskolák életében otthonos. Tudjuk jól, hogy igen gyakran 
átengedjük a tanulót a negyedik osztályon azért, mert a szülő komoly 
ígéretet tesz, hogy inasnak adja gyermekét. Ezt az indokolást pedig 
gyakran méltányolnunk kell azokban az iskolákban, ahol a gimnázium 
mellett nincs a közelben polgári iskola. Megtörténik aztán gyakran, 
hogy az ilyen kegyelmi úton átengedett tanuló szeptemberben jelent
kezik az ötödik osztályban régi iskolájánál, vagy esetleg egy másik 
iskolában. Próbáltak is ennek az anomáliának gátat vetni régebben 
is kétféle klauzulával a negyedik osztály végén, s próbáltak felvételi 
vizsgát is javasolni az ötödik osztály elején. A mi javaslatunkban 
annyi lenne az újítás, hogy nem a tanártestület döntene minden 
egyes esetben a fölött, hogy járhat-e a tanuló felső osztályba, hanem 
a szülőnek kell előbb nyilatkoznia, hogy akarja-e gyermekét tudo
mányos pályára adni vagy sem. A tanártestület természetesen akkor 
is megbuktathatja a tanulót, ha a szülő kijelenti, hogy nem járatja 
tovább. Viszont: ha a tanuló Értesítőjében az lenne, hogy a közép
iskola négy alsó osztályát elvégezte, a továbbhaladás útja nem lenne 
előtte elzárva, mert osztályismétléssel megkísérelhetné a továbbjutást.

A javaslat másik részével is sok kellemetlenségtől szabadulnának 
meg a középiskolák, mert vissza lehetne utasítani annak a sok vándor
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diáknak a felvételét, akik mostanában sem a tanulmányi színvonal, 
sem erkölcsi felfogás szempontjából nem jelentenek gyarapodást.

*

Negyedik javaslatunkban engedélyt kérünk Julius Caesar taní
tására. Indokolásunk szerint a tantervi utasítások részletes megbeszé
lésével kapcsolatban a latin szakos tanárok közt felmerült az a gon
dolat, hogy az Y. osztályban Julius Caesarral kellene talán kezdeni a 
latin auktorok olvasását. Ezt a kérdést most a teljes tanártestületnek 
meg kell beszélnie, hogy esetleg a felsőbb hatóságoktól engedélyt 
kérhessünk helyi tanterv keretében Julius Caesar olvastatására.

Tanártestület több okból kívánatosnak tartja  Julius Caesar 
olvastatását. Julius Caesar szerkezetileg mintaszerű, gondolatmenete 
a lehető leglogikusabb, mondatszerkesztése kristálytiszta, szinte 
grammatikai példatárnak használható. Caesar, mint az ókornak, de 
az egész világtörténelemnek is egyik legnagyobb egyénisége, föltét
lenül van olyan értékes a megismerésre, mint akár Sallustius, akár 
Plinius, akár Livius. A római géniusnak, a római világbirodalom 
gondolatának nemcsak kiépítője, hanem legpregnánsabb megszemé
lyesítője. Ha valaki Rómára gondol, okvetlenül Julius Caesar profilja 
ju t eszébe. Egész életfolyása, tragikus sorsa is iskolai auktorrá avat
ják. Munkája pedig természeténél fogva érdekli a 14—15 éves tanuló- 
ifjúságot. Alkalmas egyúttal arra is, hogy a nagy francia kultúra 
bölcsőjével megismertessük a magyar diákot.

Nem helytálló az az érv, hogy Caesar ezen a fokon könnyű, 
különösen mikor már a IV. osztályban Ovidiust fordítják a tanulók. 
Boldogok lehetnénk, ha Caesar latinságával alaposan sikerülne meg
ismertetni a tanulókat, s ha érettségin ilyen nehézségű írásokat szótár 
nélkül tudnának a diákok fordítani. S ha könnyű a szöveg, lehet 
15—25 sor helyett 40—50 sort feldolgozni óránként, amivel bizonyára 
jobban hozzájárulnánk a latin auktorok megszerettetéséhez, mintha 
bonyolult, ú. n. művészi szerkezetű írásokból 3—4 sorral vagyunk 
kénytelenek eltölteni egy-egy tanórát. És hátha azt az eredmény
telenséget, amely a latin tanításban, sajnos, a tanárság végsőkig 
megfeszített megerőltető igyekezete mellett is tagadhatatlanul jelent
kezik, éppen Caesar olvastatásával lehetne csökkenteni?

Megcáfolható az a vélekedés is, hogy Livius olvastatásának az 
előnyeitől nem foszthatjuk meg a diákságot, ha igazán latin nyelvet 
és irodalmat akarunk tanítani. Tudjuk u. i., hogy az alsó négy osztály 
olvasmányait Livius alapján állítják össze a tankönyvszerkesztők, s 
hogy a IIÍ., de különösen a IV. osztályos könyvek olvasmányai sokszor 
szinte szószerint adják Livius szövegét. Már pedig kétségtelen, hogy 
— ha Liviust és Caesart egymással szembeállítjuk ■*—, aránytalanul 
sok Liviusra öt év, amikor Caesarra még egy hónap sem jut. Különben 
is volt már olyan idő, amikor az alsó négy osztály Liviusra épülő 
olvasmányain kívül nem kellett még külön is elővenni Liviust. S ha
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Livius annyira értékes, az előírt XXI. és XXII. könyvet kötelező 
házi olvasmányként ki lehetne tűzni a felső négy osztályban.

Ezeknek az érveknek alapján tanártestület tisztelettel kéri a 
felettes hatóságokat: adjanak engedélyt a vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr 3500—1936. sz. elnöki rendeletének 22. §-a alapján arra, 
hogy a szeghalmi református Péter András-gimnázium V. osztályában 
Livius helyett Julius Caesar De hello Gallico c. munkáját olvastat
hassuk 1939 szept. 1-től kezdődő négy iskolai éven át kísérletképpen. 
Négy esztendő múlva a latin érettségi vizsgálat és a szaktanárok 
tapasztalatai alapján részletes jelentést tesz az iskola a kísérlet 
eredményéről, s a jelentés szerint az engedély meghosszabbítható, 
vagy bevonható lesz.

*

Utolsó javaslatunkkal is a diákok túlterhelésén szeretnénk köny- 
nyíteni. Tanártestület u. i. már évek óta hangoztatja módszeres érte
kezletein, hogy az igazán magyar származású tanulók számára túlsá
gos megterhelést jelent a felső osztályokban három idegen szellemű 
és szerkezetű indogermán nyelv tanulása, s hogy ez a követelmény 
meg nem érdemelt előnyhöz ju tta tja  az idegen származású tanulókat 
a magyar tanulókkal szemben középiskoláinkban. Igazgató is írt 
már többször ilyen irányú cikkeket. Tanártestületünk már arra is 
rám utatott, hogy modern idegen nyelv tanításában tisztes eredményt 
csak megfelelő heti óraszám biztosítása mellett remélhetünk. Ez pedig 
csak akkor volna elérhető, ha fel tudnók menteni első osztályos 
tanulóinkat az egyik idegen modern nyelv tanulása alól.

Igazgatónak tudomására ju to tt, hogy a közoktatásügyi minisz
tériumban egy igen egészséges megoldási mód terve érlelődött ki. 
Eszerint a VII. és VIII. osztályokban a tanulók szabadon választhat
nak a német és a második modern nyelv tanulása között, és a válasz
to tt nyelvet annyi heti órában tanulhatják, amennyi eddig a két nyelv 
tanulására együttesen jutott, vagyis az új tanterv szerint a VII. o.-ban 
heti 7, a  VIII. o.-ban heti 6 órában. A minisztérium állítólag m ár 
engedélyt is adott néhány budapesti középiskolának az ilyen rend
szerű tanításra. Bizalmas jellegű közlések szerint a minisztérium 
valószínűleg szívesen venné, ha valamelyik vidéki középiskola önként 
vállalkoznék ilyen tanítás bevezetésére.

Igazgató javasolja, hogy kérjük meg a minisztériumot ilyen 
rendszerű tanítás engedélyezésére. Ilyen heti óraszám mellett u. i. 
feltétlenül több a reménység megfelelő eredmény elérésére, s meg
oldást nyerne a csoportos tanítás kérdése is, amire pedig Egyetemes 
Konventünk hívta fel a figyelmet. A VII. és VI. osztályban igazgató 
megkérdezte a tanulók őszinte véleményét is, s azok egyhangúlag 
kijelentették, hogy lényegesen nagyobb kedvvel tudnának ilyen 
rendszer mellett dolgozni. Különben a VI. o.-ból 12 németre, 19 
angolra jelentkezett. A VII. o.-ban éppen fordítva : 19 jelentkezett 
németre és 11 angolra.
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Tanártestület általában nagy örömmel üdvözli a javaslatot, csak 
Breznyánszky Aladár fejezi ki aggodalmát azért, mert szerinte így 
sem lesz sikeres az idegen nyelv tanítása, mert angolból nem tudnak 
majd a tanulók érettségire kellőképpen felkészülni, s mert ilyen 
rendszer mellett meddő lesz az alsó osztályosok nyelvtanítása azok 
számára, akik a felső osztályokban a másik nyelvet fogják választani. 
Baka Béla új tanár beállításának anyagi terheitől félti az iskolát.

Igazgató azzal nyugtatja meg Breznyánszky Aladárt, hogy bár 
szerinte is jobb lenne az egyik idegen modern nyelv fakultatívvá 
tétele, illetve rendkívüli tárgyként való ingyenes tanítása elejétől 
kezdve, de nyugodtan meri állítani, hogy a javasolt új rendszerű 
tanítás mégis csak jobb volna az eddiginél, tehát nagyon indokolt egy 
rossz helyett egy jobbnak a választása. Hiszen itt, ahol csupa tős
gyökeres magyar fiúk a tanítványaink, akik gyermekkorukban sem 
hallottak idegen beszédet, iskolábajárásuk idején is csak a tanítási 
órán van alkalmuk az idegen nyelv hallására, igazán a legnagyobb 
erőfeszítés mellett is csak nagyon mérsékelt eredményt tudunk el
könyvelni. Baka Bélának pedig azt feleli, hogy az internátusbán öt 
okleveles tanár szokott minden évben korrepetitorként alkalmazást 
kapni. Ezek bevonásával igen kis anyagi megterhelés mellett lehetne 
a javaslat által tervezett tanítást bevezetni.

Tanártestület Püspök úr útján kéri a közoktatásügyi Miniszter 
u r a t : adjon engedélyt arra, hogy 1939 szeptember 1-én kezdődő 
tanévtől a szeghalmi református Péter András-gimnázium VII.. és 
VIII. o.-ban a tanulók szabadon választhassanak a német és angol 
nyelv közt, s kéri azt is, hogy egyidejűleg kapjon az iskola engedélyt 
arra is, hogy az angol nyelvet tanulók német nyelv helyett angol 
nyelvből álljanak érettségi vizsgálatra ugyanolyan feltételek mellett, 
mint amilyeneket az Érettségi Vizsgálati Utasítás a német nyelv 
számára előír.

Szeghalom. -Nagy Miklós.

N e m z e t ü n k  é l e t é n e k  v á l t o z á s a i  é s  a z  i s k o l a .
— Kortörténeti adatok.1 —

I. Nehezebben vagy inkább kevesebbet lehet arról előadni : 
nemzetünk életének most végbement, javunkat szolgáló fordulatai 
m iatt m it te ttünk a nagykőrösi és dunamelléki református tanító
képzőintézetben és líceumban ; könnyebb arról : mit kell ezután ten

1 Ez az előadás Budapesten 1939. évi április hó 11-én egy iskolaügyi 
értekezleten hangzott el, a Baár-Madas intézetben; itt kiegészítve közöljük. 
Történeti háttere: 1938 novemberében tért vissza csonka hazánk testéhez 
az.u. n. Délvidék és 1939 márciusában Kárpátalja a cseh állam széthullása 
következtében.
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nünk, mik a feladataink. A leghálásabb, de egyszersmind nehezen 
bizonyítható arról beszélni : mit jelentettek ez események tanuló- 
ifjúságunk életére, lelkűkre miféle alakító hatással voltak vagy lehet
tek, s ez a jobbára kedvező hatás még hogyan fokozható. Röviden 
szólva : a legtermészetesebb a kérdést nevelési nézőpontból vizsgálni.

Előre kell bocsátanom, hogy amit feladatoknak, tennivalóknak 
jelölök, ezek megoldása már folyik is a tanári testület gondozásában ; 
és még azt is. hogy a mi iskolánk felső négy osztálya határozott élet
pályára előkészítő szakközépiskola : tanítóképzőintézet, ezt nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk.

Kétségtelen, hogy a történelmünket formáló nagy esemény olyan 
irányú érdeklődést terem tett, és ennek következtében olyan lelki 
tartalomhoz jutottak  növendékeink, amely a testület tagjainak ne
velői munkáját szükségképpen teljesebbé tette, kiegészítésre kész
tette ; feladatok felvetődésével pedig az oktató m unkát új és sok
rétű, fontos kérdések elé állította. Előbb a külső történésekről szólok.

II. A bécsi döntés utáni napon déli 12 órakor az intézet ifjúsága 
katonai menetben kivonult a Hősök-emlékművéhez, ahol a nagy 
öröm első lázában meleg, bensőséges negyedórás megemlékezés kere
tében az intézet igazgatója eszméltette a tanulókat a korszakos ese
mény nagy jelentőségére, értékére.

A hivatalosan rendelt ünnepségen e jelentés előterjesztője szólott 
az ifjúsághoz. Az alkalmi beszéd elsősorban azt szolgálta, hogy tuda
tosítsa a fordulat történeti, lelki, földrajzi következményeit. Utalt 
arra, hogy kinek mi a feladata és hivatása a nemzet életének döntő 
napjaiban (nemzetnevelés), feltárta a nemzet változott helyzetét 
(nemzeti nevelés), és hangsúlyozta, hogy a nemzet ellensége az, aki 
megbontja a nemzeti közösség sorait, aki viszályt kelt a kialakuló 
szellemi egység ellen (nemzetté nevelés). A tájékoztatás a növendékek 
kedvező magatartását célozta.2

A tanítóképzőben fejlettebb az ifjúság, bizonyos fokú történeti 
érzékre is számíthat tehát az ifjúság egyeteménél az, aki hozzájuk 
szól, s aki szeret történeti tudatosságot építeni a gondjaira bízottak 
lelkében. Ez a fejledező történeti érzék — a tanítási órákon sokáig 
tapasztalni kellett — a figyelmet kitartóan a felszabadult Délfelvidék 
elmúlt húsz évének története felé fordította. A történelem tanárának 
bőséges alkalma nyílt e történelemből a magyarság sok jó és szép 
tulajdonságát megismertetni, azt m egláttatn i: hogyan kell szívósan 
küzdeni magyar mivoltunkért idegen elnyomással szemben, hogyan 
kell türelemmel elviselni a reánk mért szenvedéseket, Istenben 
bízva és a nemzetért sokat dolgozva. A tanítói hivatás óráinak vezetői 
rám utathattak arra a ritka erkölcsi tulajdonságunkra : hogyan kell 
messze célért munkálkodni önzetlenül, osztálykülönbség nélkül 
testvérként becsülni egymást. Ez órákon való beszélgetéseken rá-

2 L. erre vonatkozólag D r. Im re  S á n d o r : Népiskolai neveléstan című 
munkája megfelelő helyeit.
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döbbenhetett mindenik növendék arra, hogy a magyar nemzeti nyelv 
drága kincsünk, s tudomásukra ju to tt az a tény is, hogy a leszakított 
Felvidéken a magyar szellem akárhány helyen az iskolában és a paró
kián húzódott meg, magát mentve. Mindebből tanítói hivatásuk 
magasabbrendűségének gondolata ébredezett, magyar öntudatuk 
erősödött, és önérzetük növekedett. A „történelmi igazságszolgáltatás“ 
kifejezés értelme világosodott meg.

Önismeretünk iránt tartozó kötelességünk azonban, egyben lelki- 
ismereti kérdés is felvetnünk : vájjon az ifjúság értelmi szempontból 
elő volt-e készítve a visszatérők tudatos fogadására, másképpen 
fogalmazva meg a kérdést: volt-e tárgyi alapja a visszacsatlakozás 
feletti örvendezésnek. Ha arra gondolunk, hogy középiskoláinkban 
rendszeresen csupán a földrajzoktatásban van szó a trianoni ország 
leszakított részeiről, de ma sincs mód az egyes tájak sajátos népességi 
viszonyainak tüzetes feltárására, ma sincs nemzetiségi állapotaink
nak intézményes oktatása, s hogy az iskolai történelemoktatás szer
vezett alakban ma sem terjed a ,,má“-nak, de még a tegnapelőttnek 
ismertetéséig sem, így tehát nem értheti meg az ifjú a je len t: akkor 
a felelős tanítólélek eléggé aggódva és nyugtalanul áll a kérdésre 
válaszolás előtt. Belegondolva munkánkba, elmondhatjuk, hogy 
mindezt, mint követelményt reábíztuk ünnepeinkre és alkalmi 
felvilágosításokra, amiket nem sokszor kereshettünk. Az a körülmény, 
hogy e m iatt az iskolákat és tanítókat csak kisebb részben terheli 
mulasztás, enyhíti az önvád kínját. Azzal már sok hibát kiküszöböl
tünk, ha ezt elismerjük, őszintén megvalljuk, mert ezáltal feladatain
kat is belátjuk és töprenghetünk a megoldás módján. Azt hiszem : 
egy erről íra to tt dolgozat mindenkit meggyőzne arról, hogy növen
dékeink valóban keveset tudnak a csatlakozott terület földjéről, lakói
ról, most eltelt húsz évéről. S mi, tanárok, sem ülnénk szívesen neki 
a dolgozatírásnak.

Ha már itt tartunk, kifejezzük azt is, hogy a revízió emlegetése, 
óhajtása és követelése nem állott és ma sem áll arányban a vissza
követelt területek ismeretével. Ebből következik, hogy a vissza- 
óhajtás nem értelmi érzelemben gyökerezik, csak — olykor mester
ségesen keltett — gyökértelen lelkesedés a közelmúltat alig ismerő 
középiskolás ifjúság nemzedékének leikétől.

A vendégül látó intézet igazgatójától származó igazság, hogy 
az ifjúságnak nincsen sorsérzéke (bizonyára nem is lehet, mert hiányoz
nak belőle a megfelelő élményei, átélései), s mi, Egész-Magyarországot 
valaha megért, ismerő nemzedék, nem is követhetjük el azt a lélek
tani hibát, hogy Egész-Magyarországról keveset tanítva, a magunké
val azonos érdeklődést várjunk, s ennek alapján mélységes rajongást 
kívánjuk a csonka országban született ifjúságunktól. Ha ehhez meg
közelítően hasonló érdeklődést szeretnénk tanítványainktól, akkor 
rendkívül színesen és gazdagon kell nyújtanunk a visszatért és még 
óhajtott királysági területek ismertetését. Az elszakadásnak, meg
maradásnak és visszatérésnek minden okát, előzményét és követkéz
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menyét fel kell tárnunk. Az intézet nem tévesztette szem elől ezt 
a követelményt.

Elmondhatjuk, hogy az iskolában most növekedő ifjúság elő
ször 1938 október-novemberében találta magát szemközt a nemzet 
igazi sorsproblémájával. Ami eddig történt, nem volt számára eleven 
hús és vér, mert pillanatnyilag mindig csak tétlenséget követelt tőle, 
szavak, retorikus felbuzdulás hallgatását, egymást váltogató, új 
nevek alatt felbukkanó mozgalmak puszta tudomásulvételét. Az idő 
és az emberekben jelentkező beletörődés előrehaladtával az ifjúság
nak mondott szavak és kifejezések egyre kevesebbet jelentettek. 
Mindezt azért vázoljuk itt, hogy rámutassunk a nevelők nehéz lelki 
helyzetére. Kétségtelen, hogy a lelkesedés elsőízben volt most ter
mészetes. Az ifjú (a mi intézetünkben felerészben katonaköteles) 
először érezte : mit jelent felelősséggel magyarnak lenni, amikor 
a katonai behívások az intézetbe érkeztek; rájött, hogy ha kell, 
cselekedni is kell a hazáért, amelyért eddig csak beszélni kellett.

Ifjúságunk lelkesedéséről mégsem lehet mondani, hogy meddő 
volt, bár hiányos volt a tárgyi alap. Növendékeink meglepően egyéni 
kezdeményezéssel törekedtek visszakerült véreinkhez kapcsolódni. 
Külső, hivatalos indítás nélkül az osztályok egymást ösztönözve 
írtak kiforratlan stílussal, de lelkes, nemes hangú üdvözlő iratokat, 
emléklapokat a felvidéki ifjakhoz ; egy növendék számukra a Kor
mányzó úr arcképét rajzolta meg többször, mások rendkívül buzgón 
gyűjtöttek zászlóra, amit testvéreiknek küldtek ; a „Magyar a magya
ré rt“ mozgalom meg a Repülő-alap javára való gyűjtésben nemes ver
senyre keltek, s egymást múlták feuil a jókedvű adakozásban. Ez az 
iskolai év az áldozatkészség nagy próbája volt.

A testület nagy elégedettséggel szemlélte a nemzeti érzés szép 
megnyilatkozásait, s áldozatos nemességüket készséggel elismerte. 
E megnyilatkozásoknak szabad u ta t kellett engedni, hogy így kelet
kezett apró élményeik ereje az intézetet a nemzetnevelés nehéz mun
kájában segíthesse. Az adakozók úgy érezték, hogy részesei lettek 
a nagy történeti folyamatnak. A felszabadult terület megszállása 
idején naponta érezték, hogy olyan nemzetnek tagjai, amely a szá
mára születő igazság feszültségében remeg. Ez az érzés láthatatlan 
nemzeti egységet kovácsolt egybe. A honvédség lendülete a levente- 
oktató tanfolyamot is végző növendékeinkre határozottan jó hatás
sal v o lt : önbizalmuk nőtt, s lelkűk felszabadult a gyengeség és ki
szolgáltatottság erőtlenítő, rossz érzése alól.

Ismereteik pótlódtak az internátus rádiójának hallgatása á lta l; 
a híreket a fejlettebbek a nemzetért aggódás állandó izgalmában vet
ték tudomásul. Növelte a nyugtalanságot kinek-kinek az egyéni sor
sába való belenyúlás lehetősége; sok növendékünk rájöhetett, hogy a 
nemzet örökké változó életének menetébe beleszövődik a maga egyéni 
életének változandósága. Rájöhettek, hogy egyes ember és nemzete 
élete szorosan összefügg, hogy az egyén nem teheti túl magát nemzete 
változásain ; ennek felismerése a nemzetnevelés eredményét mutatja,
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a most eltelt időszakasz a maga teljességében nemzetnevelő hatású 
volt.

A mozgalmas idő hozta magával az élénk újságolvasást. Növen
dékeinknek többféle irányzatú újság jár ; az újságok közleményei 
szintén pótlást hoztak az ismeret-hézagok közé. Nagy keletje volt 
a szóbeszédnek is, mert a képzelet a rendkívüli időnek megfelelő erő
vel működött. A tanítói hivatás óráin (én az 5. osztályét vezetem) 
felzúduló kérdés-áradatból kitetszett : ki mennyire ép idegzetű és 
fegyelmezett gondolkodású, — jó alkalmak voltak növendék-meg
ismerésre.

Néhányon úrrá lett a holnapig való gondolkodás és a készülő
dés, másokat ezek nyugtalansága gátolta az iskolának szentelt élet
mód folytatásában. Nevelői haszna az lett, hogy a felébredt érdeklő
désből sűrű alkalom nyílt arra, hogy megmutassuk : hogyan kell 
bírálattal közeledni az újsághoz, mert — ime — a valóság eltorzul 
a hírek közreadásában.

A nevelő lelkének sem teljes nyugalma és a növendékek várakozó 
nyugtalansága megnehezítette a szokott m értéktartást, nem ugyan 
a rend megőrzésében (ezzel nem volt baj, mert a várakozásban 
reménykedő lélek szívesen engedelmeskedik és könnyebben vezethető), 
hanem a tanított ismereti anyag, feladatok számonkérésében. Bizony 
előfordult — ami addig ismeretlen bátorság volt —, hogy a sokfejű 
osztályban feláll egy készülni szokott növendék s jelenti, hogy az 
internátusbán uralkodott nagy izgalom miatt nem tudott senki ki
fogástalanul elkészülni. Lélektanilag lehetetlen volt a felelés erőlte
tése és oktatástani lag a gyenge alapon való továbbhaladás. Bele kel
le tt nyugodnunk, hogy most az eddig tanítottak megtartása és a lassí
to tt  előrehaladás a feladatunk.

Ha az iskolai munka szabályozott rendje lehetővé tette, a tanári 
testület a tanulókkal együtt hallgatta a visszacsatolt területekre való 
bevonulás hangulatos rádió-közvetítéseit. A hazafias nevelés szolgá- 
lását jelentette a hűséges ragaszkodástól megindult szívű emberek 
beszédének hallgatása, lelkűnkbe befogadása ; akkor nem egy növen
dékemnek láttam könnyet a szemében, s mi, akik hiszünk abban, 
hogy amit a lélek egyszer befogad, annak alakító hatása tovább él, 
most visszatekintve ez időre, nyugodt érzéssel gondolunk arra, hogy 
ezt cselekedve : nevelőhöz illő módon cselekedtünk.

III. Intézetünkben a tanár helyes arányban szól arról : milyenek 
vagyunk, s nem többet a rró l: milyenekké kell lennünk. Az gyakori 
tévedése nevelőnek, hogy az erkölcsi világrend elősegítése céljából 
folytonosan arról beszél : meddig kell eljutnia egyénnek és nemzetnek ; 
így megnehezíti az egyéni és nemzeti önismeretre jutást. A nemzeti 
nevelés megköveteli, hogy feltárjuk : milyen a nemzetünk, ennek 
a követelménynek teljesítése a nemzetnevelés módszere.

Az újságok tekintélyes része a magyar viszonyokat úgy állítja 
elénk, mintha Magyarország lenne a világ érdeklődésének középpontja; 
a Magyarországra vonatkozó külföldi újsághírek közlése is ezt hiteti.
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Sok tekintetben ebből származik a jogosulatlan bizakodás, ez a jól 
ismert magyar betegség. Az intézetben védekezünk ennek hódító 
hatalma ellen, mert a baj egészségtelen sovinizmusra, nemzeti ki
zárólagosság elfogadására vezet, ez gátolja a tisztult nemzeti érzés 
kialakulását. E felfogásunkkal a nemzetté nevelés örök feladatát szol
gáljuk. Soha nem feledjük, hogy intézetünk tanítókat nevel, akik 
a nemzet fiait hivatottak m ajdan vezetni nemzetünk valóságos hely
zetének felismerésére ; a líceumban, e gyakorlati iskolában ugyan
csak nyitott szemű embereket nevelünk. Észrevétettük, hogy a végbe
ment esemény idegen hatalom indításától származott ugyan, de a 
meglevő magyar erő idejében való latba vetése te tte  számunkra ked
vezővé, ami azt a tanulságot adja, hogy a körülöttünk élő és működő 
erők gyors tolódása következtében sohasem tudhatjuk előre : mikor 
kerül sor erőnk újból való megmutatására, tehát állandó készülődés
sel, szakadatlan virrasztással minden pillanatot szellemi egységben, 
azaz erőben kell fogadnunk. Ez a nevelői gondolkodással egyező 
nemzetté nevelés helyes értelmezése.

A testület tagjain csak kevéssé fordul meg az új helyzetről 
tájékoztatás teljessége ; mi szeretnök a változás következéseit minél 
gyorsabban és szervesebben az oktatás munkájába átvezetni, s vall
juk, hogy erre külön hivatalos tanításterv-módosítást sem kell be
várnunk és a lassan járó tankönyvpótlást meg tanításmenet-kiegészí- 
tést, de adatokkal, megfelelő térképpel, képekkel még nem rendel
kezünk. Tudjuk, hogy csak így lehet elkerülni az élettől való el
maradás gyakori vádját.

a) A /ó'r/éneZem-oktatás már kedvező helyzetben van, megjelent 
egy könyv első tájékoztatóul : A felvidéki magyarság húsz éve, 
1918—1938 (a Magyar Statisztikai Társaság államtudományi intéze
tének kiadványa, Kir. M. Egyet. Nyomda). Ez arra is jó, hogy belőle 
bemutassuk a nemzettestről leszakadtak örökös önfenntartási 
küzdelmét. (A Magyar Szemle értékes értekezéseit is jól fel lehet 
használni.) Eszrevétethetjük, hogy ennek a történelmi eseménynek 
be kellett következnie, ebben mindig bíztunk, és erre állandóan töre
kedtünk. A kisebbségi sors fekete lapjai elmondják a húsz éves cseh 
uralommal szemben vállalt óriási erőfeszítéseket, rengeteg kárba- 
veszett kísérlettel, az újrakezdés örök magyar tragédiájával. Feltárul 
az a sok szenvedés, amiket jól ismerünk történelmünk előző századai
ból ; a magyar történelem mozzanatai csak ebben a vonatkozásban 
ismétlődnek. Régi tanítás igazolódik azzal is, hogy megmaradásunk
hoz idegen uralom alatt sem kell idegen segítség után néznünk : 
önmagunkban van létünk feltétele.

b) A vallástan tanára elmondja, amit az idézett stat. társasági 
kiadvány 79. lapján olvashatunk : ,,A református magyarok szilárd 
kőszikla gyanánt állottak ellen a cseh-szlovák állam támadásainak. 
Míg a magyar katolikusok számát, sajnos, 28%-kal tud ta  csökkenteni 
a csehszlovák népszámlálás, . .  .addig a reformátusoknál ez a veszte
ség csak 8% volt.“ Ilyen ismeretek tanításával egyházias nevelést
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folytatunk, s a református öntudat kialakításához egy mozzanattal 
járulunk, egyben erősítjük azt az iskolás igazságot, amit mindnyájan 
tudunk : reformátusnak és magyarnak lenni egyet jelent.

ej A földraj z-oktatks új térképet kér. Rám utat az „elszakítha
tatlan egység“ kifejezés értelmére, megvilágítja a geopolitikának más
féle politika fölötti nagy erejét, pontosan megfogalmazza, hogy 
nekünk az Egész-Magyarországra van szükségünk, nem Nagy- 
Magyarországra, s további erőfeszítésre, hogy az egész birtokába 
juthassunk. Azt is meg kell villantani, hogy nem tér majd vissza 
minden elszakított magyar ilyen természetes egyszerűséggel, több és 
nagyobb akadályra számítanunk kell. Óvatosan, de el kell indul
nunk abba az irányba, hogy földrajzi elnevezéseket magyarosít
sunk. A vízi energiák nemzetgazdasági jelentőségét is ki kell emelni.

d) A Felvidék íróinak ismertetése eddig is folyt tervszerűen 
az önképzőkör működésében ; a sajátossá vált felvidéki lélek meg
találásához továbbra is az irodalom a legegyenesebb út.

e) Az alkotmánytan-órák feladata kifejteni : mit jelent az, hogy 
ismét nemzetiségi állam lettünk ; e közben mód nyílik a rutén auto
nómia ismertetésére és a nyelvi kisebbségi kérdés helyes felfogásának 
kialakítására.

f)  A neveléstörténelmi órákon ki kell egészíteni az anyagot a fel
szabadult terület tanítóképzésének rövid történetével és a népoktatás
ügynek tüzetes ismertetésével ; ugyanis lehetőség van arra, hogy né
hány tanítványunk odakerül tanítónak, ahol szervesen kell kapcso
lódnia az előzményekhez.3

g) A számtani példák anyaga is megtelik az új adatokkal.
h)  Egyéb, főbb tennivalóinkat a következőkben foglaljuk össze : 

1. filmeket kell m utatnunk növendékeinknek, amelyek megismertetik 
a visszacsatolt tá ja k a t:

2. kirándulásokat kellene vezetni e tájakra, e nélkül ismeretük 
testetlen, tehát iránta az érdeklődés csak gyenge leh e t;

3. jó lenne a hazatért rész református tanítói számára intéze
tünkben szakértekezletet rendezni, bemutató tanításokkal; az oda
való tanítók a reális tantárgyakból, mi a humánus, nemzeti tár
gyakból mutatnánk be példa-tanításokat;

4. egybehangzó a vélemény : a legfőbb megtartó erőnek az el
szakítottak számára a csonka ország magyar szellemének közvetlen 
vagy közvetett átsugárzása bizonyult. Ezt tudva, az intézetnek 
keresnie kell azokat a módokat, amelyeknek segítségével tanuló- 
ifjúsága a még elszakítóttakkal érintkezést találhat. Intézetek egy
más közötti levelezése, csoportos átutazások egyházi ifjúsági szerve
zetek (SDG, KIÉ) vagy cserkészet útján a leggondosabb tanulmányo
zás tárgya legyen. Az együvétartozás tudatának és érzésének ébren
tartását jelenti e követelmény teljesítése ; úgy érzem, c nélkül min-

3 L. Iskola és Flet folyóirat, 1939, 1—2. szám át: A felszabadult Fel' 
vidék népoktatásügyi helyzete a cseh uralom alatt és Tanítóképzés a fel
szabadult Felvidéken a esek uralom idéjén c. cikkeket.
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den nappal súlyos, le nem mérhető veszteséget szenved az a drága 
emberi közösség, amelyet magyar nemzetnek nevezünk.

IV. Nevezetes időt érhettünk meg. Sok—-húsz év óta emlegetett— 
jelszavunk, fogalmunk kapott értelmet, lett tartalmassá. Egyszerűbb 
lett a nemzetnevelés követelményének teljesítése számunkra, iskolái 
nevelőknek, hiszen készebb az ifjú lélek beletartozni olyan nemzeti 
közösségbe, amely gyarapodni tud, életrevalóságát megmutatja, 
amelynek tagjai bizakodó, emelt fejet hordanak s nem lemondóan 
csüggedtet.

Ezentúl nagyobb a hitele egy-egy nem erőltetett megállapításunk
nak : ami a mienk volt, a mienk marad. Igazabb meggyőződéssel 
mondjuk ezután naponta a magyar Hiszekegyet, és a jövőben őszin
tébb ünnepélyességgel ülhetjük meg nemzeti ünnepeinket.

Hálaadással gondolunk a történelem kérlelhetetlen logikájában 
megnyilatkozó Gondviselésre, aki a sors-változás nagy ajándékával 
ebben a században a legnagyobb erkölcsi támogatást nyújtotta a ma
gyar iskolai nevelőknek.

Nagykőrös. Dr. Juhász Béla.

A  földrajz az új tantervben.

Egy régi, nagyon régi felfogás ju t eszembe, mely végigvonul a 
történelem különféle korain, s időközönként éppen az emberiség 
gondolatokban és érzelmekben legmélyebbre hatoló szellemeinél 
bukkan fel újra és újra. Ez a felfogás a világ s az egyes ember sorsát 
előre elhatározottnak látja, előre kijelöltnek azt az utat, amelyen 
haladnia kell, s amelyről sem jobbra, sem balra nem lehet letérnie. 
Az emberek vitáznak, harcolnak, tülekednek egymással, s közben 
haladnak minden hiábavaló harc és vita ellenére az egyetlen úton, 
amely számukra kijelöltetett. Azt a kényszerítő erőt, amely az ember 
sorsát előre meghatározza, már a régi görögök egyes nagy szellemei 
megsejtették, és találóan ,,ananké“-nak nevezték el. Az „ananké“ 
valóságos végzet, mely az istenek sorsát is megpecsételi, mert vele 
szemben ők is tehetetlenek. Az eszme a későbbi századok folyamán 
főleg vallásos gondolkodóknál tűnik fel ismét, hol zordabb és lehan
golóbb, hol reménytkeltőbb formában, míg végül Kálvin Jánosnál 
„praedestináció“ nevet kap, s az Institutio religionis Christianae c. 
főművében részletes és alapos kifejtést nyer.

Ha a történelem mozgató erőit ebből a szemszögből vesszük, 
akkor talán megértjük a történelem, és különösen a mai történelmi 
idők sok olyan jelenségét, amelyek egyébként érthetetleneknek tűnnek 
fel. Olyan jelenségekre gondolok, amikor bizonyos régóta vajúdó 
eszmék valóraválásának összes erőbeli feltételei m egvannak; amikor 
mindenki egyértelm űig követeli az eszmék megvalósítását, senki 
nem szól nyíltan ellene, és mégis — valami, sehol nem látható titkos
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erő megakadályozza megvalósítását. Tudjuk, hogy a nyílt ellenkezés 
hiánya még nem jelenti a hiányát bizonyos lappangó, homályban levő 
akadályoknak vagy ellenerőknek is, mégis ha mélyebben tekintünk 
a dolgok belsejébe, úgy látjuk, helyesebben, úgy érezzük, hogy 
határozott útja van az eseményeknek, s amíg valamely eljövendő 
történés útjának végállomására el nem érkeztünk, nem következ- 
hetik be maga a történés, amelynek az előre elhatározott isteni akarat 
szerint az események rendjében pontosan meghatározott helye 
van. Korunk, sőt kis országunk vajúdó politikai világából sok példát 
lehetne erre felhozni. Most azonban a kitűzött tárgyhoz híven csak 
pedagógiánk történetének egyetlen mozzanatát hozom fel példának : 
a földrajz elhelyezkedését a legújabb tantervben.

A földrajz az a tárgy, amely mindenki előtt rokonszenves, 
mindenki szerint fontos, szükséges ; és kívánatos, hogy oktatásunk
ban az eddiginél nagyobb teret biztosítsunk neki. Nincs egyetlen 
komoly pedagógus vagy szülő, aki ez ellen a kívánalom ellen komoly 
érvet hozna fel. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a földrajz a legújabb 
tantervben nem előre haladt, hanem hátrább szorult. Történt pedig 
ez 18 évvel a földrajzi tudatlanságból megszületett trianoni béke- 
parancs után, amikor a kultuszminiszteri székben a magyarság leg
képzettebb geográfusa ült. Ügy látszik, hogy sem a mindinkább 
növekvő földrajzi érdeklődés, sem a földrajztudomány legutóbbi 
gyors fejlődése, sem a nemzeti szempontok, amelyek oly hang
súlyozottak a legújabb tantervben és végül Trianon szomorú tapasz
talatai sem képeztek együttesen sem olyan lökőerőt, amely a földrajz 
oktatását előbbrevitte volna. E helyett — minden fenti szempont 
ellenére — egy lépéssel visszább szorult. Úgy látszik, az eleve elrendelt 
akarat szerint az idők teljességé a továbbfejlődésre késik itt is, 
mint a magyar közélet más ágaiban. A predesztináció hite azonban 
nem fatális megnyugvás a változhatatlanban, hanem dinamikus 
feszültség, elkötelezettség s a harc vállalása a biztos cél irányában. 
Ezért — jelen esetben a földrajzi tantervvel kapcsolatosan — emlé
kezetbe kell hoznunk, hogy a földrajz, mint a leghasznosabb és leg- 
nevelőbb tantárgyak egyike, jobb bánásmódot érdemel, és rá kell 
mutatnunk nekünk, a tanítás állandó gyakorlatában élő tanároknak, 
azokra a nehézségekre és akadályokra, amelyekkel a földrajz új 
tantervének gyakorlati keresztülvitele fenyeget.

Aközépiskolai földrajztanítás fontossága hármas pilléren nyugszik:
1. Gyakorlati ismereteket ad. A történelmi eseményeknek e 

században, de különösen a világháború óta tapasztalt gyors sodra, 
valamint ugyancsak ez időben a gyors közlekedés révén a Föld 
különféle területeinek egymással való gazdasági, politikai és művelő
dési összekapcsolása rendkívül megnövelte a földrajzi érdeklődést 
e földfelszín minden része, sőt minden zuga iránt. A gazdasági és 
mindjobban a művelődési szálak is lassan az egész emberiséget 
egyetlen organizmusba szövik össze, s a távolkeleti kérdés, az 
afrikai gyarmatok megosztása, az Egyesült Államok állásfoglalása
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legalább annyira az érdeklődés előterében áll, mint néhány évtizeddel 
ezelőtt a keleti kérdés vagy a német és olasz egység. A túlnépesedett 
s a csillagászati számokban kifejezett fegyverkezések alatt nyögő 
Európa mindenütt új nyersanyag és hajtóerő után kutat és érdek
lődési körébe vonja a messze, lakatlan vagy műveletlen területeket is.

Másrészt a nemzeti eszme erőteljes hangsúlyozása egyes európai 
országokban, így hazánkban is, nemzeti szempontból is követeli a 
haza földjének és népének az eddiginél tüzetesebb és részletesebb 
megismerését. Nemcsak bizonyos életpályákon (közlekedés, keres
kedelem) lesz gyakorlatilag szükséges alap a földrajztudás, de nél
külözhetetlen mindazoknak, akik a mai politikai és társadalmi 
eszmék zűrzavarában vakon botorkálni nem akarnak. A földrajz 
nagy gyakorlati értékének bizonyítására csak két klasszikus példát 
említek fel. Az, amit Közép-Európával s elsősorban hazánkkal 20 
évvel ezelőtt Trianonban és Saint-Germainben tettek, az a földrajzi 
tudatlanság igazi példája. Pozitív példáját az elmúlt ősszel láttuk, 
amikor a Felvidékért folytatott tárgyalások alkalmával egyetlen 
egyszer sem tudták nélkülözni gróf Teleki Pál minden ellenérvet 
megsemmisítő földrajzi tudását.

2. A lobbi tárgyakkal kapcsolódik. Alsó fokon alapot, felső fokon 
szintézist ad. A földrajz az egyetlen szaktudomány, amelynek köre 
egyaránt kiterjed a természettudományok és humaniórák területére. 
Alsó fokon a teret ismerteti mindazon tárgyakhoz, természeti jelen
ségekhez és történésekhez, amelyek az egyes tárgyak anyagát képezik. 
Így a legelőnyösebb koncentrációt jelenti a középiskolának úgyszólván 
minden más tárgyával. Felső fokon pedig a filozófiához hasonló 
összefoglalását jelenti mindazoknak, amiket a tanuló középiskolai 
tanulmánya folyamán történelemből, gazdasági és társadalmi 
ismeretekből, természetrajzból, természettanból, sőt részben annak 
is, amit magyar nyelvből és irodalomból tanult. A földrajz tehát a 
mellett, hogy úgyszólván mindennapos gyakorlati ismereteket ad, 
tökéletes szintézisét adja a középiskola legfőbb tárgyainak.

3. Nagyon fontos szerepe van az alaki képzés terén. Ezt a tételt e 
folyóirat 1938 februári számában részletesen kifejtettem. Most csak 
a főbb szempontokat összegezem. A földrajz a szülőföldből kiindulva 
s fokozatosan a Föld legtávolabbi pontjaira eljutva, a tanuló szellemi 
látókörét tágítja. Az okozati összefüggések folytonos kutatása révén 
fejleszti logikai és ítélőképességét. A soha nem látott területek leírása 
révén fejleszti és növeli fantáziáját. A földrajzi adatok és összehason
lítások finom megkülönböztetésre, játékos szellemi tornára és az 
emlékezet fejlesztésére vezetnek. A hazai föld és élet tanulmányozása 
s annak mindjobban való megszeretése, a frázisoktól mentes őszinte 
hazaszeretet, a természet csodálatos világának együttes földrajzi 
képben való szemlélete pedig saját porszem voltának alázatos 
beismerése mellett minden kényszer nélküli őszinte istenhit érzelem
csiráit kelti életre a gyermek lelkében, s így a földrajz a legtisztább 
és legőszintébb hazafiságra, a leglelkibb vallásosságra nevel, és
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érzelemvilágának gazdagítása mellett egy bizonyos egyetemes humánus 
érzés kifejlesztése révén az ifjúnak tiszta és nemes impulzusokat ad.

Most jutunk oda, hogy rámutassunk azokra a nehézségekre, 
amelyekkei az új tanterv végrehajtása jár. Az alsó osztályokban 
most is 9 óra ju t a földrajzra, mint azelőtt, és mégis veszteségről 
számolhatunk be itt is. Ugyanis a IV. osztályból elvett 1 óra a II. 
osztály óraszámát növelte meg. Aki tudja, hogy milyen nehézségek 
árán lehetett az alsó osztályokban idáig is komoly, oknyomozó és 
lehetőleg rendszeres földrajzot tanítani, az beláthatja, hogy a nehéz
ség ismét csak fokozódott azzal, hogy csillagászati földrajzot egy 
félévvel, általános földrajzot pedig majdnem egy egész évvel korábban 
kezdünk tanítani. Az, ami a IV. osztályos tanulónak nehéz volt, 
de kellő előkészítés mellett mégis el tudta sajátítani — légköri viszo
nyok, a passzát szelek kitérése, ciklonok, a csapadék keletkezése, 
a tenger mozgásai, a földrengés, erósió, tektonikus erők, a külön
féle szempontú osztályozások — az a 12— 13 éves III. osztályú 
tanulót majdnem megoldhatatlan feladat elé állítja. Ugyanez áll 
a csillagászati földrajzra, s ha a nagy erőfeszítéseket el akarjuk 
kerülni, akkor csak egy út marad nyitva : az anyagot még egy
szerűbbé, még primitívebbé tenni. Egyes helyeken ezt el is rendelik 
az Utasítások, mondván a csillagászati résznél: „Elhagyjuk a földmérés, 
lapultság, a nap- és holdfogyatkozás tanítását, mint ezen a fokon 
az értelmi fejlettséget meghaladó, tehát felesleges anyagot“ (Utasí
tások I. kötet 151. 1.). Ugyanez fog bekövetkezni a II. osztályos 
anyagnál is. Európa idáig is nagyon nehéz volt itt, s legfeljebb úgy 
lehetett volna eredményesen oktatni, ha külön kap heti 3 órát. 
Most az összes kontinensekre ju t heti 4 óra a II. osztályban. Ebből 
a túlzsúfoltságból is nagyon nehéz lesz kellő eredményt kihozni.

A földrajz felsőfokú oktatása 1 órát vesztett. Megmaradt a
VII. osztályban heti 2 óra a VI. osztályos általános földrajzi megala
pozás nélkül és kibővítve az anyag elméleti és gyakorlati térképisme
rettel. Magyarország tanítására az Utasítások 30 órát írnak elő. Ezek 
után könnyű lesz egy kis anyagfelosztást készíteni erről az évről 
és megállapítani, milyen eredménnyel végezhető el az anyag.

Heti 2 óra egy tanévben 64 tanítási órát jelent. Ebből 10 óra 
általános ismétlésre kell. Elméleti és gyakorlati térképismeretre 
csupán 6 órát számítva (ősszel is, tavasszal is két-három kirándulást 
írnak elő az Utasítások), ugyanennyit Európa bevezető áttekintésére 
és hazánk helyzetére a kontinensen, a következő lesz az anyag 
beosztása :

Elméleti és gyakorlati térképismeret ........................  6 óra.
Hazánk helyzete E u ró p á b a n ........................   6 „
Hazánk részletes leíró fö ldrajza ......................................... 30 ,,
Idegen országok......................................................................12 ,,
Általános ism é tlés ..................................................................10 ,,

Összesen 64 óra.
2*
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Az idegen országok 12 óráját a következőképpen osztom el :
Olasz-, Német- és L engyelo rszág ................................. 4 óra.
Jugoszlávia, R o m á n ia ....................................   2 ,,
B alkán-félsziget.................................................................  2 „
Nagy-Britannia és F ran c iao rszág ................................. 2 ,,
A világ magyarsága. R okonnépek................................. 2 ,,

Összesen 12 óra.
Aki valaha is tan íto tt VII. osztályban földrajzot, tudja, hogy 

egy-egy országot, de különösen egy-egy nagyhatalmat 1 órában 
elvégezni (az előkészítés ideje legfeljebb 30 perc) nem lehet. Ez a la tt 
a 30 perc alatt ismertetni a felszíni viszonyokat, az éghajlatot, a 
gazdasági életet, természeti kincseket, a lakosság különféle megoszlá
sát, a városokat, az ország politikai helyzetét és célkitűzéseit, esetleg 
gyarmatait, azonkívül felvázolni az országot a táblára, mellérajzolni 
egy-két szemléltető grafikont, amit a mai tanításnál nagyon helyesen 
megkövetelnek, aligha lehet. Nem vezethet tehát egyébre, mint 
kapkodásra és felületes munkára. Nem is szólva arról, hogy kimarad
tak a Tantervből olyan nagyhatalmak, mint Oroszország, Japán 
és az Egyesült Államok, amelyeknek pedig igen jelentős szerepük 
van a világ s így hazánk politikai életében is.

Fentemlített tanulmányomban (Protestáns Tanügyi Szemle, 
1938 február) 14 órában véltem megtalálni azt a minimális heti 
óraszámot, amely mellett földrajztanításunk célját még elérheti. 
Ma, a tanterv megjelenése után is ezt vallom, és a didaktikai és logikai 
szempontok az anyag akkor közölt felosztási tervezetét igazolják.

A tanterv célkitűzése szép, de az o tt jelzett keretek között 
ennek megvalósítása rendkívüli nehézségekbe ütközik.

*

Cikkemet annak tudatában írtam, amit a középiskolai tanterv 
változtatásáról e folyóirat februári és márciusi számában dr. Imre 
Sándor és Nagy Miklós írtak. Álláspontom nekem is az, hogy nem 
kell változtatni a már kiadott tanterven, és egyelőre semmikép nem 
kell egy új tantervet megjelentetni. Ha most egy új tanterv jönne, 
talán éppen olyan kifogásolható lenne, mint a jelenlegi. Nem a 
tantervkészítőkben van a hiba, hanem korunk szellemében. Bármerre 
tekintünk országunkon belül vagy kívül, m indenütt a bizonytalan
ság, a kísérletezések, a nagy változtatások világát látjuk, régi és új 
világok csapnak össze, homlokegyenest ellenkezőt hirdető tanokra 
esküsznek emberek, s egyik eszmeáramlat hívei legszívesebben 
kiirtanák az ellenkező tanok hirdetőit. Az állandó fegyverkezések 
lázában s a fejünk felett lebegő pusztító háborútól való rettegésben 
túlfeszített idegállapotban élnek az emberek. A lázasan dolgozó diplo
máciák vegykonyháján országok és nemzetek léte forog kockán. Ez 
így van kicsiben hazánkban, nagyban hazánkon kívül. Ügy gondolom, 
hogy ez a bel- és külpolitikai feszültség olyan lelki légkört terem tett, 
amelynek legjellemzőbb vonásai a nyugtalanság és kapkodás, és
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legkevésbbé alkalmas elmélyedést, nyugodt megfontolást kívánó 
művek alkotására. Ezért kell hagyni az ú j tantervet úgy, ahogy van.

Miután azonban mindnyájan tudjuk, hogy ez a tanterv bizony
talan légkörben született és hiányai vannak, nagyon is szükséges, 
hogy az eljövendő időkben alaposan megvitassuk annak minden 
részletét, megállapítsuk a gyakorlatban szerzett próbáit, hogy ha 
majd évek múltán egy nyugodtabb világban a kultuszkormány egy 
új tanterv kibocsátására határozza el magát, az akkori tanterv
készítők előtt készen álljanak mindazok a tapasztalatok, amelyek
nek ismeretében egy emberileg tökéletes új tantervet készíthessenek el.

A kérdéshez szerény nézetem szerint elsősorban a működő 
szaktanárok illetékesek hozzászólni. A szaktanár láthatja sok évi 
tapasztalata szerint, mit lehet egy tanítási órán, vagy egy osztállyal 
elvégezni, mit nem? Mivel lehet a tanulók érdeklődését felkelteni? 
Mely anyagrészeknek milyen a pedagógiai értékük? Mennyiben 
vihető keresztül egészen a tanterv, mennyiben nem? És pedig első
sorban nem a minta- vagy gyakorlóiskolák tanárai illetékesek erre 
a szaktanárok közül sem, hanem a fővárosi és vidéki egyszerű iskolák 
tanárai, mint ahogy a tanterv sem a minta növendékeknek, hanem a 
nemzet zömét kitevő közép- és kispolgári osztály átlaggyermekeinek 
készül. Ezzel már meg is van magyarázva, miért szóltam hozzá a 
földrajzi tanterv készítéséhez. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ebben 
a kérdésben minden földrajztanárnak felelőssége van, s a hallgatás 
azt a látszatot keltheti, mintha a földrajzi tantervnél semmi reparálni- 
való nem volna.

Visszatérve a tanterv hiányaira, nem kívánatos tehát semmi 
generális változás, s az alsó osztályoknál a nehézségek megjelölése 
mellett a földrajzra nézve is belenyugszunk egyelőre az új tervezetbe. 
Felvetjük azonban a kérdést, hogy a VII. osztályban, melyre még 
csak két év eltelte után kerül sor, nem kellene és nem lehetne-e 
egy óratöbbletet hozzáfüggeszteni. A jelenlegi tapasztalatok alapján 
is már biztosan megállapíthatjuk, hogy évi 30 órában Magyar- 
országról csak az eddigi áttekintő képet adhatjuk, de országrészen
ként való részletes leírást nem, az idegen országokról pedig 12 órában 
még rendes áttekintést sün. Nem volna-e érdemes a nemváltoztatás 
elvén itt egy kis csorbát ejteni és heti 1 óratöbbletet beiktatni, 
esetleg még az elméleti és gyakorlati térképismeretet elhagyni, 
amelyet növendékeink úgyis elsajátítanak a cserkészetnél, a katonai 
tornánál, végül később a katonáéknál. Ezzel az egy órával a földrajz 
csak eddigi óraszámát tartaná meg s még mindig messze lenne attól 
a jogos igényétől, hogy érettségi tantárgy rangjára emelkedjék. 
A nyereségünk viszont nem kevesebb lenne, minthogy tanulóinkat 
egy rendszeres s az eddiginél alaposabb földrajzi világképpel tud
nánk az életbe kibocsátani.

Naovkálló. Vitéz Szabó Lajos.
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M E G JE G Y Z É S E K
A továbbképzés lehetőségei a m odern  nyelvi tanfo lyam okon.

E folyóirat hasábjain az áprilisi számban megjelent hasonló tárgykörű 
cikkemet azzal fejeztem be, hogy nyelvtanításunk a modern nyelveket tanulók  
nagy száma m iatt nem lehet eléggé eredményes. Az évente kikerülő 6— 7000 
növendék miatt, mint Teleki Pál gróf mondotta, szinte megoldhatatlan nehéz
ségekbe ütközik az, hogy a modern nyelveket tényleg beszélő, alapos tudású  
tanulók hagyhassák el az iskolát. A helyzet javítását Teleki gróf a tanulók 
számának csökkentésében látja, tehát szelekció útján akarja, illetőleg akarta 
mint kultuszminiszter kiválasztatni azt a 2— 3000 növendéket, akik sokkal 
alaposabb nyelvtudásukkal a magyarság kulturális életének továbbfejleszté
sén, további külföldi kapcsolatok létesítésén és ápolásán lennének hivatva 
munkálkodni. Megoldási tervet nem em lített a kultuszminiszter úr, mert 
bizonyos az, hogy e nagyfontosságú ügy megoldásánál szövevényes kérdés
komplexummal állunk szemben. A megoldás nem történhetik egyszerű bifur- 
kálás : a jobb és gyengébb tanulók megosztása útján, számításba kell vennünk 
többek között a rendelkezésre álló tanerők csekély számát, az óraszámot, a 
dolog anyagi oldalát. Mélyreható általános javítási tervet adni én sem tudok, 
de megpróbálkozom a helyzet javítására irányuló javaslattal.

Jelenleg a modern nyelvet fokozottabb mértékben tanulni akaró ifjak 
részére egyetlen iskolai lehetőségként kínálkoznak a modern nyelvi társalgási 
tanfolyamok. Eddig kisebb figyelmet szenteltek a társalgás-óráknak, de ép
pen a modern nyelveket jól tudó új nemzedék érdekében arra kell törekedni, 
hogy a lehetőségek határain belül tökéletesítsük ezeket az órákat.

“Ha magasabb célkitűzést veszünk figyelembe, és fontosságukhoz képest 
megfelelő módon és mértékben foglalkozunk velük, nyilvánvaló lesz, hogy 
ezeket az órákat nem lehet csupán kedélyes Berlitz-szerű társalgási időtöltés
nek felfogni, amikor a minden cél nélküli társalgás az egyetlen szempontja 
az órának, ahol mindent a nyelvtan jelent, a szavak, a kifejezések újra és újra 
való elismétlése ; viszont a művelődési cél, a beszélgetések során átadandó 
értékes, nevelőértékű, de egyúttal hasznos ismeretek csupán másodrangú 
fontosságúak. Ha az egyes iskolákat vizsgáljuk, találkozunk többek között 
olyan intézettel, ahol az iskola különleges jellege folytán a társalgási vagy  
gyakorló, a jelen esetben angol óra is különleges szerepet kapott. Ennél az 
iskolánál nemcsak heti 6 órán tartanak délutáni gyakorló vagy társalgó órát. 
de született angol tanárok foglalkoznak a növendékekkel, a feleletekre osztá
lyoznak, a hiányzókat a legpontosabban számontartják, és így elérik azt, hogy 
ezeken az órákon nagy előrehaladást tesznek a tanulók. Egészen bizonyos, 
hogy nem az órák nagy száma jelenti a haladás föltételét, hanem a komo
lyan felfogott, eredményeket elérni akaró munka. A mi iskolánkban kialakult 
gyakorlat szerint a társalgási tanfolyamokról is készítendő kis napló a vég
zett anyag, a hiányzók feltüntetésével, az igazgató éppen úgy látogatja a tár
salgási órákat, mint a délelőtti nyelvórákat. A munka tervszerűbb, ponto
sabb, ezt a növendékek is megérezik, és így komoly buzgalmuk, figyelmük 
révén az eredmény : tudásuk színvonala is emelkedik.

Kétségtelen tény, hogy a társalgó órán végzett munka minőségének kér
désében a gyakorlati célt tekintjük elsősorban fontosnak. A rendes órák kere
tében végzett nyelvtani anyag, szókincs gyakorlása, használata, a növendé
kek öntevékenységének fokozott kihasználásával. Ugyanekkor élünk a tovább
képzési lehetőségekkel : megfelelő szöveg alapján új szavakat gyakorolunk be, 
idióma készletünket egészítjük ki, nyelvtani ismeretünket bővítjük, az egyes 
órákon el nem végezhető nyelvtani finomságok megfigyeltetésével és meg
beszélésével. Mi a lényeges körülmény? A beszélési készség minél tökéletesebb 
fokra való vitele. A beszélés folytonos analógiás továbbképzés, tehát szüksé
ges, hogy az egyes nyelvtani alakok, szóképzések stb. oly arányú bevésését
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érhessük el, hogy a felújulásnál, a beszédnél a tanuló teljes biztonsággal találja 
meg a szükséges nyelvtani alakot, és ne töltsön hosszú perceket a szavak és 
kifejezésformák közti kínos keresgéléssel. Ez esetben beszéde lassú, akadozó 
és hibás lesz.

Foglalkoztunk a társalgási órák könnyen megvalósítható gyakorlati 
célkitűzésével, de kérdés, megelégedhetünk-e ennyivel? Egy órát töltünk el a 
növendékekkel, amikor is a legfontosabb szempont a beszéd, a nyelv gyakor
lati alkalmazására való előkészítés, de nem lehet közömbös, hogy miről beszé
lünk, milyen anyagot használunk fel a beszélgetésre? A cél világos : a nyelv 
alapelemeivel, a gyakorlati szókinccsel többé-kevésbbé megismerkedett 
tanulók továbbképzése a feladatunk, és részükre olyan könyvet kell talál
nunk, mely a megfelelő színvonalon áll : szókincs, kifejezések, szöveg, tárgy
kör és a nyelvtan szempontjából.

Ha ebből a szempontból vesszük vizsgálat alá a rendelkezésre álló tan
könyveket, egy közös hiányosságot találunk : haladók részére könnyen be
szerezhető, értékes munka nem igen kapható. A nyelvtanítási szakkönyvek 
csekély kivétellel kezdők részére készültek, csupán a könyvek második fele 
hasznosítható a haladók szempontjából.

Ha a leginkább közkézen forgó „divatos“ tanköynvekT közül veszünk 
szemügyre néhányat, legtöbbjénél megtalálható a fent említett hiány. E köny
vek közül kiemelkedik T. E. Welsh „Fifty Lesson System “-je. A könyv a leg
alaposabb nyelvtani alapvetést adja meg, a nyelvtani finomságokat sok szó
példán m utatja be, gazdag kifejezésanyagot közöl, és nagy súlyt fektet arra, 
hogy azokon mutassa be az angol és magyar szóhasználat és kifejezésmódok 
közti különbséget. Hibája azonban,* hogy a kezdőknek szóló, egészen magas 
színvonalú első leckesorozat után nem ad megfelelő érdekességű olvasmány
anyagot a VI., VII., VIII. osztálynak, még kevésbbé a felnőtt haladóknak. 
Az egyszerű, igénytelen, moralizáló történetkék tanítása és olvasása —  a 
könyv második fele kizárólag ezekből áll — nem közöl igazán értékes műve
lődési anyagot. Viszont a könyv legértékesebb része, a nyelvtan szakszerű, 
világos feldolgozása, az angol és magyar kifejezés és szerkesztésmódok közti 
szabatos különbségtétel maradék nélkül hasznosítható a Welsh másik kitűnő 
szakkönyvének használata által. (Many Things About English.)

A Linguaphone tankönyvsorozat JÍ. része, a haladók részére szerkesztett 
„Travel Course“ elvileg érdekes és tanulságos, mert előbb Londont mutatja 
be, majd Anglia nevezetesebb helyeiről]közöl leírásokat. De éppen ez a körül
mény jelenti egyoldalúságát is, mert nehezen tud a helységek bemutatásakor 
új kifejezésmódokat, új szavakat használni : többször ismétli önmagát.

A Berlitz-könyvek minden egyéb szempont félretételével kizárólag a 
nyelvtannal törődnek, száraz felsorolásban adják nehézkes olvasmányaikat.

Kron „Little Londoner“-je figyelemreméltó munka, rendkívüli alapos
sággal mutatja be az angol életet, néhány érdekesebb szokást, de éppen az 
egyes részletekben való néha túlságos belemeriilés miatt nem tud oly sok
oldalú lenni.

Értékes munka Eckersley „Brighter English“ c. nyelvkönyve. Kifeje
zetten haladók számára írta, helyesebben választotta ki a szemelvényeket : 
novellákat, regényrészieteket, színdarabokat, rövid jeleneteket, tanulmá
nyokat, vitákat és költeményeket. A szövegek kiválasztásánál az a szempont 
vezette, hogy lehetőleg egyszerűbb idiomatikus szövegeket közöljön az erős 
haladók számára. A kissé költséges (6 P) könyv megfelelőképpen is használ
ható, pl. egy VII., VIII.-os csoport esetében, amikor az eléggé gyakorlati 
szövegű olvasmányok kapcsán a különböző műfajok sajátosságai is bemutat- 
hatók.

Végigfutottunk a könnyen beszerezhető munkákon és megállapíthatjuk, 
hogy megfelelőképpen hasznosítható modern, elsősorban haladóknak szóló 
angol nyelvkönyv nehezen található. A felsorolt könyvek használhatók, de 
célkitűzésünk nemcsak a használhatóság, hanem a haladni vágyó és bizonyos 
tudásfokot elért növendék értékes ismeretek átadása útján történő tovább
képzése.
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Milyen módon juthatunk a legmesszebbre, hogyan tudjuk a gyakorlatias
ság elvének és szempontjának fenntartásával a leghasznosabb és legértéke
sebb ismereteket nyújtani? Minden bizonnyal meg lenne az eredménye annak, 
ha Angliát vagy Amerikát mutatnék be, a mindennapi Angliát a nevezete
sebb időpontokkal kapcsolatos szokásokat, a különleges angol élet egyes meg
nyilvánulásait, az' ünnepeket és az angol népiélekre rávilágító jeleneteket. 
A könyv segítségével valósággal egy évet töltenénk el Angliában az esztendő 
kezdetétől a „New Years E ve“ megünnepléséig.

A tervszerűen felépített irodalmi és gyakorlati irányú angol tanulmányok 
mellett az angol szokásokat, az angol jellemet, népleiket tárgyaló könyv 
idiomatikus alapokra építve minden bizonnyal lehetővé tenné, hogy sok
oldalúan képzett, az angol élet helyszíni tanulmányozására jól előkészített 
növendéksereg kerülne ki a középiskolából, az angol vagy modern nyelvi 
társalgási tanfolyamokon végzett lelkiismeretes munka után.

Kecskemét.
S z ir b ik  F eren c .

B E L F Ö L D I  L A P S Z E M L E
Országos Középiskolai Tanáregyesiileti Közlöny. 1939, 1. sz. Közli a helyettes 

tanárok helyzetének rendezése ügyében a képviselőházban (jún. 28) elhangzott 
interpellációt és a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr válaszát. — Tóth 
Pál László értékes tájékoztatót nyújt új szempontú tananyagvizsgálatáról. 
Kutatja, hogy egy-egy osztály tananyaga minőség és mennyiség tekintetében 
mennyiben felel meg az illető korosztály általános tanulóegyéniségének : 
értelmi, akarati erejének, időbeli és mennyiségbeli befogadóképességének. 
Az ily irányú anyagvizsgálat még hiányos, pedig igen sok pedagógiai téve
dés és nehézség kiküszöbölésére vezethet. — Paál Ákos : ,,A műalkotások 
ismertetése a rajz keretében.“

Magyar Középiskola. 1939, 7. sz. Sebes Gyula : ,,A cselekvés iskolája.“ 
A lelki és szellemi életben sokkal nagyobb szerepe van az öntudatlan gépies 
készségnek, mint a tudatos elhatározásnak. Nagy befolyást gyakorol a cse
lekvőképesség és készség fejlődésére, ha a nevelésnek sikerült tanítványaiban 
a lelki élet minél több jelenségében, látszólag kicsiny dolgokban ezt az ön
tudatlan gépiességet elérnie. Ezek könnyítik meg a magasabb erkölcsi és 
szellemi cselekvést, ahol már a tudatos elhatározás szükséges. Szoktassuk az 
ifjúságot tervszerű cselekvésre, önuralomra és felelősségvállalásra. — Vajda 
György Mihály az új Tanterv szellemében történő német nyelvi tanítással 
foglalkozik. Kiemeli a gyakorlati célt és a magyarcélúságot.

Pannonhalmi Szemle. 1939, 3. sz. Mihályi Ernő ismerteti a képírás leg
újabb irányait. — Várkonyi Hildebrand a XIX. század pedagógiatörténeté
nek bölcseleti eszméit tárgyalja.

Kereskedelmi Szakoktatás. 1938—-39, 12. sz. Marssó József az agyszövettan 
és neveléstudomány között fennálló kapcsolatra mutat rá. —  1939—40, 2. sz. 
Nyárády József őszinte önvallomása arra int mindannyiunkat, hogy ne 
kicsinyeljük le a nyelvtisztító munkát, mert saját magunkra alkalmazva 
sokkal nehezebb feladat elé állít, mint gondolnék. Aránylag könnyű az idegen 
és magyartalan kifejezések kerülése, de nehéz a jó magyar mondatfűzés elsajá
títása. i

Magyar Tanítóképző. 1939, 7— 8. sz. Garai József : ,,A nevelés fogalma 
és a nemzetnevelés.“ „Nemzetnevelés több, mint nevelés.“ A cikkíró oly 
nevelésfogalmat keres, amely lényeges jegyeit a nemzetnevelés szempontjai 
szerint válogatja össze. E célból vizsgálja a legrégibb kortól a jelenkorig élt 
pedagógusok idevágó meghatározásait és a legmegfelelőbbnek Fináczy Ernő 
és Imre Sándor meghatározásait találja. — A 7. sz.-ban Luttor Ignác ad 
tájékoztatót a zsinórírásról.

O ktatófilm  K özlem ényei. 1939,.. 9, sz. Geszti Lajos: „Az oktatófilmek 
módszeres felhasználásáról.“ Minden íészletre kiterjedő alapos tájékoztató.

Budapest. naiV# \ \  Kaiser Erzsébet.
Á? ■  <CA



A vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr 108.231— 1938. IX. sz. 1938 január 
21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szep
tember 1-i hatállyal a középiskolákban 
elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket 
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
református egyházkerület könyvnyomda
vállalata is gyártja, előírás szerint, a leg
tökéletesebb kivitelben, alul látható gyár
tási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.
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A SZERK E SZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
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 12 füzetben.
E L Ő F IZ E T É SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

A Z  ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É Z IR A TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztÖhÖ7 
(Budapest, IV ., Deák-tér 4. száki) 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 tanáreqyesületi pénztárakba 
irányítandók.

AZ E V A N G É L IK U S  T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér a 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, V II., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A P R O T E ST Á N S T A N Ü G Y I SZE M LE  postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.



Dr. Bánkúti Dezső: Elnöki megnyitó.

az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1939. évi november hó 9-én 
Budapesten tartott közgyűlésén.

1939. évi rendes közgyűlésünket a békéscsabai gimnázium 
meghívása folytán Békéscsabán kívántuk tavasszal megrendezni. 
Azonban a pünkösdre kitűzött országgyűlési képviselőválasztások 
lehetetlenné tették tervünket. így a közgyűlést mai nap tartjuk meg. 
Fenntartjuk magunknak azt az örömöt, hogy Isten segítségével 
1940-ben Békéscsabára menjünk. Hiszen az ilyen vidéki közgyűlés 
gazdag tanulságokkal szolgál tagjainknak, s az illető evangélikus 
központnak is örömnapja szokott lenni. A világháború alatt meg
szakadt az a szép szokás, hogy vidéken jöjjenek össze az evangélikus 
tan áro k ; a háború után azonban boldogult Szelényi Ödön elevení
tette  fel. Első ilyen gyűlésünk Aszódon volt, majd még az ő jelen
létében folyt le a bonyhádi közgyűlés is. Már nélküle, de a szép 
hagyomány teljes tiszteletével mentünk Nyíregyházára, Szarvasra 
és Sopronba ; jövő évre Békéscsabára megyünk, s már meghívónk 
van a rákövetkező vidéki közgyűlés számára Kőszegre. Ez a jövő 
kilátása.

S most visszaszállanak gondolataim a tavalyi novemberi fel
olvasó üléshez. Akkor, november 9-én, hős honvédeink már messze 
benn voltak a trianoni rabságból felszabadult magyar Felvidéken, 
már közeledtek Kassa városához is. Mikor ma hálaimát mondunk 
a szinte hihetetlen eseményért, melyhez tavasszal a Kárpátalja 
felszabadulása is járult, örömmel telik meg szívünk. Ma nem mi 
megyünk Kassára, hanem eljött hozzánk Kassáról Gömöry János. 
Van-e, ki e nevet nem ismeri? Az Evangélikus Tanáregyesület ala
kulása az ő nevéhez fűződik. Első titkára volt az egyesületnek, 
vagyis főmozgatója 1907-től kezdve. A világháború után szakadt 
el tőlünk, k itarto tt Eperjesen, míg az lehetséges volt, majd Kassára 
költözött, s o tt is evangélikus egyházunkban munkálkodott, mint 
felügyelője. Szeretettel és Istennek adott hálával köszöntőm nagy
nevű volt elnökünket; hálás köszönetét mondok neki azért a kész
ségért is, hogy mai érdekes tárgyú és tanulságokkal szolgáló elő
adását megtartja.

De midőn őt köszöntőm, fellapozom az egyesület alapításának 
történetét, s kegyelettel gondolva a meghaltakra, örömmel látom, 
hogy még vannak sokan azok közül, kik akkor Gömöry János mellett 
állottak. Az alakuló közgyűlés is ebben az intézetben volt, a jelen
voltak között olvasom Hamvas József, Hittrich Ödön, Kovács János,

Elnöki megnyitó
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Mikler Károly, Mikola Sándor, Rell Lajos, Szigethy Lajos, Szollár 
(Gyóni) Ferenc és Varga Mihály nevét. Utóbbi 90 év terhével él még 
elszakítva a vissza nem té rt Besztercebányán ; többiek majd mind 
jelen vannak, s többen, mint Rell, mostani alelnökünk, Szigethy 
szakosztályelnökünk, még munkánkban is résztvesznek. Sajnos, 
nincsenek már tagjaink között az élők közül Adorján Ferenc, 
Gerhardt Béla és Oppel Jenő.

De más is ju t eszembe, mikor az egy év előtt visszacsatolt Fel
vidékre gondolok. Trianon elvitte legrégibb ősi intézeteinket: Besz
tercebánya, Eperjes, Felsőlövő, Igló, Késmárk, Pozsony, Selmec
bánya még most is idegen földön vannak ; visszajött azonban Rima
szombat az egyetlen közös protestáns gimnáziummal és Rozsnyó 
középiskolája. Szeretnők, ha ezeknek az intézeteknek tanárai bele
kapcsolódnának egyesületünk munkájába ; indítványozom, hogy a 
közgyűlés megfelelő módon keresse meg ott levő kartársainkat, s 
szólítsa fel őket csatlakozásra.

Az egyesület életében éltető szerepet mindig annak vezetői 
vittek. Az első elnök Meskó László államtitkár volt. Ő 1912-ben helyét 
Mágócsy-Dietz Sándornak adta át, ki 1918-ig vezette az egyesületet. 
Egyhangú lelkesedés emelte őt az elnöki székbe, mint ahogy mindig 
egyhangú választással ju to ttak  tisztségükhöz az elnökök, s díszelnöki 
tiszttel ruházta őt fel a hálás egyesület. Szeretettel köszöntjük őt a 
mai napon. Már Mágócsy idejében felmerül egy közös protestáns 
folyóirat terve, ez azonban csak 17 év múlva valósul meg Szelényi 
Ödön agilitása folytán. Mágócsy utódja Gömöry János volt, s akkor 
már budapesti alelnök Szigethy Lajos. Mikor a háború után nehéz
kes lett az Eperjessel való érintkezés, 1920-ban Szigethy Lajos le tt 
az egyesület lelke. 12 évi elnökségéhez fűződik szellemi téren a 
Protestáns Tanügyi Szemle alapítása, anyagiakban a tanárok 
neveltetési segélye, továbbá az aszódi gimnázium internátusának 
alapítása, ez egyesületünk 10,000 P-s kölcsönével vált lehetségessé. 
Végre az ő lemondása után 1932-ben Domanovszky Sándor egyetemi 
tanár lett elnökünk. Az ő elnökségének hat éve a nyugodt fejlődés 
kora volt, s talán legnagyobb jelentősége annak volt, hogy egyesü
letünk átvette a vallástanároktól az Ifjú Évek című egyetlen evan
gélikus ifjúsági lapot, s ezt terheitől megszabadítva, a biztos meg
állás és haladás útjára terelte. Sajnos, virágzó egyesületünk ki
tűnő vezetője a ma felolvasandó levélben lemondását jelentette be, 
s tekintettel érveire és határozott kérésére, a választmány nem 
tehet egyebet, minthogy a lemondás elfogadását ajánlja. De m ást 
is javasol.

Isten csodálatos kegyelme folytán egyszerre három életben lévő 
volt elnököt tisztelhetünk, nem is számítva díszelnökünket. Gömöry 
János, Szigethy Lajos és Domanovszky Sándor életben vannak, s 
szeretettel kísérik figyelemmel az egyesület működését. Javasoljuk 
a választmány nevében, hogy egyesületünk becsülje meg önmagát 
azzal, hogy mindhárom volt elnökét tiszteletbeli elnökké válassza
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meg. A kitörő lelkesedés igazolja, hogy helyesen járunk el, s hogy a 
tagok szeretete méltányolja azt az értékes munkát, melyet mind
hárman, békében, háborúban és háború után az egyesület építésének 
munkájában végeztek.

A munka elismerésének és a hálának szellemében nyitom meg 
egyesületünk rendes évi közgyűlését.

Dr. Bánkúti Dezső.

A  latin tanításáról.
A latin nyelv tanításának célja az elmúlt félszázad alatt meg

jelent és kiadott tantervekben (1899., 1926., 1938. évi tantervek) 
lényegileg nem változott, inkább bővült, mint szűkült. Az 1899-i 
tantervben két részre oszlik a kitűzött c é l: ,,a) a nyelvtan ismerete 
alapján a kiszemelt írók megértése és szabatos fordítása ; b) a római 
nép állami, társadalmi és művelődési viszonyainak ismerete a tárgyalt 
irodalmi művek alapján“. Az 1926-i tanterv ezt a kettős célkitűzést 
fontosabb változtatás nélkül á tv e tte ; stiláris módosítások ugyan 
vannak a kifejezésekben, pl. nem elégszik meg a „nyelvtani ismeret“ 
hangoztatásával, hanem „biztos nyelvtani ismeretet“ követel; de 
ez a kívánság tulajdonképpen „a se intelligitur“ , hiszen egy írót 
„megérteni és szabatosan fordítani“ csak „biztos“ nyelvtani 
ismeret alapján lehet. Azonban még egy újabb, harmadik résszel is 
megtoldotta az eddigi kettős célkitűzést, ami így szól: ,,c) művelő
désünk római eredetű elemeinek megértése“ . Végre a tavalyi eszten
dőben kiadott 1938-i tantervben ugyanezen hármas célkitűzés teljes 
egészében fellelhető, úgyhogy valóban csak némileg másképpen 
vannak kifejezve ezek a követelmények.

Ezen célkitűzést nem kívánom bírálni, elfogadom helyesnek 
úgy, ahogy van. Ha tanítjuk a latint, akkor ennyit feltétlenül meg 
lehet és meg kell követelni tanítványainktól, különben mirevaló a 
nyolcévi fáradságos munka? Kevesebb igénnyel, vagy az egyes cél
részek szűkítésével, esetleges elhagyásával, egész latin tanításunk 
becse rendülne meg, vagy veszne el. Ellenben egészen bizonyos, 
hogy ezen célokat a mai tanterv által nyújtott heti óraszámmal 
nemcsak megvalósítani, hanem még erősen megközelíteni sem lehet. 
Tíz éven keresztül igen sok érettségi vizsgálaton az ország leg
különbözőbb részeiben elnököltem, és saját tapasztalataim alapján 
állapítottam meg ezt a sajnálatos tényt. £)e hiszen ez természetes is. 
Míg az 1899-i tantervben a gimnáziumi latin tanítására heti 44 óra 
van felvéve, addig az 1926-iban a gimnáziumnál 45, a reálgimná
ziumnál 41 óra szolgálna erre a célra, noha, amint ezt előzőleg már 
elmondottam, a célkitűzés egy harmadik feladattal is bővült; végül 
az 1938-i tanterv heti 34-re csökkentett óraszámmal képzeli ugyan
ezt a célt megvalósíthatónak. Ezek az adatok magukban véve vilá
gosan és egyszeriben megmutatják mindenkinek, aki szakszerűleg

í*
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ért ehhez a kérdéshez, hogy ma a magyar gimnáziumban tanár és 
tanítvány a latin tanítás terén megoldhatatlan feladat elé van állítva: 
állandóan példázzák Sisyphus hiábavaló küzdelmét. Már az 1899-i 
tanterv heti óraszáma sem volt elegendő az akkori cél elérésére, 
amint ezt e század elején a világháború előtt unos-untalan megálla
pították. Talán elég lesz egyetlenegy kifogást felelevenítenünk, de 
ez igen súlyos és tekintélyes, t. i. dr. Fináczy Ernő a Magyar Peda
gógiai Társaság elnöki székében az 1912. évi közgyűlési megnyitójá
ban1 egyenesen ezzel a jelenséggel foglalkozott, és kereste az okait 
„annak a sokszor felpanaszolt és kétségbe nem vonható eredmény
telenségnek, amely — dicséretes kivételeket nem tekintve — ország
szerte mutatkozik a latin nyelv tanításában“ . Az okok között min
denképpen jelentős helyet foglalt el a csekély heti óraszám. S most 
azután bekövetkezett az a furcsa fejlődési folyamat, hogy a cél
kitűzés megbővült, és viszont a heti óraszám még az 1899-i mennyi
séghez képest is tízzel csökkent. így jó eredményt elérni még 
kevésbbé lehet, m int azelőtt. Az orvoslás egyik elengedhetetlen fel
tétele tehát az, hogy a latin heti óraszámát jelentékenyen emelni 
k e ll; ne tanítsák a latint minden magyar középiskolában, de ahol 
tanítják, ott meg kell adni a biztos lehetőséget a cél megvalósít- 
hatására.

A mai célkitűzés első része így hangzik : „A római írók megér
tésére és szabatos fordítására való képesség biztos nyelvi ismeretek 
alapján.“ Ez az it t  hangoztatott „képesség“ tulajdonképpen a 
nyelvtani ismeretek elsajátítására felépített és abból fokozatosan 
kialakított nyelvi készség, amelyet csak hosszasabb és rendszeres 
tanítási eljárás nyújthat a tanulóknak, s teheti azt mindinkább 
ösztönössé, tudatalattivá, szinte élőbeszéddé. Nekünk ki kell fej
leszteni, lehetőleg maximális fokra kell növelni a diákjainkban magát 
a nyelvbeli készséget, mely képessé tegye őket a beszéd és a beszélés 
egyszerűbb, lazább összeköttetéseinek momentán felfogására és 
alkalmazására is. Legyenek birtokában a közönségesebb kifejezé
seknek, a szokásos és stereotyp fordulatoknak úgy, hogy azokat 
látás és hallás útján egyaránt rögtön appercipiálhassák, vagy saját 
maguk is egy pillanat alatt írásban és szóban egyformán használ
hassák. Valóságos lelki diszpozícióvá kell kiművelni ezt a sajátságot, 
ösztönszerűvé, mely reflexmozgásként, önkéntelenül váltsa ki a 
beszédrészek szükségelt asszociálódását. A szavakat elemző, nehézkes 
tudatosságot a frázisokkal rendelkező, könnyed tudattalansággá kell 
átváltoztatni. Az egész latin tanításunknak e ponton van az Achilles- 
sarka : holt nyelvet élő nyelvvé kell alakítani, m ert csak így ]esz 
valaki képes a kicsiszolt, művészi stílusú „róm aiírók megértéséreés 
szabatos fordítására“ . F vetődik a kételkedő kérdés : nem kívá
nunk-e lehetetlent, nem markolunk-e nagyot és fogunk helyette 
kicsinyt, vagy éppen semmit? E kérdés megvitatása messze vezetne

1 Magyar Paedagogia, 1912. X X I. évf. 1—13. 1.
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mostani célunktól, tehát azt mellőzzük ; ellenben, ha elfogadjuk a 
kitűzött célt, akkor tudnunk kell világosan és határozottan, hogy 
egész latin tanításunk eredménye ezen a ponton fordul meg, és éppen 
azért itt  kell minden tőlünk telhetőt elkövetni a siker érdekében. 
Nem tudom elég nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ezen cél meg
valósítása lényegileg bizonyos minimális beszélési készséget kíván 
meg, tehát ezt mindenképpen ki kell fejlesztenünk tanítványaink
ban. Idézem itt a Részletes Utasítások (kiadta a VKM 1939. V. 25-én) 
I. kötet 168. lapjáról a következőket: „tévedés volna azonban azt 
hinni, hogy szavaknak, nyelvi formáknak és szerkezeteknek ön
magukban való, mondatbeli kapcsolatukból kiragadott felismerése és 
gyakorlása eléggé biztosítja a nyelvi ismeretek elevenségét. Ennek az 
idegen nyelven való kifejezés a biztos próbaköve. Ezért, noha jelen
legi latin tanításunknak nem az a célja, hogy a tanulók tudjanak 
latinul beszélni és írni, mégis folyton módot kell találni arra, hogy 
a tanulók alkalmazni is tudják nyelvi ismereteiket“ . A Részletes 
Utasítások tehát, ha nem is olyan mértékben talán, de szintén meg
kívánják ezt a nyelvkészséget. Ez az a szemszög, amibe belehelyez
kedve tűzöm ki egész latin tanításunk bejárandó útvonalát. Ez 
alapon fogom további methodikai megjegyzéseimet is megtenni.

A nyelvtan tanításánál, különösképpen vonatkozik ez az alak
tanra, vagyis az I. és II. osztály nyelvtani anyagára, kizárólag 
indukcióból kell kiindulnunk mindig és jutni el az egyes nyelvi 
jelenségek szabályainak a megállapításához. Persze, e végből jól szer
kesztett olvasókönyvek szükségesek, amelyek elégséges mértékben 
szolgáltatnak példákat, adatokat a rávezető megfigyelésre és általá
nosításra. Nem elégedhetünk meg egy-két szóval, mely a tárgyalni 
kívánt jelenséget mutatja, hanem legalább is annyi adatunk legyen, 
amennyiből már lehetséges és jogosult az indukció. Hä az olvasó
könyv e tekintetben szegényes, akkor alkalmazhatunk megfelelő 
közmondásokat is. A lényeg mindenesetre az, hogy indukciónk ne 
csak hiányos formája, torzképe legyen a szükséges következtetési 
eljárásnak, hanem annak komoly és ldelégítő alkalmazása. Miközben 
azonban a latin alaktan alapjait építgetjük, nem szabad megfeled
keznünk egy pillanatig sem arról az igen fontos tényről, hogy a latin 
indogermán nyelv, amelynek idiómája sokban merőben más, mint 
a magyar, éppen azért ezeket az alapvető különbségeket megértetni, 
mégpedig százszázalékig appercipiáltatni, aztán kiépíteni és begya
korolni olyan feladata az első két év munkájának, ami nélkül a 
további esztendők minden fáradsága és küzdelme is teljesen hiába
valóvá lesz. Nagyon sok tanár rontja le már eleve későbbi munká
jának eredményét azzal, hogy ezekre az indogermanizmusokra, ezek 
kellő megértetésére és begyakorlására nem fordít kezdetben elegendő 
gondot. A névszók neme, a melléknévnek a főnevével való nembeli, 
számbeli és esetbeli megegyezése, a melléknévi jelző szórendje, a 
többséget jelentő számnévvel kapcsolatos főnévnek a többes száma, 
a névelő hiánya, az alanyi és tárgyas igeragozás különbségének nem
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létezése stb., olyan sarkalatos eltérések a magyar és latin között, 
hogy ezeket már a kezdőfokon be kell idegzeni egész biztosan a 
tanulók értelmébe, különben a biztos továbbhaladást később, soha
sem fogjuk megvalósíthatni. Nem kell sajnálni az időt és a fárado
zást e nyelvtények megtanítására, mert így olyan tőkebetéteket 
halmozunk fel, melyek a jövőben busásan meghozzák kamataikat.

Az I. és II. oszt. nyelvtani anyagának tanítása közben, de a 
mondattani szabályok tárgyalásánál is, tartózkodnunk kell az úgy
nevezett „kivételek“ ismertetésétől és azok tudásának megkövete
lésétől. Még ma is, öreg fejjel, el tudom darálni azokat a cikornyás 
nemi szabályokat, amelyeket velünk kis gimnázista korunkban 
tanáraink bevágattak, ellenben egészen bizonyos, hogy sem diák
éveim, sem hosszú latin-tanárkodásom alatt azoknak semmi hasznát 
nem vettem. A II. deklinációnál megtanultuk pl., hogy „alvus, 
colus, humus, vannus“ nőneműek, „virus, vulgus, pelagus“ pedig 
semlegesek, de ezen szók közt több van, amelyik a lehető legrit
kábban fordult elő még bőséges tanárkori latin auctorolvasásaim 
alatt is, a diákévek alatt pedig sohasem találkoztam a legtöbbjével. 
H át akkor viszont miért verték azokat a fejünkbe? Micsoda feles
leges és haszontalan túlterhelés volt az? De ami a legfontosabb, miért 
kel' összezavarni a kis diák fejében a lényeges adatokat ilyen céltalan 
és szükségtelen megkülönböztetésekkel? Teljesen elegendő annyit 
megtanítani, hogy a II. decl.-nál az -us végűek hímneműek, az 
-um végűek semlegesek és nem kell mindjárt hozzáfűzni, hogy 
„de“ . . .  Erre a ,,de“-re nincs semmi szükség. Ha olvasás közben 
aztán olykor-olykor nagy ritkán előjön egy ilyen ,,kivételes“-nemű 
szó, azt a tanár mondja meg, és ezzel kész. Hosszú tanárkodásom 
alatt mindig ezen az elven állottam úgy a latin, mint a görög tanítása 
közben, és ezt meg is írtam pályám elején.3 Ma is teljes egészében 
helyeslem az akkori Általános Utasítások (kiadta a VKM li)03-ban, 
ennek a 6. oldaláról való az idézet) következő in tését: „A tanárnak 
sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy a középiskolai nyelvtaní
tásnak tulajdonképpeni feladata az, hogy a tanulók magát a nyelv- 
használatot tanulják meg. Tartózkodnia kell tehát mindennemű 
nyelvtani szubtilitás feszegetésétől, vagy linguisztikai tudományosság 
érvényesítésétől. . .  Legfőbb érdemét a nyelvtanítás abban keresse, 
hogy egyszerűség és világosság karöltve járjon az alapossággal és 
biztossággal.“ A legújabb Részletes Utasításoknak a kivételekre 
vonatkozó tanácsát (Részi. Utasítás 181. lap tetején) éppen azért 
csak részben fogadhatom el, az első felében ; már a második felével 
nem értek egyet.

Az I. és II. oszt. ezen és ilyen alaktani tanítása —• ismétlem — 
a leggondosabb inductióval történjék. Ebből szükségszerűleg követ
kezik, hogy az egész nyelvtani tanításunkat az olvasmányra építjük 
rá. E ponton nagyon helyesek a legújabb Részi. Utasítások útmuta-

2 O. K. T. E. Közlöny XLI. évf., 1907—08. „Kis latin nyelvkönyv
ről“ című cikkemben a 788—89. lapokon.
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tásai (v. ö. 166—168. lapokkal), melyekből idézem a következő pár 
s o r t : „A nyelvi ismereteknek mindig az olvasmányból kell származ- 
niok : mindig előbb vannak az olvasmány nyelvi tényei, csak azután 
következhet az elvonás. . .  Grammatikai rendezéssel csak akkor 
lépünk közbe, amikor már bizonyos számú eset során a törvény- 
szerűség megérzése előrehaladt, mikor a tudatosítás és a rendezés 
szinte magától kínálkozik. Tehát nem nyelvtanból kezdjük meg
ismerni a nyelvet, hanem az olvasmány alapján szerzett nyelv- 
ismeretből dolgozzuk ki a nyelvtant közös iskolai munkával.“ Ezek 
mind nagyon bölcs és igaz methodikai megjegyzések, amiket nyu
godt lélekkel követhet, de kell is követnie minden latin tanárnak, 
ha munkájával jó eredményt akar elérni. Itt és így érkezünk el aztán 
ahhoz az eljáráshoz, amit előzőleg már fejtegettem, hogy t. i. ennek 
az egész feldolgozásnak, az olvasmányra felépített nyelvtan tanításá
nak a nyelvbeli készség kifejlesztését kell szolgálnia, és e végből a 
latin beszélgetést, eleinte igen kezdetleges alakban, később fokozódó 
mértékben, bele kell vinnünk latin tanításunk munkájába. Ma is 
vallom mindazt, amit e tekintetben több mint 25 évvel ezelőtt meg
írtam és az Országos Református Tanáregyesület zilahi közgyűlésén 
előadtam.3 „Ezért én teljes meggyőződéssel, az elérhető sikerben 
vetett biztos reménységgel ajánlom, hogy latin tanításunkba mér
sékelten, úgy félig-meddig vigyük be a direkt módszert. Az alkal
mazás foka legyen az „aurea mediocritas“ a mai állapot, mely ezt 
a methodust teljesen kiküszöbölte, és azon mérték között, melyet 
ez az eljárás az élőnyelvek oktatásában követ. Már a legalsó fokon, 
az I. és II. oszt.-ban használhatjuk tanítás közben a latin beszédet. 
A Dent-féle könyvet ebből a szempontból is sokra becsülöm, mert 
úgy vannak benne a latin olvasmányok és a magyar mondatok is 
megszerkesztve, hogy a tanár, akarva-nemakarva, ráfordul a latin 
kérdezősködésre. A kis diák is elég könnyen belezökken céltudatos 
vezetés mellett már az első hónapok alatt ezekbe a primitív felelge
tésekbe, úgyhogy később az alaktani ismeretek bővülésével lépést 
tartva élvezetesen változtathatjuk a megszerzett szókincset és 
applikálhatjuk a gyermekek köztudatában élő jelenségekre. És lehe
tetlen észre nem vennie azt az örömöt, azt az érdeklődést, mely a 
gyermekeket efféle colloquiumoknál eltölti.“ Teljes egészében idéz
tem akkor tarto tt előadásomból ezt a részletet, mert egyfelől az 
azóta letelt hosszú idő alatt szerzett egyéni tapasztalataim még 
jobban megszilárdították ezen felfogásomat, amit gyakorlatban 
különben állandóan alkalmaztam is, másfelől nem tudnám ma sem 
ezeket világosabban és érthetőbben kifejteni. Ez tehát az a legfőbb 
methodus, amelynek egész I. és II. oszt.-beli latin tanításunkat 
vezetni és irányítani kell.

Míg az I. és II. oszt. latin tanításában az olvasmány tárgyalása 
és a nyelvtani ismeretek begyakorlása egyensúlyt alkot, ugyanannyi

3 ORTE évkönyve 1912— 13.: „Mi módon lehetne latin tanításunk 
színvonalát emelni. 128— 1 18. 1.
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időt és gondot fordítunk az egyikre, mint a másikra, addig a III. 
oszt.-ban már az olvasmány tárgyalása előtérbe nyomul, több figyel
met és munkát szentelünk rá és kevesebbet a mondattani tények 
megtanítására. A világért sem jelenti ez azt, hogy a syntaxist tehát 
elhanyagoljuk és nem tartjuk  éppen olyan fontosnak, mint az alak
tant. De a megelőző két év nyelvtani tanítása képessé teszi a tanulót 
arra, hogy a mondattani jelenségek megfigyelése gyorsabban tuda
tosuljon az értelmében, ne kelljen mindig az induktív eljárást apró
lékosan végigvezetni, sőt olykor-olykor, alkalomszerűen némi deduc- 
tiót is vegyíthetünk már tanításunkba. Ez természetesen megrövi
díti a nyelvtani célra szükséges tanítási időt, s a megmaradt felesleget 
az olvasás idejének gyarapítására fordíthatjuk, ami szükségszerűleg 
az olvasmányi cél nagyobb mértékű feldolgozását, jelentőségének 
gondosabb és behatóbb ápolását eredményezi. Ez az eltolódás az 
olvasmány javára a további osztályokban mindinkább fokozódik, 
annyira, hogy a legfelső osztályokban már szinte kizárólagos cél
kitűzésül szolgál az olvasmány tárgyalása, a nyelvtannál pedig meg
elégszünk annyival, amennyit a tanterv a VI., VII., VIII. osztályok 
számára így határoz meg : ,,A nyelvi ismeretek ébrentartása.“ I tt 
mindössze azt kívánom kiemelni, hogy a felső osztályokban a nyelv
tani ismeretek ébrentartását, szilárd és biztos megőrizését igen 
erősen előmozdítja némi összehasonlítás a gimnáziális nyelvekben. 
Pl. hogy szerkesztik e nyelvek a célhatározó mellékmondatokat, mi 
a megegyezés és különbség az igenevek használatában, miképpen 
viszonylanak egymáshoz az egyes esetek syntaktikai felhasználásai 
stb.4 Nem kell ezeknek az egybevetéseknek részletekbe merülő és 
vesző philológiai fejtegetéseknek lenni, csak rövid párhuzamokat 
vonunk, reflektorszerűen rávilágítunk egyes jelenségekre, és máris 
igen nagy érdeklődést ébresztünk fel tanítványainkban, e mellett 
latin nyelvtani ismereteik biztosságát is rendkívül előmozdítjuk.

Az olvasmány tárgyalásánál többféle módszert használnak és hasz
nálhatunk. Mostanában jelent meg éppen egy cikk,5 amely ezzel a 
kérdéssel elég részletesen foglalkozik. Ebben háromféle eljárást ismer
te t a szerző : a konstruáló, a mondatanalízisen alapuló és a szintheti- 
kus módszert. A legrégibb és leggyakoribb ezek közül, egyszersmind 
a legjobbnak nevezhető is az első, a konstruáló eljárás. Mi, régi diá
kok, ezen nőttünk fel és körülbelől ez dívik ma is leginkább. A cikk 
röviden így írja azt le (41. lapon) : „Az ismeretlen szavak elintézése 
után a tanuló elolvassa a mondatot s megkeresi a főmondat — ren
desen indicativusban álló — verbum finitumát, ehhez hozzákeresi a 
megfelelő alanyt. Az így megkapott főgondolathoz megkeresi a bő
vítményeket, majd a mellékmondatokat is. Ha a tanuló megakad,

4 O. K. T. E. Közlöny, LXXIII. évf. 1939. 2. sz. Dr. Hóri Ferenc: 
„A latin olvasmány pedagógiai jelentősége.“

5 Prot. Tanügyi Szemle 1932. évf. Nánay Béla: „A latintanítás a 
leánygimnáziumban“, 29— 37. 1. Erre vonatkozólag a 36— 37. lapokon ad 
értékes tanácsokat.
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megfelelő konkrét kérdésekkel kell őt a keresett részekre rávezetni. 
Ha így a tanuló és a tanár közös munkával lassan megszerkesztette az 
egész mondatrendszert, megkísérelhetjük az első, hevenyészett for
dítást. . .  A konstruálás tehát nem egyéb, mint egy mondatnak 
részeiből való „felépítése“ (construere), mint ilyen, az alaki képzés 
egyik kiváló segítője, s pedagógiai jelentősége igen nagy.“ Mi ezt a 
módszert „elemzésnek“ hívtuk, mert hiszen először analizáljuk a 
mondatot, részeire bontjuk s ezután rakjuk össze egésszé, vagyis jön 
a szintézis. Wundt a maga lélektanában az ítéletet „analytiko- 
synthetikai lelki functiónak“ nevezi: ezt az eljárást ugyanúgy jelöl
hetjük meg. Kétségtelen, hogy ezzel a metódussal, ha gondosan és 
kellő találékonysággal alkalmazzuk azt, kielégítően jó eredményt 
lehet elérni.

Magam is tanárkodásom elején kizárólag ezt az eljárást követtem. 
Az első lényegesebb módosítást akkor eszközöltem rajta, mikor a 
hajdúböszörményi református gimnáziumba az 1907—1908. iskolai 
évben a Dent-féle könyvet bevezettük. Ekkor ugyanis, amint előzőleg 
ezt kifejtettem, bevontam a tanításomba meglehetősen sok élőszó
beli, vagyis direkt módszerbeli elemet, és mivel ennek az eljárásom
nak egyre több hasznát láttam, ezt a kevert módszert, a konstruáló 
és direkt methodus összeelegyítését, aztán továbbra is használtam, 
akkor is, mikor már a Dent-féle könyvet elhagytuk, s a felső osztá
lyokban is, ahol önálló auctorokat olvasnak a tanulók. így fejlődött 
ki aztán nálam az az egészen új és egyéni módszer, amit — leszámítva 
a világháború négy esztendejét, amikor katonáskodtam — mintegy 
tíz év múlva részint idevágó szaktanulmányaim, részint a közben 
szerzett tapasztalataim alapján az 1920-as évek elején végleges for
mába öntöttem, a debreceni református kollégium gimnáziumában 
tanári pályám végéig ténylegesen alkalmaztam s utánam és példa
adásomra úgy ezen intézetben, mint a Tiszántúlon másutt is sok 
kartársam ma is használ. Miben áll ez?

Előzetesen már kifejtettem, hogy a tanterv által a célkitűzés
ben hangoztatott „képesség“ csak úgy fejlődhetik ki, ha latin taní
tásunkba okkal-móddal ugyan, de minél nagyobb mértékben be
visszük az élőnyelven, a beszélgetés által való tanítást, és így bizo
nyos mértékű „nyelvkészséget“ nevelünk ki tanítványainkban. Ez 
élőnyelven történő tanításnak, a beszélgetésnek az alkalmazását, 
sikeres végrehajthatóságát pedig nem a verbovisuális, hanem a ver- 
boauditív memoria teszi egyedül lehetségessé. Egy élőnyelven akkor 
kezd bárki is eleinte gagyogni, majd mind folyamatosabban beszélni, 
amikor kezd hallani, vagyis a mások azon idegen nyelvű beszédjét 
kezdi megérteni. Hiszen a társalgás, két egyén egymással való beszél
getése, a legegyszerűbb és legkönnyebb formája az idegen nyelv 
használatának; már sokkal nehezebb az önálló, hosszabb elbeszélés 
vagy beszéd. A beszélgetések pedig, a kérdés és a ráadott felelet, 
jóformán azonos szókincset használnak, csak a declinatió és coniun- 
gatió más-más alakját kell legtöbbnyire alkalmazni. Világos tehát,
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hogy a latin nyelv tanításában is, ha nyelvbeli készséget akarunk 
kifejleszteni, akkor az élőszó minél gyakoribb alkalmazását a hal
lási érzeten keresztül kell eszközölnünk, vagyis nem a nyom tatott 
betűk nyelve, nem az ú. n. „könyvnyelv“ a fontos, hanem a verbo- 
auditív memóriára alapozott élőnyelv. A konstruáló módszernek sze
rintem, még ha többé-kevésbbé belevitte is valaki a direkt eljárást, 
éppen az a legsúlyosabb fogyatkozása, hogy legnagyobb részében 
könyvnyelvet tan ít csupán, holt nyelvet, ami lehetetlenné teszi a 
szükséges nyelvkészség biztos kialakítását is, és így végsőfokon nem 
éri el a tanterv célkitűzését, vagy legalább is a legtöbb tanulónál 
kérdésessé, bizonytalanná teszi a jó eredményt.

Az általam használt módszerrel dolgozott fel és írt le egy „latin 
olvasmányi órát a gimnázium IV. osztályában“ dr. Kun Sándor, 
amit mint kitűnő példát ajánlok minden latin tanár figyelmébe.® 
Az óra 60 perces volt és hét részre tago lódott; a tanítási egység Ovi
dius Fastijából az Arion-monda. Az egyes mozzanatok közül főleg 
a III. : „Az új anyag előkészítése“ , a IV. : „Az új szöveg konstruá
lása“ , az V. : „Az új szöveg olvasása és szabatos fordítása“, a VI. : 
„Az új anyag tartalmi analízise“ “ — érdemelnek különösebb figyelmet. 
Az első fontos körülmény az, hogy az olvasmány tárgyalásánál éle
sen elválik az alaki feldolgozás — ez történt a III. és IV. részben — 
a tartalmi taglalástól, ami az V. és VI. részek feladatát alkotta. — 
A nyelvtani elemzés, megmagyarázgatás ugyanis csak eszköz lehet a 
tulajdonképpeni cél elérésére, az olvasmány tartalmának megérté
sére és feldolgozására : itt ez kifogástalanul megvolt. A második 
lényeges körülmény az, hogy az új szöveg feldolgozása, megértetése 
hallás útján történik, csak a tanárnál van könyv, a tanulók előtt 
semmi sincs, könyveik el vannak téve és így, a tanár kérdéseire adott 
feleletek útján folyik le az egész praeparatió. Tehát a verboauditív 
memoria teljes egészében érvényesül. A tanár nem szavakat, hanem 
kifejezéseket kérdez, ami helyes is, hiszen a nyelv nem szavakból, 
hanem kifejezésekből rakódik össze. Maga Kun Sándor így jellemzi 
ezt a ré sz t: „E lte tt könyvek mellett a tanulók figyelmének fokozó
dását felhasználva a tanár maga vezeti a konstruálást úgy, hogy a 
mondat főgondolatait elolvasva, hallás után fordíttat, azután a fő
gondolatból kiindulva, alkalmas kérdéseket tesz a szükséghez képest, 
s ugyanúgy elolvasás és hallásból való fordítás útján érteti meg a 
mondat többi részét is. A gondolatból való továbbjutás nem szavan
ként, hanem szólamonként történik.“ A harmadik figyelemreméltó 
körülmény az, hogy az új szöveget legelőször és pedig feldolgozás 
közben ismételten a tanár olvassa, ejti ki, és így a helyes kiejtésre 
való biztos rávezetés, rászoktatás megtörténik. A további mozzana
tok az V. és VI. részben következnek, amelyek közül az előbbi rövid 
leírását szintén ideiktatom : „A konstruálás után a tanulók az 
olvasókönyvet előveszik. A szöveget mondatonként, lelkiismeretesen

6 Prot. Tanügyi Szemle 1932. évf. 18— 25. 1. Dr. Kun Sándor: „Latin 
olvasmányi óra a gimnázium IV. osztályában“.
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ügyelve a helyes hangsúlyozásra és a quantitásra először a tanár 
olvassa el. A növendékek ugyanis összefüggésben még teljesen nem 
értik az olvasmányt, értelmesen tehát nem is olvashatják. A tanár 
olvasása után mondatonként a tanulók adják a pontos, szabatos, 
magyaros fordítást. A lefordítás, tehát a szöveg teljes megértése után 
most már a fiúk olvassák el újból a latin mondatokat, vigyázva a 
hangsúlyra, a rövid és hosszú magánhangzók megkülönböztetésére, 
és lefordítják mégegyszer.“ Végre a VI. részben „központi vezető 
kérdésekkel és a rájuk adandó feleletekkel a tanár átvilágítja az egész 
új részt, belehelyezteti az események láncolatába. Egybeveti esetleg 
más hasonló történettel, levonatja a netalán megnyilatkozó ethikai, 
vagy esztétikai tanulságokat“ .

Ezekből egészen világos képe rajzolódik meg ezen módszernek, 
mellyel éveken keresztül mindig még igen népes osztályokban is 
igen jó eredményt értem el. Ugyanezen megállapításokat tették azon 
kar társaim is, akik ezt a módszert szintén alkalmazták. 1924—29-ig, 
amikor a latinból gyakorló tanárjelöltek voltak mellém beosztva, 
már egészen ezen eljárás szerint tanítottam, aminek bizonyítéka 
azon óravázlat is, ami egyik felolvasásomban7 közzé van téve, és ezt 
az akkor mellettem gyakorló egyik tanárjelölt dolgozta ki, én pedig 
átnéztem és jóváhagytam. Kun Sándor hivatkozott cikke végén 
összefoglalja ezen módszer előnyeit hat pontban ; ezek mindegyike 
fontos, de különösképpen lényegesek a 3., 4., 6. pontokban kifejtett 
elvek, amelyek megadják ezen eljárásnak a legszembeszökőbb jellem
vonásait.

Az eddig előadottakból világosan kitűnnek azok az alapelvek és 
methodikai fogások, amiket latin tanításunkban a nyelvtani ismeretek 
és az olvasmányok tárgyalása közben alkalmazásra ajánlok. Mintegy 
középpontjában áll ennek a módszeres eljárásnak a nyelvkészség 
minél biztosabb kialakítása, mert ez az egyetlen szilárd alapja a 
tantervi célkitűzés első pontjának. Az e végből ajánlott élőszóbeli, 
verboauditív memóriára alapozott eljárás kiegészítésére és pótlására 
felemlítem még a következőket. A III. o.-tól felfelé fokozódó mérték
ben az olvasmány konstruálásának — az egyes szólamok megérteté
sének, az egész mondat értelme kikerekítésének, az összetett monda
tok egyes részei viszonyának és összefüggésének — latinul kell végbe
mennie. A fordítási órák elején célszerű az előbbi óra olvasmányi 
anyagának számonkérését emlékezetből eltett könyvek mellett rövid 
latin mondatokkal felidézni, később a tartalm at latinul folyamatosan 
összefoglalni. Egy-egy auctor tárgyalása közben, amint a műnek 
egy kisebb, értelmileg kikerekedő részét bevégezzük, a tartalmi 
összefoglalást latinul csináljuk és csináltassuk meg. Költőknél az 
ilyen részleteket, pl. egy-egy horatiusi ódát, beszéljünk meg prózá
ban latinul. Mindezek a fogások igen alkalmasak a fontosabb és

’ ORTE évkönyve az 1928— 29-ik évről, Dr. Bessenyei Lajos: „Óra
vázlatok“ , 1— 16. 1. Ebből különösen idevág a 13. és 14-ik lap, ez utóbbin 
van közölve Kónya József óravázlata.
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gyakoribb frázisoknak a megrögzítésére. így lassanként és fokoza
tosan a növendékek eljutnak oda, hogy a VII. és VIII. o.-ban a régi- 
ségtani kérdésre, egy-egy író életrajzára vonatkozó ismereteiket 
latinul bírják előadni. Ha hibákat ejt akár a tanár, akár a tanuló, 
az nem olyan jelentőségű baj, ami m iatt ezt az eljárást mellőzzük. 
Idézem itt Fináczy álláspontját e tekintetben : „Nem is kell olyan 
nagyon kétségbeesnünk, ha a tanár véletlenül egy-egy hibát ejt, 
vagy nem Cicero nyelvén fejezi ki magát. A fődolog, alkalmat adni a 
tanulóknak, hogy sok latin szót halljanak és sok latin szót ejtsenek, 
s ekként jobban beleéljék magukat a latin kifejezésmódba, egy latin 
mondat értelmének - gyors appercipiálásába.“8

Ide kell sorolni a ,,Juventus“ c. latin nyelvű ifjúsági lap felhasz
nálását is. A tanulókat szép szerével rá kell venni, hogy minél többen 
járassák ezt a lapot. Minden új szám megjelenésekor aztán ne saj
náljunk egy egész órát eltölteni a lappal, beszéljük meg közösen 
— sok latin szót, beszédet használva — a fontosabb cikkeket, olvas
tassunk is fel néhány részletet, a közölt talányokat fejtsük meg 
egyesült erővel és így tovább, szóval kedvet kell ébreszteni a növen
dékekben, hogy otthon ők maguk is szívesen olvasgassák a Juventust.

A dolgozatok nagy mértékben selejtes volta is jelentékenyen meg
javul ilyen tanítási eljárás mellett. Mai napság a feladott írásbeli 
tételek tárgyköre unalmasan egyforma : vagy a lefordított szöveg 
mondatainak mesterkélt változtatásokkal deformált recitálása, vagy 
tengerikígyószerű folytatólagos életrajzai a tárgyalás a latt álló auc- 
toroknak. A tanulók fordításairól pedig nem lehet a legtöbb esetben 
semmiféle jót sem mondani, ezt felügyelői és főigazgatói működésem 
alatt számtalanszor volt módom megállapítani. Lelketlenül lemásol
ják az egyes írókból, amelyiket éppen olvassák, a verejtékezve ki
lopkodott frázisokat, és szinte szomorúan komikus, mikor pl. egy-egy 
dagályos költői szólást ráhúznak valami szörnyűén lapos prózai ki
fejezésre, és ez a cifra rongyokba való öltöztetés is hemzseg a sok és 
sokféle alaktani és mondattani hibától. Persze, m ert nincs egy 
szemernyi nyelvérzékük sem, ami némi derengő szürkületet is nyújt
hatna a vaksötétségben bukdácsolóknak. Mily nagy mértékben 
kitágulhatna egyrészt a dolgozatok anyaga, mennyire nőhetne más
részt kidolgozásbeli értékük, ha tanár és tanuló egyaránt számot
tevően igényt tarthatna a kifejlesztett nyelvbeli készségre. A magyar 
m últ politikai és irodalmi története tele van sok-sok írásbeli kidol
gozásra alkalmas részlettel, de a mai modern életből is számos mozza
natot felhasználhatunk ugyanezen célra. A diák — ezt tapasztalás
ból tudom — sokszorozott érdeklődéssel foglalkozik az ilyen témák
kal, és ha van némi nyelvkészsége, akkor egész bizonyosan sikerült 
dolgozatot fog írni.

Igen erősen fel kell hívnom végül a figyelmet a szemléltetésre. 
Az újabb pedagógiai irányzatok mindinkább kiépítik a tanítás mun
kájában a szemléltetést, annak sokféle fajtáját, mert ezek nélkül ma 

8 V. ö. 1-ső jegyzettel.
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már céltudatos és eredményes tanítás el sem képzelhető. Ezt a 
demonstratiót a latinban sem mellőzhetjük. Többféle lehetősége 
van ennek, amit majdnem minden tanintézet kivétel nélkül képes 
megadni. Ilyen a térképek állandó használata, hogy így minden 
egyes földrajzi fogalom, ami olvasás közben előkerül, azonnal bizto
san elhelyezhető és rögzíthető legyen a tanulók tudatában. Hannibál 
ütközetei, Aeneas bolyongása, Róma égése Nero alatt stb. megfelelő 
térképek bőséges alkalmazása nélkül legfeljebb csak félértéket kép
viselnek. Ilyen továbbá az úgynevezett philologiai szertár anyagá
nak gyakori, sőt állandó használata. Sok tanintézetben csak a por 
lepi ezeket a gyűjteményeket, és kivételes ritkaság számba megy, ha 
néha-néha egy-egy tárgyat a tanár abból bevisz az órájára meg
m utatás végett. Pedig a dolog valóban úgy áll, hogy alig van olyan 
óra, amelyiknek tanítási egységében elő ne fordulna vagy egy kép, 
vagy egy gipszszobor-másolat, vagy egy hadigép, vagy egy pénz
darab stb., amit éppen azért mulasztás a tanulóknak nem szemlél
tetni. Több intézetnek vannak diapozitivjai, sőt újabban filmek is 
szerezhetők be, ezek meg éppenséggel ünneppé avatják az órát a 
tanulók számára, és a velők kapcsolatosan tárgyalt ismeretek szinte 
kitörölhetetlenül bevésődnek az emlékezetükbe. Végül felemlítem 
itt azt is, hogy a tanulók manualitását is pompásan ki lehet hasz
nálni a latinnal való behatóbb foglalkoztatásra és ekként az egyéni 
érdeklődés fokozott felébresztésére. A Dent-féle könyv tanításakor 
több diákom örömmel és szívesen készítette el papír- és faanyagból 
az o tt tárgyalt római major kicsinyített hasonmását, vagy a IV. és
V. o.-ban egy-egy hadigépnek (catapulta, aries etc.) famodelljét, 
amikből talán ma is őriznek még néhány példányt az illető taninté
zetek szertáraiban. A ma annyira követelt és szükséges öntevékeny
séget ilyen és más hasonló módokon igen eredményesen lehet kifej
leszteni a latin körében is.

Ezen alapelvek megtartása és következetes alkalmazása meg
győződésem szerint eljuttat bennünket latin tanításunkban a tan
tervi célkitűzés első pontjának elérésére. Hátra van még, hogy beszél
jek a másik két pontról : a római életnek és művelődésünk római ere
detű elemeinek a megismertetéséről. Ezekkel már csupán néhány mon
datban kívánok foglalkozni. Először is bizonyosnak veszem azt, hogy 
ezt a két követelményt tulajdonképpen az első cél megvalósítása köz
ben már szintén állandóan szolgáljuk, hiszen az olvasmányok tar
talmi feldolgozása, ami főleg a felső osztályokban uralkodó helyet 
foglal el latin tanításunkban, el sem képzelhető e. szempontok kielé
gítése nélkül. Ez a tartalmi analízis ugyanis mindenesetre kitér az 
irodalmi, az aesthetikai, az ethikai, a régiségtan!, a történelmi, a 
világnézeti stb. szempontokra, a szerint, amint arra vagy azokra az 
olvasmány éppen lehetőséget nyújt. Ebből viszont szükségszerűleg 
következik, hogy egyfelől módunk van tanulóink értelmében kiépí
teni ,,a tájékozottságot a római nép életére, gondolatvilágára és szel
lemének sajátos alkotásaira vonatkozólag“, másfelől alkalomadtán
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„művelődésünk római eredetű elemeivel“ is foglalkozhatunk. E két 
cél elérését tehát párhuzamosan a főfeladat megvalósításával már 
lényegileg és legnagyobb részben teljesítettük. De két dologra mégis 
hangsúlyozottan fel kell hívnom a figyelmet.

Célszerű, ha a felső osztályokban évenként néhány órát vagy 
teljes egészében, vagy legalább legnagyobb részében olyan összefog
lalásokra fordítunk, amelyek által ezeket a szétszórt, alkalomszerűen 
tárgyalt ismeretelemeket egységes keretekbe gyűjtjük össze, s ezen 
csoportosítások révén közelítjük meg e két részcél beható megismer
tetését. Ha isoláltan hagyjuk ezeket a sporadikus adatokat, akkor 
egyfelől egységes kép nem 1 erekedhetik ki belőlük, másfelől az emlé_ 
kezeiből is könnyebben elmosódhatnak és minden haszon nélkü 
elkallódhatnak. Pl. Horatius egyes ódái, satirái, epistolái alapján 
pompásan összeállíthatjuk egy római nemes mindennapi életét fel
keléstől a lefekvésig; Sallustius, és a többi történetírók idevonat
kozó fejezetei elénk tárják egy senatusi ülés egész lefolyását és így 
tovább. S ha aztán összefoglaltunk egy-egy részt a római életből, 
akkor azt könnyen párhuzamba állíthatjuk a mi életünk megfelelő 
mozzanataival és leszűrhetjük a tanulságokat, miket vettünk á t a 
magunk életébe a rómaiakéból. Ugyanígy vethetjük egybe külön órán 
Horatius és Berzsenyi költészetét és állapíthatjuk meg a nagy római 
lírikus hatását Berzsenyire. S a többi irodalmi hatást is hasonlókép
pen kell letárgyalni.

Ez összefoglalásokat különösen gyümölcsözőkké lehet tenni úgy, 
hogy azokat —- ha erre megvan a lehetőség — összekötjük olyan 
tanulmányi kirándulásokkal, szemléltetésekkel, melyek hazánkban 
szétszórtan fellelhető, római eredetű műemlékeket, maradványokat 
m utatnak be. Több városunkban vannak római építkezési emlékek, 
m ásutt csak utak, talán egyes sírkövek ; néhol múzeumokat talá
lunk, amelyekben római fegyverek, pénzek stb. láthatók. Nagy mu
lasztás lenne ezeket fel nem keresni és a tantermi ismereteket o tt a 
helyszínen konkrét példákkal nem illusztrálni. A főváros e tekintet
ben sokkal előnyösebb helyzetben van a vidéknél, de azért vidéki 
városaink közt is alig akad egyetlen olyan, ahol valami római eredetű 
maradvány ne lenne, ami viszont mindjárt alkalmat szolgáltat a most 
említett szemléltetés eszközlésére.

Ezekben adtam rövid áttekintést azon alapelvekről, legfon
tosabb módszeres eljárásokról, amelyeknek alkalmazása szerintem 
meghozza latin tanításunkban is a kívánt eredményt. Hangsúlyozom, 
hogy csak nagy vonásokban dolgoztam. E cikkek megszabott terje
delme nem engedi meg, hogy aprólékos részletekbe merüljünk. E célra 
egy vezérkönyv kellene,9 amely aztán mindent felölelhetne, és tövéről- 
hegyire előadhatná a legkisebb részletet is. Egy ilyen vezérkönyv megs
zerkesztése nagyon kívánatos volna, és egyelőre még a jövő feladata.

Vitéz Bessenyei Lajos dr.
9 O. K. T. E. Közlöny LXIII. évi. 1929-—30. Pintér L ajos: „A latin 

nyelvtanítás Vezérkönyvének szükségessége és tervezete.“ 54—-61.



Nagy Miklós: A szociálpolitikai szakosztály megalakulása és működése. 439

A  szociálpolitikai szakosztály megalakulása 
és működésének megkezdése.

Az Országos Református Tanáregyesület hajdúnánási köz
gyűlése kimondta, hogy szükségesnek tartja a szociálpolitikai szak
osztály megalakítását. Ennek a határozatnak megfelelően az 
Országos Protestáns Napokkal kapcsolatban, október 30-án, a buda
pesti református gimnáziumban vitéz Bessenyei Lajos dr. egyesületi 
elnök vezetése mellett meg is alakult az új szakosztály, s még a meg
alakulás napján meg is ta rto tta  első gyűlését. A szakosztály elnökévé 
Nagy Miklós szeghalmi gimnáziumi igazgatót, jegyzőjévé Magyari 
Kálmán debreceni kollégiumi gimnáziumi tanárt választotta meg.

Az első összejövetelen résztvett a legtöbb református közép
iskola képviselője. Bizonyíték ez arra, hogy szükség volt az új szak
osztály megalakítására, de bizonyíték arra is, hogy a tanárság vár 
valamit a szakosztály működésétől. Ez pedig súlyos kötelezettséget 
jelent a szakosztály számára.

A szakosztály első megbeszélésein nagyon sok érdekes kérdés 
került megvitatásra. Mindjárt bevezetésképpen tisztázni óhajtották 
azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miket tárgyalhat ez a szak
osztály. Mert hiszen a nevéből következtetve, a szakosztály feladata 
kizárólagosan csak a tanárság társadalmi és hatalmi kérdéseinek a 
megtárgyalása lehetne. A nélkül azonban, hogy ezt a feladatkört 
jelentőségében és méreteiben lekicsinyelni akarnánk, rá kell m utat
nunk arra, hogy már a megalakulás kezdeteinél is mindenki tisztá
ban volt az új szakosztály megnevezésének nehézségeivel. A szak
osztály megalakítására beadott indítványom megtételénél már kér
tem is egyesületünk főjegyzőjét, hogy keressen az új szakosztály 
működési köréhez illő elnevezést, de — úgylátszik — ő sem tudott 
találni. Ezért talán nem lesz felesleges a jövő számára már most 
kifejezetten hangsúlyozni, hogy ezt az új szakosztályt azért ta r
to ttuk  szükségesnek, mert a hittannak, a magyar irodalomnak, a 
történelemnek, a fizikának, a testnevelésnek a kérdéseit a közgyűlések 
előtt részletes alapossággal meg lehet beszélni az eddig működő szak
osztályok keretei között, de a tanárság életét meghatározó egyéb 
kérdések megbeszélésére nincs szakosztály. Ez a szakosztály tehát 
tárgyalni akar minden olyan kérdést, amely érdekli a tanárságot és 
befolyásolja a tanári életeket, de nem illeszthető bele egyik szak
osztály keretei közé sem. Ne kicsinyeskedjünk hát ennél a címkérdés
nél, hanem nézzük inkább azt, hogy milyen eredményeket fog hozni 
a szakosztály működése. Ha lesz eredmény, akkor nem fontos az 
elnevezés. Ha pedig nem lesz eredmény, akkor hiába lett volna a 
legnagyszerűbben illő cím is.

Egy változatos tanári élet gazdag tapasztalatainak a leszűrésé
vel nyitotta meg vitéz dr. Bessenyei Lajos ORTE-elnök az új szak
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osztály alakuló értekezletét. Rám utatott azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a szakosztálynak meg kell majd küzdenie, ha jó eredmé
nyeket akar elérni. Ezek között a  nehézségek között legelső helyen 
említette a tanárság közönyösségét és fegyelmezetlenségét. Példákon 
m utatta  meg, hogy az ORTE elnökségének a jóakarata is hányszor 
fulladt meg a tanárság közönye, kishitűsége, gáncsoskodása m iatt. 
A második nagy nehézség lesz szerinte látható egyházunk vezetőségé
ben az iskolák ügyei iránt való érdeklődés felkeltése. Tudjuk jól, 
hogy elvileg az egyház vezetősége nagy mértékben érdeklődik az 
iskolai kérdések iránt. A gyakorlati lépések megtételében azonban 
igen sokszor várhatnának az iskolák többet és jobbat. Lesznek még 
másirányú nehézségek is, de az új szakosztálynak csüggednie nem 
szabad, mert megéri a fáradságot a nagy cél : a magyar tanárság 
s ezáltal a magyar iskola színvonalának emelése.

Nagy Miklós szakosztályi elnök rövid bevezető beszédében hang
súlyozta, hogy jobban szerette volna, ha nem igazgató, hanem 
köztanár lett volna a szakosztály elnöke. Minthogy azonban a szak
osztály megalakulására ő te tt  javaslatot, s az elnökség munkát, 
felelősséget és ódiumot fog jelenteni, ezek elől nem akar egy kényel
mes gesztussal elbújni. Kéri a szakosztályt és a szakosztályon 
keresztül az egész református tanárságot, hogy ébredjünk végre 
fel, álljunk talpra, s konkrét gyakorlati javaslatok megvalósításával 
igyekezzünk saját sorsunkon javítani. Bejelenti, hogy ha a szak
osztály működésének eredménye nem lesz, le fog mondani az elnök
ségről.

Szathmáry Lajos hódmezővásárhelyi gimnáziumi tanár ta rto tt 
ezután előadást arról, hogy : „Mit kíván a református középiskola 
a látható egyháztól.“ Röviden : „azoknak a szellemi, szervezeti, és 
anyagi kereteknek a biztosítását, amelyek között az elébe tűzött 
sajátosan református célokat sikeresen szolgálhatja“ . Ennek a célnak 
az elérésére szükséges lenne az igazán református szellemtől és lélektől 
á thato tt új református hármaskönyv (tanterv, módszer, rendtartás) 
sürgős életbeléptetése ; a hierarchikus rendszer és a szabványpeda
gógia eltüntetése ; a bizalom helyreállítása ; az adminisztráció ten
gerének lecsapolása ; az egyes fórumoknak a megfelelő jogkör tény
leges megadása ; a felelősségérzet kifejlesztése az egész vonalon ; a 
református tanárképzés megvalósítása és végül a tanítórend érdek- 
képviseletének kiépítése a tanügyi kamarákban.

Az előadáshoz a szakosztály tagjai közül igen sokan szólották. 
V. dr. Bessenyei Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Óváry Zoltán, dr. Hajdú 
István, Soós Tamás, dr Harsányi István, Bessenyei Béla külön
böző javaslatokat terjesztettek elő.

A délelőtti értekezlet befejezéseképpen a szakosztály a követ
kező határozatokat hozta : 1. Köszönetét mondott Szathmáry Lajos
nak az alapelveiben mindenki által helyesnek ta rto tt értékes elő
adásáért. 2. Megkérte az ORTE elnökségét, hogy a szakosztály 
munkája iránt nem érdeklődő testületeket igazolásra szólítsa fel,
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minthogy ez a szakosztály éppen a tanárság helyzetén próbál javí
tani. 3. Megkérte az ORTE elnökségét, hogy a fenntartótestületeket 
kérje fel, hogy a szakosztályi gyűlésekre küldjék ki megbízottaikat, 
és utaljanak ki számukra útiköltséget és 15 P költségmegtérítést 
naponként. 4. Megbízta a jegyzőt, hogy a Szemlében tegye közzé 
a testületek megbízottainak és a póttagoknak a névsorát. 5. Elhatá
rozta, hogy a bajokról és sérelmekről katasztert készít, s ennek a 
kataszternek a megszerkesztése érdekében kérdőíveket bocsát ki. 
A kérdőívek összeállításával dr. Hajdú Istvánt bízta meg. 6. Meg
bízta az elnököt, hogy december végére újabb értekezletet hívjon össze 
a református rendtartás kérdésének a megbeszélésére.

A szakosztály október 30-án délután ismételten összejött a 
református gimnázium rajztermében, s megbeszélte a tanügyi kama
rák megalakításának kérdését.

Bevezetésképpen Nagy Miklós szakosztályi elnök ismertette a 
kamarák jelentőségét és hasznát. Az orvosi kamarák megalakítását 
becikkelyező 1936 : I. és az ügyvédi kamarákra vonatkozó 1937 : IY. 
törvénycikkek ismertetése kapcsán rám utatott arra, hogy miért lenne 
szükséges a tanügyi kamarák megalakítása. Ezektől a kamaráktól 
várhatnánk az egységes magyar tanítórend kialakítását, amely 
természetes előfeltétele lenne az egységes magyar köznevelés ki
alakulásának. Fokoznák a kamarák a tanítóság és tanárság súlyát 
közoktatási kérdésekben, biztosítanák törvényesen javaslatainak, 
álláspontjának érvényesülését, s nem utolsó renden őrködnének a 
tanárság erkölcsi tekintélye fölött, s képviselnék önkormányzati 
alapon a tanárság erkölcsi és anyagi érdekeit.

Bemutatja a szakosztálynak dr. Bernáth István tanár urat, 
akit sikerült megnyerni a kérdés ismertetésére. Dr. Bernáth István 
ugyanis már évek óta foglalkozik a tanügyi kamarák megalakításá
nak kérdésével, s ma valószínűleg ő a legelső szakértője a kérdésnek 
hazánkban. Megköszöni Mester Miklós országgyűlési képviselő úrnak, 
a képviselőház egyetlen tanártagjának, hogy eljött a szakosztály 
ülésére, s már előre is kéri, hogy legyen az országházában a tanárság 
érdekeinek szószólója.

Dr. Bernáth István elsősorban azokat az érveket cáfolja meg, 
amelyek szerint kamarákat csak szabad foglalkozásúak számára lehet 
alakítani. Hiszen napjainkban az orvosi és mérnöki kamarák tagjai
nak nagyrésze is közalkalmazott, viszont a tanítóság és a tanárság 
nagyrésze nem az államtól, hanem másjellegű fenntartótestületektől 
kapja állását és kenyerét. De ha eddig csak a szigorúan szabad 
foglalkozásúaknak számíthatók részére lettek volna kamarák, még 
az sem jelentene semmit, m ert a fejlődés útja az önkormányzatok 
kiépítése, tehát a kamarák megalakítása felé vezet. A nemzeti élet 
számára is fontos és hasznos lenne, ha a tanárság a maga kamarái
ban tudná erőit a mainál is intenzívebben kifejteni, s tudná a maga 
érdekeit megvédeni. Az érzete, a munkakedve, a tettrekészsége 
növekednék a tanárságnak a kamarák által. Bejelenti, hogy ezek
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az elvek már tudatossá váltak a magyar politikai élet több súlyos 
vezetőegyénisége előtt is, s hogy a tanári kamarák megalakításának 
ügye elő van készítve, csak a megkezdett úton kellene határozottan 
tovább haladni.

Ismerteti azokat a sérelmeket, amelyek a magyar tanárságot 
érik kamarák hiányában. A magyar élet számára annyira fontos 
magyar nevelői rendnek nemcsak az országgyűlés két házából 
hiányzik a megfelelő képviselete, de még a törvényhatóságokban, a 
képviselőtestületekben, szóval a magyar élet többi fórumain sincs 
intézményesen biztosított helye. Nemcsak az ügyvédek, orvosok, 
mérnökök, hanem még a kisbirtokosok is kaptak képviseletet a 
felsőházban, csak a magyar tanítóság és tanárság nem kapott. 
Egyetemi tanár is van elegendő felsőházi tag, de mikor népiskolai 
vagy középiskolai kérdésekről van szó, akkor ennek a kérdésnek 
nincs szakszerű hozzászólója. Márpedig mérhetetlen kára van abból 
a tanárságnak, hogy sehol sincs a számára hely biztosítva, s ezért 
mindenki azt hiszi, hogy a tanárság elhanyagolható mennyiség a 
magyar közéletben. Ezért szorulnak aztán háttérbe mindig a mi 
érdekeink.

Bemutatja azokat a cikkeket, memorandumokat, tanulmányo
kat, amelyek a magyar tanárság megszervezésére, illetve a tanügyi 
kamarák megalakítására vonatkoznak. Vázolja az immár hatéves 
küzdelem fázisait. Megismerteti azt a tervezetet, amelyet a tanügyi 
kamarák megszervezése érdekében készített és terjesztett fel még 
évekkel ezelőtt az illetékesek elé.

Végül gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozólag, hogy milyen 
módon lehetne a mozgalmat célhoz vezetni.

A szakosztály a megbeszélés végén határozatilag kimondta, hogy 
a tanügyi kamarák megalakítását szükségesnek tartja . Kéri tagjait 
és az ORTE elnökségét, hogy a gondolat számára minden társegye
sületet és minden iskola iránt érdeklődő embert nyerjenek meg. 
Megbízza elnökét, hogy lépjen érintkezésbe a Magyar Tanügyi 
Egyesületek Egyetemes Szervezetének elnökével, s ennek a szer
vezetnek legközelebbi gyűlésén ismertesse és propagálja a tanügyi 
kamarák megalakításának ügyét. Végül felkéri dr. Bernáth Istvánt, 
hogy a szakosztályi elnökkel együtt készítsenek tervezetet a tanügyi 
kamarák felállítására vonatkozólag, hogy ez a tervezet alapjául 
szolgálhasson a további tárgyalásoknak és az esetleges törvényhozási 
szabályozásnak.

Ez történt az új szakosztály első összejövetelén. Bizonyára 
lesznek sokan, akik kicsinylő kézlegyintéssel, gúnyos vállrándítással, 
vagy reménytelen kishitűséggel fogják olvasni az első összejövetel 
beszámolóját. Ezek gondolják meg, hogy minden új alakulat első 
lépése bizonytalankodó és útkereső szokott lenni. Az új szakosztály 
is utakat, módokat keresett a maga számára. S még azt sem állítja, 
hogy tökéletes munkát tudo tt ebben a vonatkozásban is végezni. De 
a jóigyekezet megvan benne, s ha a tanárság támogatni fogja törek-
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véseiben, akkor bizonyára lesz is eredménye a munkájának. Ha 
azonban cserben fogja hagyni a tanárság azt az alakulatot, amely 
csak a tanárság érdekeit akarja képviselni, akkor természetesen nem 
lesz eredmény.

Vegye tudomásul a tanárság, hogy az új szakosztály egyik leg
főbb törekvése az akar lenni, hogy a tanárság véleményét necsak 
meghallgassák, hanem hogy a tanárság közvéleménye valóban köz
határozatként emeltessék érvényre. Ezt pedig csak akkor érhetjük el, 
ha az egész tanárság egységesen mellénk áll. Ha pedig ezt el nem 
érjük, akkor minden gyűlésezés, minden szaklap, minden tanulmány 
és minden elmefuttatás felesleges, mert akkor mindig rólunk és 
nélkülünk fognak a határozatok megszületni.

A tanárság egyetemén áll, hogy melyiket akarja.
Szeghalom. Nagy Miklós.

M E G J E G Y Z É S E K
A líceumi tankönyvekről.

Az október végén Budapesten tartott Protestáns Napok előadásai között 
is megcsendült annak szükségessége, hogy protestáns, közelebb református 
iskoláink református szellemű tankönyvekkel láttassanak el. Különösen áll 
ez az ének-zenére, amely tantárgyak érzelmi hatása következtében a reformá
tus jellegű nevelés terén sokkal nagyobb hatással vannak a növendékekre, 
mint bármilyen más tantárgy. A protestáns jellegű énektankönyvek szüksé
gességét legjobban érezzük az új iskolatípusban, a líceumokban. Azt hiszem, 
hogy sok magyar pedagógus lelkében keltett komoly aggodalmat az a kevésbbé 
megfontoltnak s bölcs előrelátással megtervezettnek legkevésbbé sem nevez
hető mód, ahogyan az új iskolatípust, a líceumot életrekeltették. Logikus 
elgondolás szerint előbb meg kellett volna lenni mindazon lehetőségeknek, 
adottságoknak, melyeknek birtokában a megnyíló iskolatípus többé-kevésbbé 
zavartalan módon végezheti a maga munkáját. Tehát elsősorban alaposan 
átgondolt tanterv, utasítás és tankönyvek kellenek ahhoz, hogy egy iskola
típus eredményes s zökkenőmentes munkát tudjon végezni. Már pedig mindez 
a minimális követelmény nemhogy a meginduláskor nem volt meg, hanem 
az elkezdődött második évben sincs meg hiánytalanul. Hogy egy példával 
illusztráljam a helyzetet, az történik itt, mintha valaki kitalált volna egy új 
zeneelméletet, egy új skála-fajt, s arra akarná az illető kényszeríteni a szerző
ket, s a közönséget, hogy ezután már csak ebben a kitalált hangnemben dalol
janak. Nem a kialakult gyakorlatból vonja le a következményt, a már meg
adott elméleti összefoglalást, hanem egy általa kitalált valamit akar rákény
szeríteni a körülötte levőkre. Valahogy itt is így van. Sok minden megfordítva 
történt a logikus elgondolás és fejlődés ellenkezőjeképpen. Nagy fejetlenség 
és bizonytalanság van még most is a második évben, pl. a tankönyvek terén. 
A többi tárgyakról nem is beszélek, csak a magaméról, az ének-zenéről. 
Az Egyetemes Konvent által kiválasztott s kijelölt egyedül használható ének
tankönyvről azt hittük, hogy még e tanév elején körülbelül októberre megjele
nik, s onnan fogva zavartalanul lehet tanítani a Tanterv és Utasítás szellemé
ben korszerű és a ma színvonalán álló tankönyvből. Mellesleg megjegyzem, 
hogy a Tanterv és Utasítás is csak az idén jelent meg. Ámde október elején 
tudtunkra adták könyvkereskedőink, hogy egyelőre legalább is a jövő évig 
nem jelenik meg líceum számára a beígért énektankönyv. Rendelkezés hiá
nyában csináljon mindenki azt, amit tud, legkézenfekvőbben azt, hogy a régi,
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képzői tankönyveket használjuk továbbra is. Sajnos, ezek a tankönyvek 
bármilyen jó eredménnyel voltak használhatók a maguk idejében, ma már 
idejüket múlták, s különben sem felelnek m ega református iskolák speciálisan 
református követelményeinek. A fentebb említett protestáns napi előadásokon 
is sürgetőleg kéretett a protestáns egyházzenei bizottság mielőbbi megszervezése 
és felállítása. Miért? Nemcsak az egyházi zenének központi és szakszerű irányí
tása végett, hanem hogy ez a bizottság minden zenei problémát megvizsgáljon, 
s azoknak legjobb megoldására a kellő módokat s lehetőségeket megtalálja, 
így  a református iskolák ének-zene könyveivel is törődjön. Nagy szükség volna 
erre a legfelsőbb irányításra, hiszen a „Magyar Kórus“ katolikus szerkesztő
ségétől és kiadóvállalatától nem várhatjuk, hogy református szellemű tan
könyvekkel lásson el bennünket, bár még így is sokszor többet tesznek e 
téren ők, mint a saját magunk református közegei. Sok mulasztás történik 
nálunk e téren, amelyek szomorúsággal és jogos aggodalommal töltik el azok
nak szívét és lelkét, akik egyházuk boldogulását és fejlődését szívükön viselik. 
Olyan énekkari kórusokat, mint a CL. genfi zsoltár, vagy m int a közelmúltban 
a nagykőrösi református tanítóképzőintézet százéves jubileumi ünnepi kóru
sát a „Magyar Kórus“ adta ki. Könnyelműség volna ezeknek a talán kicsi
nyesnek látszó dolgok mellett szó nélkül elmenni.

Ezen kis kitérés után hadd térjek vissza a tankönyvekhez. Nem tudom  
megérteni, hogy mi akadálya lett volna annak, hogy a protestáns líceumok 
számára akár pályázat, akár megbízatás útján protestáns szellemű énektan
könyv írassák. Még az sem lehet ok, hogy ez a megoldás nem jutott kellő 
időben eszükbe az illetékeseknek, hiszen hivatalos tanárkari jegyzőkönyvi 
kivonatok felterjesztése által, az Egyetemes Konvent által egybehívott 
líceumi énekügyi bizottságban s szaklapokban kezdettől fogva kértem, sür
gettem a református szellemű tankönyvek mielőbbi megíratását. Még ha 
ezen tankönyvek megírásához nem volnának kellő szakembereink! De hála 
Istennek vannak, tehát ez sem lehet ok a hiányért. Pedig mennyi kínálkozó 
alkalom s lehetőség nyílt volna arra, hogy ez a líceumi énektankönyv tiszta  
magyar s református szellemben írassák meg. Az eddigi énekeskönyvekben 
található sok értéktelen, s mondvacsinált gyakorlat s dal helyett magyar 
népdalok, azokból v ett motívumok, s a ritmikus genfi zsoltárok felhasználásá
val magyar s református szellemű értékes tankönyv lett volna készíthető. 
Mindezeket már a líceumi iskolatípus megalkotásának kezdetén felvetettem, 
s arra a figyelmet felhívtam.

Sajnos, mindezen javaslatoknak, mondhatnám, semmi eredménye nem 
lett. Elfogadtatott, s kötelezővé tétetett egy olyan állami tankönyv, amely 
meg sem jelent. Igaz, hogy így legalább van még reménység a jövőt illetőleg 
pótolni az eddig elmulasztottakat. A legsürgősebben figyelmébe ajánljuk 
illetékes tényezőknek református líceumaink énektankönyvvel való ellátásá
nak ügyét.

Még rosszabb a helyzet a líceumi zeneoktatásnál. Itt az állam elfogadott 
és egyedül kötelezően elrendelt egy olyan zongoraiskolát, amelyet tulajdon
képpen a Tanterv és Utasítás értelmében nem használhatunk. Sajnos, ezt a 
zongoraiskolát az Egyetemes Konvent Tankönyvügyi Bizottsága is elfogadta 
és kötelezővé tette a református iskolákban. Érthetetlen ennek a zongoraiskolá
nak a kiváltságos előtérbe helyezése, privilégiuma. N agy kár volt megkötni 
a tanárok kezét a megfelelő zongoraiskola kiválasztásában. Az igaz, hogy 
szabad választás esetén nagyon valószínűtlen lett volna ezen egyedül hasz
nálható és kötelezővé tett zongoraiskola alkalmazása. K iváló zongoraiskolák
ban hála Istennek van választékunk, mely iskolák a líceumban is eredménye
sen használhatók lettek volna. Ámde most mindezek a kipróbált s jól bevált 
zongoraiskolák használhatatlanok, s a tanár minden kritika s válogatás nél
kül kénytelen az egyedül engedélyezett líceumi zongoraiskolát használni. 
Használni használjuk, mert elrendelték, s törvénytisztelők, a felsőbb hatósá
goknak engedelmeskedők vagyunk, de kritika nélkül nem hagyhatjuk, még 
akkor sem, ha olyan kultúrbotrányra kell rámutatni, m int amilyen kultúr-
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botrány ennek a kötelezővé elrendelt Kosáry-féle zongoraiskolának a kötelező 
bevezetése. Lássuk a tén yek et:

A líceumok számára kiadott Tanterv és Utasítás 371. és 386. oldalán  
szó szerint ezt olvassuk : „A harmónium tanulását lehetőleg a harmadik 
osztályban kezdjék meg a tanulók, miután az első és második osztályban a 
billentyűs hangszereken való játékhoz szükséges alapismereteket már a 
zongorán megszerezték“ (371. oldal). „Kívánatos, hogy a harmónium tanulá
sára csak akkor térjenek át a tanulók, ha az első és második osztályban már 
zongorát tanultak“ (386. oldal).

Nos, hát mi a helyzet? Fenti rendelkezéssel ellentétben a kötelezővé tett 
zongoraiskolában csak az első év anyaga zongora, a második évben már a 
harmónium tanítására tér át a szerző. Tehát homlokegyenest ellentétben áll 
a Tanterv és Utasítás szellemével, sőt magával a líceumi oktatás szellemével 
is, mert hiszen még nem tanítóképző, tehát semmi szükség sincs arra, hogy a 
tanítóképzőkben oly fontos harmóniumot mindenkire nézve kötelezővé tegyük, 
hanem aki akar, az végig tanuljon zongorát, mint ahogy a Tanterv és Utasítás 
erre meg is adja az alkalmat, sőt a zongoraanyagot pontosan és szakszerűen 
ki is jelöli a 47. és 48. oldalon az egy-négy osztály számára. A 49. oldalon 
pedig az esetleg harmóniumot tanulók számára jelöli ki az anyagot, de csak 
a harmadik osztálytól kezdve. Tehát az egyedül használható tankönyv a 
vonatkozó rendelkezések szerint már a második évben nem használható, 
mint ahogy nem is használjuk, sőt mint legújabban értesültem, már az első 
évben sem vezették be egyes líceumokban — nagyon helyesen 1 Ez a zongora-, 
illetve harmóniumiskola speciálisan a tanítóképzők számára készült vala
mikor régen. Zongoraanyaga és módszere egy rég idejétmulta zongoraiskolá
nak (Beyer) módszere szerint van összeállítva. Erre mutat az, hogy jóidéig 
tudomást sem szerez a növendék az F (basszus)-kulcs használatáról, hanem 
mindkét kézben G (violin)-kulcsban játszanak, s ezzel úgy a zongoránál való 
normális elhelyezkedés, mint a basszus-kulcsban való olvasás felesleges 
fáradságot, sőt alig leküzdhető nehézséget okoz későbben. Míg a két kulcs
ban egyszerre való játék —  a tapasztalat szerint —  sokkal jobban biztosítja 
a normális és zökkenőmentes haladást. Az összes modern zongoraiskolákban, 
melyek a Zeneművészeti Főiskolának is anyagát képezik, egyszerre tanulja 
a növendék mindkét kulcs használatát. A zongoraiskolában felhasznált 
gyakorlatok pedig olyan naivak és könnyűek, hogy az egész Kosáry-féle 
zongoraiskola első évi anyagát még a kiválogatás hiányában kevésbbé 
tehetséges líceumi növendékek is elvégzik egy félév alatt.

Az iskolának végén a másodév anyagában beillesztve elméleti, össz- 
hangzattani anyag van közölve. Ez sem helytálló, mert a líceumnak erre az 
osztályra előírt anyagát messze meghaladja. Egyáltalában ez az iskola sem 
a Tanterv és Utasítás értelmében, sem szakszerűség, sem célszerűség szem
pontjából még a képzőkben is csak alig, líceumban pedig egyáltalában nem 
használható. A líceumi zongoraiskolának olyannak kell lenni, amely nemcsak 
egy vagy két évre szóló anyagot tartalmaz, hanem a növehdéket mind a négy 
osztályon keresztül vezeti a zongoratanulásban. Ha még ehhez vesszük a 
kotta kiállításának elég silány voltát, t. i. közönséges kézírással vannak írva 
a hangjegyek elég rossz papíron, s azt a tényt, hogy a kiadó cégre is vonat
kozik a második zsidótörvény idevonatkozó paragrafusa, akkor kb. elég vilá
gos képet kapunk erről a tankönyvről.

Ezek után jogosan kérdezi meg mindenki, s elsősorban mi tanárok, akik 
e könyvből való tanításra volnánk kárhoztatva, hogy ezt az idejétmúlt s 
speciálisan tanítóképzők számára készült tankönyvet hogyan és miképpen 
fogadta el s tette egyedül kötelezővé a kultuszminisztérium? Ha az állami 
iskoláknak így is jó, ez az ő dolguk. De nekünk felekezeti iskolák tanárainak, 
gondolom, van még annyi jogunk és szabadságunk, hogy felemeljük tiltakozó 
szavunkat az ilyen tankönyvek bevezetése ellen. Tisztelettel kérjük az Egye
temes Konvent Tankönyvügyi Bizottságának előadóját, hogy ezen zongora
iskola kötelező használata alól mentesítse a református líceumok zenetanárait, 
illetve ez ügyben tegye meg a szükséges lépéseket. Tegyék lehetővé, hogy a
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szaktanárok javaslatára az egyes iskolák maguk választhassák meg a legjobb
nak vélt és használatban bevált zongoraiskolát.

Ezeket akartam elmondani a líceum ének-zene tankönyvekkel kapcso
latban. Soraimmal senkit nem akarok bántani, de a magyar református 
nevelés- és oktatásügy iránti féltő s aggódó szeretetem volt az oka annak, 
hogy néhol talán keserű daccal, jobban megnyomtam toliam hegyét.

Nyíregyháza. Vikár Sándor,
tanár, zeneiskolai igazgató.

H A Z A I  I R O D A L O M
Natter—Nád Miksa : Virágos könyv. Kerti és szobai növényeink szárma

zása, története és ápolása. Budapest, 1939. Szerző kiadása. Pallas irodalmi 
és nyomdai Rt. 510 oldal. Ára 8'50 P.

Nem elméleti pedagógiai könyv, mégis csupa pedagógia, mert a gyakor
lati élet szava hangzik belőle. Méliusz Juhász Péter herbáriuma, Diószeghy 
„Orvosi Füvészltönyve“ , Csapó József ,,Üj füves és virágos magyar kert“-je 
elevenedik meg előttünk, azután Hazslinszky Frigyes munkássága, a régi 
protestáns iskolák és tudósaik, úgyhogy megtanuljuk becsülni a múltat, 
valódi értékére leszállítani a jelent. Maga a teljesen elméleti értékű tudomány 
nem fogja meg mindig a fiatalság lelkét, nem köti le érdeklődését, de ha vissza
tekintünk a m últ időkbe, megismerjük a növények nevét, a nevek kialakulá
sát a görög, római, arabus, keresztyén korokon és tudósokon át, mindjárt 
világosság tárul elénk és megértünk sok érthetetlennek látszó növénynevet is.

Szinte riportszerűen kapjuk kétszáz és egynéhány, többé-kevésbbé ismert 
kerti és szobai növényünk történetét, eredetét, származását, a tudományos s a 
népies nevek érdekes vonatkozásait. Megtaláljuk az egyes növényekhez fűződő 
mondákat, regéket, a régi korok kuruzslóinak, bűbájosainak a növényekkel 
kapcsolatos szokásait, de az elmúlt századok orvos füvészeinek a növények 
gyógyító erejében vetett hitéről tanúskodó közléseit is. Megismerjük egyes 
korok divatvirágait, a virágnyelvet, a növények elnevezőit és felfedezőit, akik 
olthatatlan tudományszomjukban, ezer meg ezer veszély közepette, sokszor 
életük kockáztatásával gyűjtötték a távoli földrészek csodás növényeit, hogy 
gazdagítsák a tudományt és megajándékozzák velük a növénykedvelőket.

Néhány szép ábrándunk szertefoszlik (a tulipán nem magyar virág), 
de az nem baj, az igazság csak megerősíti a küzdő embert. Örömmel olvas
suk, hogy Glumis révén terjedt el nálunk a vadgesztenye, orgona, nőszirom, 
jácint, tulipán és 1588-ban a burgonya, paprika, meg a dohán}-. Megtudjuk a 
Hortenzia titkát, a gyöngyvirág magyar voltát stb. Az igazságot és szépsé
get keresve, magunkat művelve, az ifjúságot tanítva, mindnyájan hasznosít
hatjuk szerzőnk ,,Virágoskönyv“-ét.

Budapest. " ü r . Horváth Károly.

1. A gyűjtögető gazdálkodás. 2. Az elvetett búzától a kenyérig. Összeállí
totta : Dr. Gunda Béla. Útmutató füzetek a néprajzi adatgyűjtéshez. Buda
pest, 1939. Néprajzi Múzeum. Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi 
Tára. Ethnologiai adattár.

Népi kultúránk és magyar népiségünk megismerésére a Néprajzi Múzeum 
a legmagasabb tudományos szempontokat és igényeket szem előtt tartó hely
színi kutatómunka megszervezését, irányítását végzi. Azok számára, akik a 
magyar föld valamelyik területén egy-egy kérdéssel részletesebben kívánnak 
foglalkozni, anyagot gyűjteni és azt feldolgozni, külön füzeteket ad ki. A fenti 
füzet ebből való. És nekünk, a magyar élet, a magyar iskola munkásainak be 
kell állanunk a dolgozók közé, mert addig is elöljártak ebben a munkában a 
pedagógusok.
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A legtöbb kérdés belevág a földrajzba, a közgazdaságtanba, tehát az 
iskolában hasznosítható. Mindig az lebegjen szemünk előtt, hogy nem száraz, 
unalmas néprajzi adatokat gyűjtünk, hanem népi kultúránk, magyar népi 
mivoltunk alakulásának, változásának, lényegének olyan mozzanatait kutat
juk, amelyek nélkül nem tudjuk megmondani, hogy kik vagyunk, és mit 
jelentünk itt Európa keletén rokontalanul és barátok nélkül idegen népek 
közé beékelve.

Megtanít a gyűjtés helyes módjára. Nemcsak a néprajz, hanem a magyar 
élet, a magyar nevelés is nagy értékeket nyerhet ebből a szervezett munká
ból, éppen azért a tanítók, tanárok, de még a tanulók munkájára, beszervezé
sére is szükség van. Ezt kívánja tőlünk nemzetünk értéke és múltjának, mun
kájának a megbecsülése és értékelése.

Budapest. Dr. Horváth Károly.

Csorba András: Angol Nyelvtan. Szerző kiadása. Debrecen. Ára 3 pengő.
Első magyar nyelven írott, rendszeres angol nyelvtan. Részletmunkák 

már jelentek meg szakirodalmunkban — alaktani alapvetések, mondattani 
problémákat tárgyaló könyvek —  de összefoglaló, tudományos alapon szer
kesztett, a nyelv egész területét felölelő mű megírására a szerző vállalkozott 
először. Feladatát sikeresen meg is oldotta.

A mű négy részre oszlik : Hangtan, Alaktan, Mondattan és a szókép
zéssel foglalkozó Függelékre. Az első részben az angol nyelv történetét foglalja 
össze, majd rövid hangtani tájékoztatást ad, sorbaveszi az egyes hangok 
képzés- és kiejtésmódját, példaszavak alapján alkotja meg a szabályokat.

A második rész pontos, világos rendszerezésben az alaktan egész területét 
felöleli. A nyelvi jelenségek pedagógiai csoportosítása magyarázata megadja 
az érdeklődőknek a kellő útbaigazítást.

A harmadik rész talán kissé magán viseli a latin hatás nyomait, de mint 
új utakon járó szerző a legjobbat nyújtja, s az elérhető legnagyobb teljességre 
törekszik. Sorbaveszi az esetek használatát. A nominativus tárgyalásával 
kapcsolatban megvilágítja és megmutatja az alanyeset mondatbeli szerepét. 
Kár, hogy ugyanakkor nem említi meg sem a nominativus, sem a többi eset 
mondatbeli helyét. A szórend című fejezetben foglaltak mellett itt is lehetett 
volna egy-két hasznos útbaigazítást adni az esetek mondatbeli helyének 
tisztázása érdekében.

Az egyes eseteket vonzó igék felsorolása után az igeidők használatának 
szabályait m utatja be példákkal megvilágítva. A mondatfajok, mellékmon
datok kimerítő ismertetése után a függelékben a szóképzésről szól, végül az 
azonos ejtésű, de írásban vagy jelentésben egymástól eltérő szavakat sorolja fel.

Oly részletes ismertetésre és bírálatra, amelyet ez a könyv megérdemelne, 
nincs helyünk e folyóirat csökkentett terjedelme m iatt. Értékelésünket azon
ban abban a megállapításban foglalhatjuk össze, hogy a szerző értékes munkát 
végzett, mert magyar nyelven elsőnek rendszerezte az angol nyelvtant a 
maga teljességében tudományos szempontok szerint.

Kisebb hibákat a kutató szakember fedezhet fel benne. (Hangtan : pro- 
nounciation, többesszám k ép zés: two head of cattle.) Néhány kevésbbé 
sikerült példa is előfordul a könyvben. A tárgyeset használatával kapcsolatban 
arról ír pl., hogy praepositio után tárgyesetet használunk. Az ,,A chair stands 
by the table“ mondatból azonban nem tűnik ki a tárgy eset használata. A követ
kező példát már névmással szerkeszti s így az előbbi hibát kiküszöböli. Több 
idiómát, anglicizmust alkalmazó, a közöltnél nagyobb számú példát szívesen 
láttunk volna.

E lényegtelen' kívánalmaktól eltekintve megállapítható, hogy a könyv 
anyagának tárgyalása megfelel a pedagógia szempontjainak, ugyanakkor 
angol tárgyú szakirodalmunk fejlődésének és gazdagodásának komoly jele.

Kecskemét.
Szirbik Ferenc.
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E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I H ÍREK
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1939 november hó 9-én tartotta  

rendes évi közgyűlését Budapesten. Dr. B ánkúti Dezső elnöki megnyitójában 
visszapillantott az egyesület gazdag múltjára, és indítványára a volt elnököket, 
Gömöríj Jánost, dr. Szigethy Lajost, dr. Domanovszky Sándort a közgyűlés 
tiszteletbeli elnökké választotta. Ezután dr. Réti Lajos „Gömbös Gyula és a 
magyar öncélúság“ c. nagyérdekű előadása következett, m elyet a néhai nagy 
államférfi leánya, Gömbös Dóra is meghallgatott. Majd Gömöry János a cseh
szlovák tanügyről értekezett. Végre több gazdasági természetű határozat 
után a tavaszi tisztújításig dr. Bánkúti Dezső alelnököt bízták meg az elnöki 
teendők ellátásával. A közgyűlés előtt a választmány ülésezett, utána pedig 
a szakosztályok ülésein Arató István és Gyóni Mátyás tartottak előadást.

A budapesti tankerület új főigazgatója dr. vitéz Fraknóy József lett. A fi
zikai könyveiről ismert pedagógus már évek óta vezéralakja Budapest tanári 
körének, sokoldalú munkáját utóbb a minisztérium központi beosztásában 
folytatta. Szeretettel és bizalommal köszöntik az új főigazgatót a protestáns 
iskolák tanárai is, mert tudják, hogy Pintér Jenő szellemében fogja munkáját 
iskoláink javára folytatni.

Az Országos Református Tanáregyesület szociálpolitikai szakosztályának 
tagjai. Békési református gimnázium : Bessenyei Béla. Berettyóújfalui "refor
mátus polgári leányiskola : Takács Károly. Budapesti református Baár-Madas 
leánygimnázium : Dr. Hajdú István. Budapesti református gimnázium :
Dr. Lengyel Lajos. Budapesti református theol. akadémia : ------- •. Csurgói
református Csokonai Vitéz Mihály gimnázium : Dr. Écsy Ödön István. Deb
receni református gimnázium : Magyari Kálmán. Debreceni református Dóczi- 
leánynevelőintézet gimnáziuma : Szathmáry Ákos. Debreceni református 
Kollégium polgári fiúiskola : Nagy József. Debreceni református Dóczi leány
nevelőintézet polgári leányiskola : Biky Gábor. Debreceni református Kollé
gium tanítóképzőintézete : Szemes Károly. Debreceni református Dóczi leány
nevelőintézet líceum és tanítónőképző : F. Kiss István. Gyönki református 
gimnázium : Dr. Hamvas Gyula. Hajdúböszörményi református Bocskay- 
gimnázium : Vitéz Kőszegi Frigyes. Hajdúböszörményi református polgári 
leányiskola : Dr. Újvárosi Lajosné. Hajdúnánási református gimnázium : 
Mohácsy Endre. Hódmezővásárhelyi református gimnázium : Szathmáry Lajos. 
Hódmezővásárhelyi református leánygimnázium : Dr. Pelle Erzsébet. Karcagi 
református gimnázium : Szabó Jenő. Kecskeméti református jogakadémia : •—. 
Kecskeméti református leánygimnázium : —— . Kecskeméti református gróf 
Tisza István gimnázium : Soós Tamás. Kecskeméti református tanítónőképző-
intézet : ------■. Kiskunhalasi református Szilády Áron gimnázium : Szalay
Károly. Kisújszállási református Horthy Miklós-gimnázium : Csőregh László. 
Kunszentmiklósi református Baksay Sándor gimnázium : Ifj. Mildóssy János. 
Mezőtúri református gimnázium : Dr. Boross István. Miskolci református 
Lévay József-gimnázium : Óváry Imre. Miskolci református leánygimnázium : 
Dr. Őváry Zoltán. Nagykőrösi református gimnázium : ------ . Nagykőrösi refor
mátus tanítóképzőintézet : Csiha Pál. Nagykőrösi református polgári fiú
iskola : v. Torma Gábor. Nyíregyházai református polgári leányiskola : Vajas
Klára. Nyíregyházi református tanítónőképzőintézet : ------ . Pápai református
gimnázium : Dr. Földy József Pápai református tanítónőképzőintézet: ------ .
Pápai református polgári leányiskola : Marczelly Kornélné. Pápai református 
theol. akadémia : Dr. Trócsányi Dezső. Sárospataki református theologia : 
Dr. Mátyás Ernő. Sárospataki református gimnázium : Dr. Hársányi István. 
Sárospataki református líceum és tanítóképző : Csuka Andor. Szeghalmi refor
mátus Péter András-gimpázium : Nagy Miklós.



Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1939. évi 
április 16>tól 1939 szeptember 15-ig a következő összegek érkeztek :
T agdíj 1935-re : Glatz József 2*— P. 1936-ra : Pröhle Károly dr. 
4-— P, Deák János dr 4'— P, Reif Pál 2*— P, Viczián Dezső dr. 
4*— P, Mohr Győző dr. 3'— P, Miklós Ida 4-— P. 1937-re : Horváth 
Károly dr. 4*— P, Wagner Géza 4*— P, Marton Géza 4'— P, Kassó 
Margit 4*— P, Pröhle Károly dr. 4’— P, Deák János dr. 4-— P, Reif 
Pál 2*— P, Viczián Dezső dr. 4'— P, Mohr Győző dr. 4*— P, Miklós 
Ida 4-— P. 1938-ra : Horváth Károly dr. 4-— P, Wagner Géza 4*— P, 
Suhajda Lajos4'— P, Deák János dr. 4*— P, Remport Elek dr. 4*—P, 
Reif Pál 2*— P, Rimár Jenő 2*— P, Viczián Dezső dr 2*— P, Mohr 
Győző dr. 4*— P, Bencsik István 4-— P, Frenyó László 4*— P, Péterfi 
Zoltán 4*— P, Török István 4 "— P, Koch István dr. 4*— P, Gyóni 
Ferenc dr. 4*— P, Sárkány Sándor dr. 4•— P, Klaniczay Sándor 
4-— P, Oppel Imre 4 '— P, Ihász József 4*— P, v. Dengelegi Lajos dr. 
4*— P, Kilczer Gyula 4*— P, Peschko Zoltán 4*— P, Bogsch Sán
dor dr 4*— P, Renner János dr 4-— P, v. Réz Henrik dr. 4— P, 
Levius Ernő 4’— P, Csipkay Sándor dr. 4 ‘— P, Endrődi Frigyes 
4 '— P, Miklós Ida 4 ’— P, Sólyom Jenő dr. 4*— P. 1939-re : Horváth 
Károly dr. 4*— P, Losonczi Zoltán dr. 4-— P̂ . Ambrózy Géza 4*— P, 
Fehér Gábor 4•— P, Fehér Gáborné 4*— P, Gáspár Margit dr. 4-— P, 
Karner Emilia 4*— P, Kovács Lászlóné dr. 4 —  P, Szenészi Gyula dr. 
4*— P, Weiszer Gyula 4*— P, Weiszer Gyuláné 4 — P, Dubizmay 
Izabella 4 '— P, Molnár Rózsa 4*— P, özv. dr. Ruhmann Károlyné 
4*— P, Rezessy Zoltán 4 — P, Belfi Sári 4 — P, Harsányi Gyula 
4*— P, Schmidt Gizella dr. 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, Marz Konrád 4*— P, Molnár Lajos 
4'— P, Polgár Dezső 4*— P, Posevitz Vilmos 4 '— P, Rózsa Sándor 
4*— P, Tomka Gusztáv 4*— P, v. Zerinváry János 4*— P, Gyalog 
Béla 4-— P, N N (Bonyhád) 4-— P, Viczián Dezső dr. 4 '— P, Mohr 
Győző dr. 2*50 P, Harsányi Gyula 4*— P, Nádor Jenő 4 ‘— P, Tóth- 
falusi Aladár 4*— P, Zsolnai Vilmos 4*— P, Barcs Rezső 4-— P, 
Belohorszky Ferenc 4-— PrBenigny Andor 4*— P, Gacsály Sándor dr. 
4 '— P, Kiss László dr. 4 '— P, Mácsay Lajos 4*— P, Péter Károly 
4*— P, Scharbert Ármin dr. 4 '— P, Szalay Sándor 4*— P, Székely 
László dr. 4 '— P, Tóth István 4 '— P, Valent József 4*— P, Varga 
László 4*— P, Tállyai István 4 '— P, Bakay Ferenc 4-— P, Bayer 
Jenő 4-— P, Czinkotszky Jenő dr. 4-— P, Hidasi Lajos 4-— P, 
Kimer Gusztáv 4'— P, Lándori Nándor 4-— P, Mázán László 4 — P, 
Mészáros Imre 4 '— P, Mockovcsák János 4*— P, Pataki Sámuel 
4 m— P, Réthy Dezső 4 '— P, Saguly József 4 ’— P, Szeberényi Lajos dr. 
4*— P, Udvaros József 4*— P, Tömör János dr. 4*— P. 1 9 4 0 -re : 
Horváth Károly 4*— P. 1 9 4 1 -re : Horváth Károly 4*— P.

Tanulók utáni járulékok 1938—39-re: Nyíregyházi leánygimn. 
52-— P, budapesti fiúgimn. 248-— P, bonyhádi fiúgimn. 120*— P, 
kőszegi leánygimn. 70*40 P, budapesti leánygimn. 216*— P, aszódi 
leánygimn. 44*80 P, szarvasi tanítónőképző 46*— P, miskolci 
tanítóképző 80*— P, békéscsabai fiúgimn. 131*20 P, szarvasi fiú
gimn. 148*— P.

Budapest, 1939 szeptember 16. Kilczer Gyula, pénztáros.
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21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szep
tember 1-i hatállyal a középiskolákban 
elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket 
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
református egyházkerület könyvnyomda
vállalata is gyártja, előírás szerint, a leg
tökéletesebb kivitelben, alul látható gyár
tási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatósára 
a figyelmet felhívjuk.
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