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Dr. Toros László: Tervezel a túlterhelés kiküszöböléséről. 1

Tervezet a túlterhelés kiküszöbölésére.'

Mélyen tisztelt Tanári K ar !
Egy tervezet fekszik előttünk : a kecskeméti testvériskola tanári 

karának körirata, mely a Konvent leirataival kapcsolatban a tú lter
helés kérdésével foglalkozik. Időszerűvé tette a lelkek aggodalmának 
újabb megszólalását az a körülmény, hogy rövidesen csaknem egy 
teljes délelőttöt vesz igénybe a levente- és testnevelés kétségkívül 
fontos ügye, de még semmi intézkedés nincs arra nézve, hogy mi 
történjék a többi tárgyakkal?

Tavaly, mikor még szó sem volt arról, hogy délelőtti órák el
maradjanak, szívem mély aggodalmának hangot adtam a Protestáns 
Tanügyi Szemle 1940 januári számában : „Idegbetegeket neveljünk ?“ 
címmel. Akkoriban ez a cím szinte jelszóvá vált : a Református Élet 
1940 január 13-i száma hosszabb cikkben ismertette, s az egyházáért 
aggódó, a jövő veteményes kertjét féltő szerkesztő tökéletes egyet
értését nyilvánította. A magyarság sorskérdéseit elevenen számon- 
tartó nagy magyar napilap, az Űj Magyarság 1940 január 28-i vasár
napi számában Izsák Gyarmathy László tért vissza erre a kérdésre, 
hivatkozással „komoly tanügyi lapban“ megjelent cikkünkre. Sajnos, 
hivatalos helyen nem keletkezett visszhangja, pedig inkább arra 
pályáztunk volna, mint divatos hírverésre. Talán az országos esemé
nyek odázták el a hatást, de lehet, hogy az a meggyőződés állja útját 
mindenféle reformnak, hogy „az oktatás ügyének nyugalomra van 
szüksége“ . Ezt valljuk mi is, ha jók a reformok, azonban mit csinál
junk, ha az újabb események egyre kényszerítőbben követelik, hogy 
szót emeljünk. Nekünk, tanároknak kell először meglátnunk, hogy 
„veszélynek vezéreltetik“ a gondjainkra bízott ifjúság. Szólanunk 
kell, még ha senki sem hallgatja is meg, legalább elhárítjuk magunk
ról a felelősséget, megnyugtatjuk lelkiismeretünket.

Talán ezek az előmunkálataim magyarázzák, hogy igazgatónk 
rámbízta, hogy a kecskeméti tervezettel kapcsolatban terjesszem elő 
a magunk állásfoglalását, sőt ha lehetséges : nagy általánosságban 
vázoljam fel egy nagyobb reform körvonalait.

En ezt a megbízatást a rendelkezésemre álló rövid idő ellenére 
is elfogadtam, s talán messzebb is megyek, mint kellene. Régen él 
bennem az az érzés, hogy nem jól van középiskoláink ügye úgy, ahogy 
van : bátrabb kézzel, a magyar viszonyok erőteljesebb figyelembe-

1 Felolvasás a nagykőrösi refo rm átus Arany Ján o s gimnázium tan á ri 
karának  1940 február Í4-ki értekezletén .



Dr. Toros László : Tervezet a túlterhelés kiküszöböléséről.

vételével kell hozzányúlni. A kecskeméti tervezet egyik pontja 
érdekesen hangsúlyozza, hogy tantárgyáért lelkesedő emberre nem 
szabad bízni az új tervezet készítését. Hitem szerint ezzel a dolgok 
nyitját megtalálták : az a legnagyobb baj, hogy az Országos Köz- 
oktatásügyi Tanácsban, mely ezeket a kérdéseket intézi, csupa 
nagytudású, nagytekintélyű, felsőbb oktatásügyi ember ül, egyetemi 
tanárok, s középiskolákból legfeljebb néhány igazgató, akik már 
elszigeteltségüknél fogva sem látják azt a szörnyű helyzetet, melyben 
a középiskolás ifjúság vergődik. Kétségkívül értékes minden gondo
latuk, de hát az emberi agy velő sejtjeinek száma nem végtelen, a 
megtölthetőségnek van határa, amit nem lehet átlépni az ifjúság, 
s ezen át a szülők és a nemzet súlyos kára nélkül. Lenne-e valami 
értelme, hogy az összes tudományos szempontok figyelembevételé
vel végül mégis idegbeteg és nyomorék ifjúságot neveljünk fel a 
nemzeti jövő nagy feladataira? Hozzá tehette volna még a kecskeméti 
tervezet, hogy csak olyan középiskolai tanárokat szabad megbízni 
a tervezet készítésével, akik maguk is apák, akik napról-napra látják 
gyermekeik munkáját, tudják mi okoz nekik nehézséget, vagy éppen 
emberfeletti küzdelmet. Ugyan elegendő volna a kedvetlenségnek a 
megjelenése is az arcon, mert ez a gátló tényező jelzi, hogy valahol 
baj van, de hát sokan ezt még nem veszik komolyabban figyelembe. 
Nem titkolom, hogy eszményem az olyan iskola, amelybe szívesen jár a 
gyermek, ahonnan erőszakkal sem lehet egykönnyen visszatartani, leg
feljebb a betegség akadályozhatja meg az órák látogatásában. Hogy van 
ilyen : példa rá egyik-másik elemi iskola, egyik-másik istenáldotta 
tanító, tanár. Mert nem szabad elfelejteni, hogy az újabb elemi 
iskolai reform igen jó irányban történt, nem kíván lehetetlent a tanító
tól, és ügyes ember magához tudja bilincselni a gyermekeket. Nálunk 
is a vetítés, vagy éppen a mozifilm bevezetése mennyire lekötötte a 
tanulót ! Erővel sem lehetne őket visszatartani ! A múltkoriban az
I. osztályban vetítettem  latin olvasókönyvemhez készített filmjei
met : a gyermekek ma is rajongással beszélnek róla, s ebből a hatás
ból élünk, nap-nap után kérdezgetik : mikor vetítünk megint? Pedig 
nem kell gondolni, hogy haszontalan időtöltés volt : hatalmas lépé
sekkel vitt céljaink felé. Vagy gondoljunk egy-egy szavalóórára, 
egy-cgy olyan mozzanatra, mely erősen közelvitt bennünket a gyer
mekek lelkivilágához : mennyire összeolvadtunk velük ! Én a magyar 
irodalomtörténetben, vagy a lélektanban érzem sokszor a mély 
közösséget. Sajnálom, hogy nem lehet mindig ebben az úgynevezett 
„legkisebb ellenállású irányban“ maradni, a tan terv  olyan terü
letekre sodor, ahol az érdeklődésnek legkisebb szikrájával sem talál
kozunk, ahol úgy kell a szemhéjakat feltámogatni ! Legtöbbször 
úgy kell éreznünk, hogy semmi sem érik ki a kezünk alatt !

Van-e gyógyszer a bajok ellen? Szomorú volna, ha nem lenne. 
Próbáljuk megkeresni. Én ugyan nem sorozom magamat azok közé, 
akik nem lelkesednek tárgyukért, de lefékezi bennem ezt a szenvedélyt 
az apai érzés, a pszichológus mérlegelése s tán az a körülmény is,
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hogy tovább tudok és akarok tekinteni a portámon : a magam egye
temes hajlamain kívül az a két-három esztendő, amit a saját magán
iskolámban töltöttem  — ahol már csaknem az érettségiig vezettem 
egyeseket, s minden tantárgyat magam tanítottam  —, mondom, ez a 
pár esztendő megtanított arra, hogy mik a lehetőségek a középiskolá
ban, mit milyen lélekkel fogad az ifjúság. Azóta is nap-nap után 
való töprengéseim kiérleltek bennem bizonyos meggyőződést, amely
nek — úgy érzem — kötelességem hangot adni, még ha visszatet
szést szül is egyesekben.

I.

A kecskeméti tervezet egyik pontja a tankönyvekre vonatkozik. 
Mint tankönyvíró is hozzászólhatok ehhez a kérdéshez. Itt is a rend
szerben van a hiba. Hogy megy a tankönyvbírálat? Újabban refor
mátus egyházunk is örvendetesen tö r előre a tankönyvkiadásban. 
Először két egyházi bíráló nézi át a tankönyv kéziratát. Nálunk 
— igen helyesen — leginkább középiskolai gyakorló tanárok bírálják. 
Talán ennek lehet köszönni, hogy pl. a Kun Sándorral közösen szer
kesztett latin tankönyveinket teljes megértéssel, sokszor szinte 
himnuszszámba menő dicséretekkel illették. Jön aztán az állami 
íelülbírálat (az önkormányzat nagyobb dicsőségére !), melynek 
keretében tudós bírálók sokszor hajmeresztő követelményekkel álla
nak elő. Éppen a napokban m utattam  igazgatónknak azt a bírálatot, 
mely azt kívánja, hogy az I. osztályban beszéljek a fórummal kap
csolatosan arról, hogy ,,itt sétált Horatius, itt állt a Rostra, innen 
zengett Cicero h an g ja .. . “ Nem szabad aztán elhanyagolni a csodá
latos antik istenvilágot. Hagyjuk ki a latin énekeket, s mindazt, ami 
kedvessé, gyermekiessé teszi könyvünket ! Majd Vergiliusunkkal 
kapcsolatban szomorúan kellett tapasztalnom, hogy mennyire 
ellenségei a minisztérium bírálói a rövid tankönyveknek. Én mindig 
csak annyit akartam adni, amennyit el is lehet végezni, s azt hiszem 
minden tanárnak az a vágya. Most mégis háromannyi felvételére 
kényszerítettek azzal, hogy 'különben „nem kap a tanuló teljes képet 
Vergiliusról“ . Hogyan kapjon most már a tanuló teljes képet el nem 
olvasott latin szövegek nyomón? Én új fogással terjedelmes müfordí- 
tásos magyar részeket is kapcsoltam be : a mi egyházi bírálóink lelke
sedtek érte, a tudósok ledorongolták. Végül is valami középutas ki
egyezést kellett kötnöm. A tanulság mindebből az, hogy középiskolai 
tanárokból kell összeállítani a miniszteriális bírálóbizottságot is. Második 
kiadásra pedig csak olyan művet szabad bocsátani, melyről a hasz
náló iskolák igazgatói bizonyítják, hogy a gyakorlatban megállotta a 
helyét, alapvető hibákban nem szenved, stílusa a gyermek leikéhez 
alkalmazkodik, s így remélhető, hogy kisebb igazításokkal jó lesz a 
jövőre.

Mert vallom, hogy számos tárgy nehézségeinek egyik magyará
zata a tankönyv. Most fiam mellett sokszor ökölbeszoruló kézzel 
olvasok egy-egy szörnyű mondatot. Jellemzésül hadd mutassam be
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földrajzkönyvük (III. o. !) legelső lapjait. Bevezetésijén beszél ez a  
földrajz feladatáról és felosztásáról, hány ágát különböztetik meg. 
Mindjárt az első sorban súlyos sajtóhiba szúrja a szemünket. Aztán 
az általános földrajzot kezdi magyarázni ilyenformán : „tárgyalásá
ban mindig az egész földet ta rtja  szem előtt, általános törvényszerű
ségeket kutat. Mindig csak egy jelenséget vizsgál, amihez az adatokat 
az egész földszín szolgáltatja“ . Aztán rátér „A Föld mint égitest“' 
tárgyalására. Kifejti, még hozzá a görög neveket vastag betűvel 
(nem is zárójelben) nyomtatva, hogy mi a geocentrikus és mi a helio
centrikus világkép. De sokat értenek is ebből á gyermekek. Majd 
aztán így szól: „Ma már azt is tudjuk, hogy nem egy, de számtalan 
sok naprendszer van.“ Csak legyen aztán gyermek, amely meg
érti ezeket a magasrendű fejtegetéseket, amelyeket rövidesen még 
ilyen bomba fejez be : „A világűrnek ismert határa nincs.“ Szegény 
gyermek, aki az egyetlen naprendszerrel sincs tisztában !

Vagy vegyük elő a szakkritikától állítólag agyondícsért Termé- 
szettanjukat. Mindjárt az elején a fizikai és kémiai jelenségek közötti 
különbségről beszél, amikor pedig a gyermek a kémiának még híréi 
sem hallotta. A levegő keverék voltát agyafúrt, magasrendű kísérlet
tel magyarázza : „Dugón át két rézdrótot vezetünk, az egyik drót 
kis kanálban végződik, a másik drótot a kanálkával vékony platina
drót köti össze. A kanálkába helyezett kis foszfordarabot a dróton 
át vezetett elektromos árammal m eggyujtjuk.. . “ Közben persze a 
gyermek még semmit sem tud a platina elektródokról, meg az elek
tromos áram hatásáról ! Mennyivel egyszerűbb lett volna egy darab 
gyertyát úsztatni a víz felszínén, az is gyönyörűen kiégette volna az 
oxigént, s felemelkedhetett volna a víz felszíne kb. 1/s-ével. Tudom, 
hogy az elvont gondolkodók holmi égéstermékekről beszélnek itt, de 
kisebb hibákat bízvást el lehet hanyagolni bemutatásoknál. Eötvös 
Lóránd mondotta, hogy abszolút tökéletes kísérlet úgy sincs. Nálunk 
pedig a pedagógiai szempont mindennél előbbre való. Kiemelem 
még a könyv szerencsétlen rajzait is. A gőzgépről olyan komplikált 
hengerkeresztmetszetet ad, hogy sikerül megzavarni vele a világo
sabb fejű gyermeket is. Óva intünk mindenkit a részletességig pontos 
rajzoktól: vázlatosan, szemléletesen kell kiemelni a lényeget. Éppen 
ezért mindig vonalas rajzot hozzunk tankönyvekben. Van már sok 
olyan tankönyv, amelynek a képeit élvezet nézni. Annál bántóbb, ha 
ilyen súlyos visszaesésekkel találkozunk. Fénykép nem igen való 
rosszpapírú tankönyvbe. Mégis mennyien erőltetik. Én még a mű
vészi festményeket is átrajzoltattam tankönyveink számára ! Változ
tatástól sem rettentem vissza : kiemeltem a fontos részeket, s elhagy
tam  oda nem valókat.

De nem untatom a kollegátust aprólékos példákkal. A rossz 
tankönyvek ellen volna egy hathatós védekezés : kérdezzék meg a 
mi véleményünket is a tankönyvekről. Azt sem tartanám  lehetetlen
nek, hogy egy évig jó stenciles sokszorosításban bocsássanak egyetlen 
kísérleti iskola rendelkezésére valami jónak ítélt tankönyvet, s aztán
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a  tapasztalatok alapján megfelelő javításokkal nyomtassák ki. 
Németországban számtalan kísérleti iskola működik : lehetne nálunk 
is ilyesmi, s feladataik közé kellene sorozni a tankönyvek kipróbálá
sát. Mert a jó tankönyv fele tanár, a rossz még a jó tanár munkáját 
is lerontja, legalább is nehezíti.

II.
Most már menjünk közelebb a lényeghez. Sok apró-cseprő 

kérdés helyett vegyük elő immár tanítási idő, más szóval a heti órák 
kérdését. Ügy gondoltuk, hogy a napi 5 órás elfoglaltság állandósul, 
pedig emlékezünk a magunk gyermekkorára, amikor igen kínosan 
esett, hogy fejlődő gyermeki szervezettel egyszerre 8— 1-ig kellett 
iskolában lenni. Sok ennyi is ! És mi történt? Ráadásul még egy 
tí-ik órával is megterhelték őket, a kezemben levő legújabb óraterv
ben egyetlen osztálynak sincs 31-en alul a kötelező heti óraszáma ! 
Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, saját tapasztalatommal tudom 
megvilágítani. Tavaly, meg tavaly előtt a legfelső osztályban volt 
egy ötödik órám latinból. Egyszer látogatónk érkezett, s tudom, 
igen bosszantott, hogy diákjaim cserbenhagytak: nemcsak nem 
„brillíroztak“, hanem máskor könnyen reprodukált dolgokat sem 
tudtak felidézni. Ettől kezdve erősebben figyeltem : kiderült, hogy 
ez az órám nem sokat ért, kifáradt aggyal nem lehet dolgozni. Ettől 
fogva aztán csak lassú továbbmenésre, szövegelőkészítésre használ
tam  lel. Az idén meg érdemes vallástanárunk esett kétségbe, hogy a 
VIII. osztályban ilyen utolsó órát kapott a hitvédelemre ! Igaza is 
van, de mit csináljon az igazgató, ha nem tud segíteni. Más tárgyak 
is dörömbölnek érvényesülésükért, még hozzá az érettségi is ott 
komorlik a láthatáron !

Leszögezhetjük tehát azt a meggyőződésünket, hogy a gyermeki 
lélek nem bír el semmiesetre sem napi öt óránál többet ! Az új rendezés 
vegye ezt figyelembe. A heti órák száma tehát úgy állapítandó meg, 
hogy a leventegyakorlatok számára egy teljes délelőtt üresen ma
radjon.

Mert magam is azon a véleményen vagyok, hogy leventenapon 
nem szabad, nem lehet más órát tartani. A gyermeknek más ruhában 
kell jönnie, még a rendes diáksapkáját sem teheti fel, no meg nadrág
já t  is elő kell készíteni esetleges önkéntelen talajgyakorlatokhoz. 
Hogyan lehet így várni, hogy elvont tárgyakra tudjon gondolni? 
A legkomolyabban fennforog tehát az a kérdés, hogy minden osz
tályban az elmaradó egy napi 5—6 óra anyagáról kell valamiképpen 
gondoskodni. Sokan azt hiszik, hogy hozzácsapják más napokhoz. 
Mindennap 6 óra lesz. Én nem hiszem, hogy a nemzet fiatalságáért 
felelősséget érző felettes hatóság belemenjen ilyen játékba : amit a levente
gyakorlatok segítenek, az elméleti túlcsigázás tökéletesen lerontaná ! 
Nem’ árt, ha minden héten egy teljes napot, helyesebben délelőttöt 
tanári felügyelet alatt a testnek szentelnek a tanulók. El tudom 
képzelni, hogy az esetleg fennmaradó órák számlájára kedves és hasz-
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nos kirándulásokat is tesznek ; akár intézményesen is be lehetne 
állítani legalább havonta egy-egy ilyen tanulmányi kirándulást a  
környékre. Közelünkben van pl. a Kutyakaparó : kérdem, a tanárok 
közül is látta-e mindenki? Diákjainkkal sem mehettünk minden 
évben erre a tájékra. Most el lehetne érni, hogy minden diák ismerje 
a szülőföldjét. Egy-egy ilyen kirándulás katonai menetgyakorlatok
kal lehet kapcsolatos ! Az sem mellékes éppen tanári szempontból, 
hogy a leventenappal osztályonként 5 óra üressé válik, tehát nyolc 
osztályt számítva, éppen 40 órával csökken a gimnázium óraszáma. 
Ez azt jelenti, hogy két tanár feleslegessé válik. Ezért is jó, hogy taná
rok látják el a leventeképzést : katonaviselt kollégák méltó teret 
kapnak fegyelmezettségük kiélésére, s ilyenformán nem maradna 
kenyér nélkül egyetlen tanár sem. Természetes, hogy a levente
óra beleszámítana a kötelező óraszámba, s csak az ezen felül eső’ 
óráért járna óradíj. Az állam által térítendő óradíjakat az iskola 
pénztárába kellene átutalni, az gondoskodnék a megfelelő szétosztásá
ról, vagy a fizetés alapjának pótlásáról. Nálunk, egyházi iskoláknál* 
nem mellékes szempont ez sem.

III.
A leventeoklatással már éppen elviselhetetlenné váló túlterhelés 

leküzdésére az egyetlen mód a tananyag és az óraszámok csökkentése 
minden olyan helyen, ahol erre lehetőség kínálkozik. De hol nyílik 
lehetőség? Éppen ez a nagy kérdés. Önmegtagadással próbáljunk erre 
feleletet adni. Feledjük most azt, hogy milyen szakos tanárok vagyunk, 
egyedül gyermekeink s ezeken át nemzetünk és az egyetemes műve
lődés érdeke lebegjen szemünk előtt. Mi legyen ehhez az irány
elvünk? Az átlagosan művelt ember szellemi fegyverzete. Gondoljunk 
arra, mi marad meg mai iskolai tanításunkból, mi az, amire feltét
len szüksége van minden intelligens embernek, s könyörtelenül 
hagyjuk el mindazt a hókusz-pókuszt, tudós függeléket, amit rá
aggattak idők folyamán az iskolákra.

*
Vegyük sorba a  tan tá rg y ak a t a T an te rv  sorrendjében!
1. Ä hit- és erkölcstan he ti 2 ó rá já t bizonyára sehol sem  kifogásolják. 

Szükség van a vallás-erkölcsi ok ta tásra , hiszen nevelésünk egyik célja. N álunk 
pedig egyenesen iskoláink egyházi jellegét ad ja meg. Szerencsés a  va llástan 
m enet egész felépítése, hiszen Ziller pé ldakép  hozta fel, hogy m ilyen történelm i 
természetességgel halad a vallástan  o k ta tása  : a terem téstől á  bibliai tö rté 
neteken á t  ju t  a m odern kor filozofikus vallási kérdéseiig. Az az tán  a vallás
tan áro k  dolga, hogy kihasználják ezeket a  lehetőségeket : gondoskodjanak jő  
tankönyvekről, m ért sehol sem olyan rom boló, ha  a lelket ölik meg, m int éppen 
a vallástanban. Á hítatkeltő  legyén m inden óra! Valóságos kis istentisztelet, 
de mégis közvetlen : beleszólása legyen a dolgokba a d iáknak, fel m erje tá rn i 
egész szívét-lelkét!

2. A  magyar nyelv és irodalom, a  legnem zetibb tárgy ta n te rv e  ellen súlyos 
panaszunk van. Az alsó k é t osztályban még csak istenes a  nyelvtani anyag, 
de aztán  egyre jobban rányom akodik az esztétikum ra. A gyerm ekek útálják , 
s a tanárok  is kínos kötelességérzettel m ennek végig azokon a  szörnyű apró-
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Ságokon, am it a „rendszeres“ m agyar nyelv tan  jelent. Ebből bizony semmi sem 
m arad meg, éppen úgy, m int a régi stilisz tika i csodabogarakból. Bölcsen te tte  
az új tan te rv , hogy az u tóbbiakat m eg ritk íto tta , de tovább  kell haladni! E le
gendő az első k é t osztály nyelvtani an y ag á t folytonos elemzések és h ivatko
zások során ébrentartanl, de azt aztán  nagyon alaposan! Ügy vettem  észre, 
valam ennyi szaktanár egyetért velem ebben. Idegen nyelvek tan ításánál 
sincs szükség többre. Ellenben igen nagy szükség van a helyesírás kifogástalan 
elsajátítására. Én m ár újabb időben az t a módszert dolgoztam ki, hogy az 
iskolai m agyar dolgozatokat nem ja v ítta to m  másnap, hanem  hibajegyzetem ből 
elődünk előbb egy hétig is : m inden előforduló hibát megbeszélünk, a diákok 
„M ákvirágok“ című füzetükbe írják  a megokolással együ tt. így aztán önállóan 
jav ítanak  még a kis elsősök i s ! Máskép ez elképzelhetetlen. De erre ám  idő 
kell! Ha azonban a sokféle irányú nyelvészeti és esztétikai tú lterhelést meg
szüntetik , a felszabaduló időben a IV. osztályig tökéletesen meg lehet tan ítan i 
a helyesírást. Nincs visszatetszőbb, m in th a  egy akárm ilyen m űvelt em ber 
helyesírási hibákkal ír! A ttól pedig egyenesen óvakodjunk, hogy a diák meg- 
ú tá lja  a saját anyanyelvi óráit. Oly szépekké lehet tenni ezek e t! Az új iskola 
számos p éldát m u ta t erre. A fogalm azás egész m űvészetté fejleszthető.

Felsőbb osztályokban egyenesen neki kellene vágni az irodalom történet
nek. Folytonos lcerengélés és sokféle kalandozás helyett jobb lenne nyílegyenest 
a  cél felé haladni. A m ostani VI. osztályos tanterv  m egm utatja , hogyha csak 
négy-öt nagyobb írót kellene tárgyaln i egy év a la tt, milyen szép és m ély 
m unkát lehetne végezni! Kisebb írókból, korokból több  is jöhet egy évre. 
Sokan félnek attó l, hogy régi irodalm at hozzanak V. vagy VI. osztályba. 
A laptalan  a félelem : tan íto ttu n k  m i „A z fordolt farkasról“ m ár a stilisztika 
keretében is, és m ondhatom , halla tlanul érdekelte a gyerm ekeket. A Ziller- 
féle kulturális fokozatokat könnyen m eg lehetne valósítani irodalom történeti 
tanításunkban. Igv szépen el lehetne végezni anyagunkat a felsőbb osztályokban 
a mai óraszám keretében is, míg az alsó két osztályban, sőt a harmadikban is 
lehetne akár eggyel-eggyel csökkenteni is a heti óraszámot.

3. A  történelem kétségkívül a m ásik  döntő fontosságú nem zeti tárgy. 
De ebben sem szükséges aprólékosságba veszni! Egyik új tankönyvünkben 
egyetlen lapon valam i 30 évszám ot és fontos adatot szám oltak meg kollégáim! 
Hogy tan u lja  meg ezt a gyermek? V égre m ár a lelket lá ttassuk  meg, s ahhoz 
igazán nem  fontos, hogy pl. Napoleon hol és mikor, hány  csatában verte  meg 
ellenfeleit. É rzékeltessük tisztán  az o k o k a t és célokat, tüntessük fel a belső 
összefüggéseket. Így lesz a történelem  az é le t tanítóm estere : „Magistra vitae“. 
M ert e nélkül faba tká t sem ér az egész. A napokban a csehszlovákiai m agyar 
iskolák felső tagozata (VI—-VIII. osztály) számára ír t  történelem  könyv akad t 
a kezembe. (Megfelel teh á t ez a mi I— IV. gim názium unknak.) Elcsodálkoztam 
annak tökéletességén, gazdaságosságán, szépségén. Elm egy a legrégibb időtől 
a m odern korig. Kiemeli a leglényegesebb történeti eseményeket, m élta tja  a 
fordulatokat, jól szemlélteti a  fejlődést. Tele van vonalas kivitelű művészi 
rajzokkal. (A m i történelem  tankönyvünkben  egyetlen kép sincs!) Nemrégiben 
az érettségin szakember-elnökünk az t k ív án ta  előzetes látogatása alkalm ával 
szaktanárunktól, hogy az egyes országok történetét is dolgozzák fel az é re tt
ségire, kiemelve azokat az érintkező pon tokat, amelyek hazánkkal összefűzik 
az illető népet. R oppan t érdekes és tanulságos vo lt számomra a k ísé r le t: 
m egm utatkozott, hogy milyen röviden össze lehet foglalni a lényeges szem
pontokat, adatokat a m űvelt em ber szám ára. Mi pedig lelketlen adatokkal 
gyötörjük éveken á t az ifjúságot.

Ami a történelem óraszámát illeti : nagyjából megfelelőnek látszik, sőt ha 
fentebbi módon tárgyalják , heti 2— 2 óra is elég lehet a feladat szép 
m egoldására.

4. Üj tan tárgykén t vonultak  be a gazdasági és társadalmi ismeretek. 
M anapság sokat emlegetik ezeket, m i sem  akarunk levonni a jelentőségükből, 
azonban később tárgyalandó okokból is a  matematika közgazdasági részébe 
osztanám  be ezt a tan tá rg y a t. A V I.-b an  felszabadulna vele 2 drága óra.
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5. Nagy bajok vannak  a föld- és néprajz körül. Igen fontos tárgynak 
tartom , hiszen világnézetünk ontológiai m egalapozásában nagy szerepe ju t, 
tan tervűnk  sok m indent is követel a szegény diáktól, s m égis csak elő fog 
fordulni az érettségin, hogy a diák J a p á n t Anglia m ellett fogja keresni, egy- 
egy város m egtalálása különösebb fe lad a to t fog jelenteni a szám ára. A II. 
osztályban össze van  sűrítve Európa, Ázsia, Afrika, Am erika, Ausztrália, sőt 
még Óceánia is. Hogy tanu lja  meg az a szerencsétlen 12 éves gyerm ek azt a 
tem érdek idegen nevet? A VII.-ben nem  régen még az ókori világ képe volt. 
Most szerencsésebben elméleti és gyakorlati térképism eret, meg nem zeti vonat
kozású földrajzi kérdések szerepelnek. H itü n k  szerint jobb volna, ha ebben 
az osztályban még egyszer elővennénk az egész leíró földrajzot. Így aztán nem 
történnének az érettségin azok a szörnyű események. H iába, a II. osztálytól 
elfelejtik a gyermekek a földrajzi ism ereteket 1 Jobban szét kell osztani a föld
ra jzo t az egyes osztályok közt, nincs szükség arra, hogy az első három  osztályt 
3— 4— 2 óraszám okkal lepjük meg, az tán  ne szerepeljen három  éven á t semmi 
sem.

6. A  latin nyelv ü tközőpont iskolaszervezetünkben. M agam is latin  
ta n á r  vagyok, mégis el kell ismernem, hogy a latin  sokat vesz íte tt jelentőségéből. 
Tudom ányos nyelvnek sem igen használják, hiszen még latinul í r t  tudom ányos 
m űvek végéhez is m odern nyelvű ta rta lm i k ivonatokat függesztenek, a gyakor
la ti vonatkozása igen csekély. Még a katolikus egyház kebelében is inkább 
k ö tö tt im ádságokra és énekekre szorítkozik, papok sem igen beszélik. A pápa 
és főpapok leveleznek inkább latinul. Szaknyelvvé vált. E bből következik, 
nagyon meg kell gondolni, szabad-e a  la tin ra  fordítani az t a  rengeteg órát. 
m ikor a diákok 90% -a alig veszi hasznát?  A zt m ondják sokan, hogy a latinból 
a gyakorlati életben csak annyi kell, hogy a m űvelt nyelvben előforduló 
klasszikus kifejezéseket, közm ondásokat szállóigéket, egyes íróknál, pl. 
Jókainál előforduló citá tum okat, szójátékokat m egértsék. (Az országos 
hírűvé vált körösi szőlőtelepítő gazda, B. Tóth Ferenc m ondotta , hogy csak 
azért sajnálja, hogy nem  já r t  gim názium ba, m ert így nem  érti kedves Jó 
kaijá t.) Az egyetemre m enők —  igaz —- a lap o t kapnak egyetem i stúdium aikhoz, 
de mily kevés az, amivel megélnek még a gyógyszerészek és orvosok is! Legtöbb 
hasznát ta lán  a nyelvészek lá tják , m ert nagyobb perspektívát kapnak  tanu l
m ányaikhoz. De h á t ezek meg úgyis tüzetesen  foglalkoznak m ajd  a nyelvészeti 
kérdésekkel! H itünk  szerint elég volna a  la tin  nyelv tan ítá sá ra  a négy felső 
osztály, m int a leánygim názium ok m u ta ttá k . Bizony az egyetem en szám
talanszor m egszégyenítették a leánygim názium ot végzett hallgatónők a fér
fiakat! N ekünk, kis népnek különösen nagyon kell vigyázni a nyelvi kérdé
sekre. Ne terheljük  m agunkat o tt, ahol klasszikus nem zetek sem terhelik. 
Németországi tanulm ányaim  során vo ltam  együ tt olasz és görög hallgatókkal, 
akik  igen csodálkoztak ra jta , hogy mi olyan mélységben m űveljük az antik  
nyelveket. Az új-görögöknél állítólag az o-görögöt sem ta n ítjá k  általános
ságban.

No de m ost aligha lehet az a célunk, hogy a inai ta n te rv  kereteit fel
forgassuk, m ert ta lán  ilyesmibe nem  is m egy bele a felsőség ; nézzük hát, 
m it lehetne csinálni, hogy m ost a  kevesebb idő a la tt jó m u n k át végezzünk. 
M inden osztálytól el kell venni legalább 1 órát. A nyelvtani anyagot erősen meg 
kell fésülni és jobban szét kell osztani. M anapság is lehetetlent k íván a ta n 
te rv , m időn az I. osztályban a  teljes igeragozást is követeli cselekvő formá
ban, indicativusban, coniunctivusban, im perativusban, még a particip ium okat 
is hozzácsapva. A ta n te rv  szerzői e lfe le jte tték , hogy a gyerm ek elemiből 
ú jabban  semmi m agyar nyelv tan i ism erete t nem hoz m agával (legfeljebb 
érzéket!), untig elég volna csak a névszóragozást és az indicativusos alakokat 
m egtanítani. Névmás, számnév és m ás apróságok m aradjanak  a II. osz
tá ly ra , ahol még a passivum  jöjjön. Rendhagyókkal ne tö rőd jünk  i t t ,  elég, 
h a  m ajd később alkalom adtán rá irán y ítju k  a figyelmet, nem hogy erőnek 
erejével szedessük össze. A III. osztályban jöhet az egyszerű m ondat szin
tax isa , csakhogy hagyjuk el végre m indazokat a szabályokat, amelyek a
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m agyar nyelvvel egyeznek. Nem szabad különben sem a latin n ye lv tan t 
elejétől végéig bevágalni, elég, ha előfordulás sorrendjében rám uta tunk  a 
jelenségekre. A kkor nem lesz nehéz a nyelvtan . A IV. osztályban jöjjön az 
összetett m ondat, de ezt meglepő kis terü le tre  össze lehet szorítani. É re tt
ségin lá tjuk , m ily kevés m ondattani tudássa l megél a je lö l t : az accusativus 
cum infinitivo, gerundium —gerundivum , ablativus absolutus, meg a coniunc- 
tivusok nehány jellegzetes használa tának  ismeretével érettségin is megáll a 
diák. Semmi ok sincs arra, hogy V.-ben is ne taníthassunk nyelvtant. A régi
ségtant úgyis kisebb területre lehet s z o r íta n i: fontos a róm ai élet ism erete. 
Többet tesz ebben Révay József szellemes módszere, m in t sok tudós régiség
tan. (V. ö. : R aevius ezredes utazása. Sok ilyen kellene!) Az auctoroknál tú l
terhelésről nem  lehet beszélni : a n n y it veszünk, am ennyit tudunk! Igen 
ajánlom  —  am it tankönyveim ben is m eghonosítottam  m ár — , hogy m utas
sunk be m űfordításokat. Elvégre tö b b e t érnek, m in t a diák nyáka tekert 
fordításai. Szerencsére m ár csaknem az egész klasszikus irodalom m egvan 
m agyarul, szép fordításokban. Egy ó ra  a la tt százszor annyit el tu d u n k  
végezni anyanyelven, m int idegenen, s több  lesz a tá rgy i ismeret, esztétikai 
élvezet.

7. A görög nyelvre még kevesebb té r  nyílik a m agyar középiskolákban. 
H itünk  szerin t teljesen szaktudom ánnyá vált, csak némely főiskolán köve
telik. Nincs te h á t más mód, m inthogy az illető főiskolán az első k é t évben 
rendszeresen tan ítsák , s az utolsó két-három  évfolyamot erre építsék, m in t 
m ost a B iblia tekin tetében fontos héber nyelvvel tö rtén ik . A különbözeti 
érettségi sem je len t többet! Jellem ző különben, hogy m ennyire háttérbe szorul 
a görög, hogy mennyire jelen ték telennek  ta rtják  a  szülők, hogy m aguk a 
tanárok is inkább  modern nyelvre íra tjá k  be gyermekeiket. Nálunk is szünetel 
a tanfolyam  a ké t alsó osztályban (V., VI.).

8—9. Az élő nyelvekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk újólag, hogy nekünk» 
m agyaroknak, óriási problémánk éppen kicsiségünknél fogva a nyelvi kérdés- 
A ném etek, angolok, franciák m ár egy világnyelv b irtokában születnek. 
Nem nagyzolnak : az angol a m aga egyetlen nyelvével megél a világban. 
M iért kényszerítjük  h á t mi a m agunk gyerm ekeit arra , hogy kim erüljenek a 
nyelvtanulásban? Ne feledjük, hogy a nyelv még csak eszköz ! Inkább híve 
volnék annak , hogy iskolánként szétosztva, csak egyetlen idegen nyelvet 
tanu ljanak  diák jaink , de azt az tán  alaposan! Arról is lehetne szó, hogy egy 
ledéi a la tt különböző nyelveket tanu ló  csoportokra oszoljanak a diákok ; ezt 
a rendszert m ár régen ismerik külföldön, nálunk a görög és görögpótló élt 
ilyenformán. H a  ez megvalósulna, a m odern nyelvek lejönnének, s a la tin  
meg a felsőbb osztályokba kerülne : semmi sem állna ú tjába  az egységes 
m agyar középiskolának. Megszűnne a szerencsétlen szétdarabolás. Ügy 
érezzük, a líceum  nem fog beválni, éppen úgy, m int a leánykollégiumokból 
k iábrándu ltak  a szülők. A középosztály tódul elsősorban a középiskolákba, 
és nagy felelősséget vesznek m agukra a szülők, m időn olyan iskolába ad ják  
gyerm eküket, ahol szabad választásuk  elé komoly akadályok gördülnek. 
Eszményünk tehát az egy fedél alatt dolgozó bifurkációs középiskola. Nagyképűség 
volna tőlem , ha  a ném et, angol, francia, olasz nyelvek tan ításába  belemennék, 
csak azt hangsúlyozzuk, hogy d irek t m ódszerrel tan ítsák , az élet szükségleté
nek megfelelően. E rre  időnek is kell ju tn i. E zért a m odern nyelvek óraszám át 
nem csökkenteném .

10. A  bölcsészet kedves tárgyam , de az t mondom, hogy csak a lélektani 
rész e lm aradhatatlanul szükséges, a logika form alizm usa helyébe az eleven 
gondolat kialakulásáról szóló gondolkodás-lélektannak kellene kerülni. 
A filozófia tö rténetének  nagy a lak ja it ismerni kell, m ert benne forognak a 
köztudatban .

11. A természetrajz újabban az egyedül helyes és érdekes biológiai irány 
ban indul. H agyjuk  tehát el a felesleges és unalmas leíró részeket. Szörnyű 
volt, m ikor egy óra hosszáig kellett beszélni az egérről, rókáról, közben m áig 
sem lá ttam  eleven rókát, ta lán  meg sem ismerném. A napokban a tanterem beh,
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lelfüggesztette kollégám az özönvíz előtti' képet, s ekkor feléledt bennem 
gyermekkorom iszonyodó érzése ! hogy a róka  valam i óriás állat. Pedig azt 
m ondják, hogy kicsi.

Megdöbbent bennünket az V. osztályban a he ti 5 óraszám . A : földrajz 
II. osztályos abnorm itásá t ju t ta t ja  eszünkbe. Nem  lehet a n n y it megemész
teni egy osztályban, még ha elegendő időt adnak is rá. De h á t nem  kell egy 
Osztályban összezsúfolni növény- és á lla ttan t!

12. A vegytan keretei megfelelőek.
13. Nagy a panaszom  az ú. n. reális tá rg y ak  főképviselőjével, a  fizikával 

kapcsolatban. Alsófokon voltakép azt ad ják  a tankönyvvek, am it a ké t felső 
osztályban 4— 4 órán szétterítenek és gyötrő részletességgel tárgyálnak. 
Alsó fokon a tudom ányossággal, felső fokon pedig a levezetésekkel ábrándít
ják  ki a term észet szeretetéből az ifjút. H agyjuk  ezeket az egyetem re, m arad
junk meg az értelm es és lelkes leírásoknál. A term észettan  filozofikus meg
világítása (természetfilozófia) koronázhatja be inkább fizikai ism ereteinket a 
középiskola keretében. Óraszámából felsőfokon bízvást el lehet venni 2— 2-61. 
Igyekezzünk inkább gyakorlatiasak le n n i: nem  megy az, hogy a potenciál- 
elm élettel gyötrik a tanu lókat, ellenben az egy villamoscsengőt nem tud  
m egjavítani, nem hogy megépíteni. B u tán  áll a rádiókészülék hibái előtt! 
A leikébe lásson bele a jelenségeknek, s akkor já tszva indul el a gyakorlati 
úton!

14. Még fokozódik elégedetlenségem és nyugtalanságom  a  mennyiség
tannal kapcsolatban. Csodálatos, hogy nem töprengtek  még ra jta , m iért ezen 
bicsaklik el a legtöbb diák? H á t én megmondom —  bár szerettem  a m atem a
tik á t —  : azért, m ert ez áll legmesszebb az élettől. Valami régi rendszer tudó
sokat akart nevelni m ár a középiskolás ifjúságból, s azóta a sok tudós sallang 
i t t  m aradt. Kérdem  : hányán vettük hasznát az algebrának ? Pedig öt osztályon 
keresztül azzal tra k tá lta k  bennünket. Az eredm ény az, hogy intelligens 
emberek zavarba jönnek, ha  pl. egyszerű percent-, vagy éppen kam atszám ítást 
kellene végezni, sőt m ár a  tö rtek  is súlyos fe jtö rést okoznak. A kereskedelmi 
és gyakorlati szám olásokkal egyáltalán nagy bajok  vannak. A példák m ondva
csináltak, nem visznek ki a való életbe. I t t  keresem az okát annak, hogy a 
m agyar faj annyira elidegenedett a kereskedelm i és ipari gondolkodástól. 
H item  szerint az egyszerű szám tant jobban széjjel kellene te ríten i, viszont a 
betűszám tant összeszorítani a legszükségesebbre. Bizony, valljuk  meg, m ár 
a trigonom etriának sincs sok jelentősége, a differenciál-integrál szám ítást meg 
éppen m inden körülm ények között el kell hagyni. Az egyetem en úgyis elől 
kezdik azok, akiknek a h ivatásába vág, m ert a középiskolában csak nagy 
ugrások árán ta n íth a tjá k . Ellenben jegyezzük meg, hogy a m értani rajzot 
nagyobb szóhoz kell ju tta tn i. Fontos az életben.

Óraszámából m indenütt elvehető legalább egy-egy.
15. A rajz és műalkotások ismerete előretörésén örülünk, m ert a m űvelt 

em ber fegyverzetéhez hozzátartozik a képzőm űvészetek eredményeinek 
ismerete. Az esztétikai érzék k ialakítása nagyban a rajzon fordul meg! É n  
legalább egész életem ben sajnáltam , hogy nem  részesültem  rajzoktatásban. 
Talán a vonalzóval való rajzolást is be lehetne osztani a ra jz  körébe. Ügyis 
baj van a ra jz tanárok  óraszámával.

16. A testnevelés a leventegyakorlatokkal együ tt eléggé szolgálja most m ár 
az egészségügyi szükségleteket. Eszmény : mindennapos rövid  testi mozgás, 
ak ár a katonai csuklógyakorlatok m in tájára . Ezen tú l ak ár h e ti 2 tornaóra 
is elég volna szertorna stb . gyakorlására.

17. Egészségtan szerény kereteit nem  szabad m egnyirbálni.
18. A szépírás nagyon elkelne a II. osztályban is. M ióta nem tan ítják  

o tt, romlik a tanulók  írása.
19. A gyorsírás technikai készség, a lap ja it megszerzik a IV. osztályban. 

Aki akarja, továbbfejlesztheti egyesületében. Többre nem  nyílik mód. 
Különben is túlbecsülik jelentőségét. Magam, sokadm agam m al, nem jegyez
tem  gyorsírással az egyetemen, mégis egész jól megéltem. Job b an  kivontam
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így.-az .előadások lényegét. A gyorsírás sok esetben zagyvaságot eredményez, 
H ivatalokban úgyis külön gyorsírónők szolgálnak, éppen úgy, m int gép- 
írónők.

20. Az ének körében is igen zavaros a helyzet. Sokan azt képzelik, hogy 
i t t  zenem űvészeti főiskolát ny itha tunk . Agyonterhelnék az ifjúságot elmélettel.. 
Közben elfelejtkeznek arról, hogy az ősi és jellegzetes m agyar nótakincset 
megismertessék. Pedig meg lehet, am int a mi énektanárunk m egm utatta! 
Bámulva néztem  a világháború a la tt a ném et k a to n á k a t: ha m ár hárm an- 
négyen összekerültek, kész vo lt az énekkar. Falum ban a Tiszához is katonás 
m enetben, kéthangra fú jt vidám  nótaszóval vonultak  ki fürödni. N álunk 
elszomorító az ifjúság menetelése : nem tudnak  énekelni, még egy hangra sem. 
Ízléstelen kupiék és kétesértékű népies zöngeniények csendülnek fel közép- 
iskolás ifjaink  ajkán. Nem így kellene ennek lenni, ha  az énektan tervet a 
lehetőségekhez idom ítanák! A zenetörténelem nagy alak ja it ismerni kell, 
m ert hozzátartoznak az általános műveltség anyagához.

21. A z osztályfőnöki óra nagy és sokat ígérő kezdemények u tán  vissza
kanyarodott az I. osztályba. H a  több nem lehet, ennyi is jó. Pótolja m ásu tt 
a vallástanár havonként szokásos egv-egv beszélgető órája. Nálunk igen szép 
eredm ényét lá ttu k .

*
Amint látható, lehet az anyagban bőségesen, az óraszámok

ban is okkal-móddal takarékoskodni. Főleg a latin, magyar, görög,' 
matematika, fizika, természetrajz óráiból lehet elvonni. Az ered-; 
mény.csöppet sem lesz kisebb, ellenben nemesebb veretűvé válik, 
mint eddig volt. Lehetnek egyesek, akik azt mondják, hogy ke
gyetlenül jártam  el egyes tantárgyakkal. Ezek ne feledjék, hogy 
a magam tantárgyát sem kíméltem. Helyenként szívem vérével 
írtam tervezetemet, de egy nagy cél lebegett előttem : a magyar 
gyermek harmonikus nevelése. Ezért pedig :— úgy hiszem — semmi
féle áldozat nem drága.1

Nagykőrös. Dr. Törös László.

Észrevételek a túlterhelés kérdéséhez.1 2
Vezető tanügyi körökben, az egyes tanáregyesületek közgyűlésein 

és folyóirataiban, a tanári testületek módszeres értekezletein és óra-t 
közi megbeszélésein egyik leggyakrabban vitatott kérdés mostaná
ban a tanulók túlterhelése. Az első fórumok inkább azt keresik, hogy 
van-e túlterhelés ; a második már annak az okát kutatja ; míg a har
madik inkább az ezen való segítés módjára ajánl különböző orvos
ságokat. E sok vita alapján megállapíthatjuk, hogy tanügyi köröké 
ben sokkal gyakrabban kerül elő ez a kérdés, mint a közvetlenül 
érdekelt tanuló ifjúságnál, vagy pedig a szülők részéről. Ha valami-r

1 A felolvasást a tan ári kar, beható tanácskozás u tán , egész tcrjedelinéT 
ben elfogadta, Vele m agát azonosította. A részletkérdések kidolgozását az 
egyes szak tanárokra bízta.

2 Az általános tan ári felfogással ellentétes m egállapításokat is ta r ta l
mazó cikket az „aud ia tu r e t altera pars“ elve alapján  a szóbanforgó fonfos 
kérdés minél behatóbb m egvitatása céljából készséggel közöljük. (Szerk,)
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képpen megkérdezzük erre vonatkozólag diákjainkat, azt tapasztal
hatjuk, hogy a komoly válaszok sohasem az elvégezhetetlen tanulni- 
valót emlegetik fel, hanem vagy azt, hogy nem kapnak elég tudást 
abból, ami őket elsősorban érdekli, vagy pedig, hogy nem kapják 
meg az iskola részéről azt a nevelést, amire vágynak. A szülői érte
kezleteken pedig szintén arról győződhetünk meg, hogy a szülők, 
ha őszintén beszélnek, a legritkább esetben találják túlsóknak az 
iskola követelményeit. A túlterhelés tehát inkább a szakköröket 
foglalkoztatja.

Egyetemes Konventünk, mielőtt állást foglalna e kérdésben, 
a tanárkarok véleményét kérte ki. A már oda benyújtott válaszok és 
a Közlönyünkben megjelent cikkek egyöntetűen megállapítják, 
hogy a túlterhelés m egvan; ez tehát nem lehet vita tárgya. Arra 
vonatkozólag azonban még sehol nem kaptam feleletet, hogy ez mi
ből állapítható meg? A túlterhelés esetén a tanulmányi eredmény 
átlagban csökkenne. Ha azonban az Évkönyvek adatait nézzük, 
nagyobb hanyatlás nem tapasztalható, sőt a legtöbb Évkönyv 
a jó eredmény fokozódásáról számol be. Ugyanezt igazolják az évi 
tanulmányi versenyek is. Vagy talán ez az eredmény azzal magyaráz
ható, hogy az egyes tanárkarok, sőt a tanárkarok összesége mérsé
kelte az eddigi követelményeit, és az enyhébb osztályozásnak követ
kezménye a jobb eredmény? Azt hiszem,, ez ellen egységesen tilta
kozik a tanárság.

A túlterhelés következtében beállott tanulmányi eredmény emel
kedésének folyománya lenne a tanulóifjúság szellemi és testi ki
fáradása, és roncsként kerülne ki az iskolából. Én magam, aki pedig 
pályám nagyobb részét végigtapostam, nem találkoztam ilyen tanuló
val, és gondolom, tanártársaim sem sok példát tudnának felhozni. 
Az meg kétségtelen, hogy az ifjúságnak a sportban folyton emelkedő 
teljesítményei és az ezzel összefüggő cserkészet sikerei nem össze
roppant, hanem erőteljes, edzett ifjúságról tanúskodnak.

Mindezzel én nem akarom a tanárság majdnem egységes állás- 
foglalásával szemben azt igazolni, hogy nincs túlterhelés, de azt 
őszintén megvallom, hogy sem a tanulmányi eredmény hivatalos 
statisztikája," sem a sokat hangoztatott és joggal eldicsekedett sport
beli fejlődés mellett nem látom, hogy hol jelentkezik ennek káros 
hatása.

Másik sokat vitato tt kérdés, hogy a tényként már elfogadott, 
túlterhelésnek mik az okai? Ezeket az egyes tárgyak megnövekedett 
anyagában, a gimnáziumba bevezeti új tárgyakban és egyes tárgyak 
óráinak e miatt történt csökkentésében, az iskolák felszaporodott 
rendkívüli tárgyaiban, a fokozott köri életben és a sok levente
órában stb. stb. keresik. A gyakorló tanárok pedig leg'főként a meg
felelő tankönyvek hiányát hangoztatják. íme tehát egy alig pár éve 
érvényben lévő és még teljesen meg sem valósult Tantervről kiderül, 
hogy használhatatlan. Hozzunk be tehát helyette újat, és próbáljuk 
ki azt. Innen-onnan húsz éve úgy sem csinálunk egyebet, mint tan-
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terveket és módszereket próbálunk a nélkül, hogy eredményesebbet 
tudtunk volna adni a réginél.

Megint nem akarok más véleményen lenni, mint a tanárság 
többsége, annyit azonban meg kell mondanom, hogy a kérdést 
itt sem a lényegénél fogtuk meg, mert ezekben a hangoztatott 
okokban sok az irodaízű elmélet. Az egyes tárgyak anyaga, mint 
a magyar, történet, fizika, mennyiségtannál, tényleg bővült; ha 
azonban a régi és új tankönyvek terjedelmét összehasonlítjuk, 
azonnal megállapíthatjuk, hogy lapszám szerint a mai könyvek rövi- 
debbek, mint a régiek, mivel az új anyag m iatt a régibb anyagot 
a tankönyvírók összevonják. A tankönyvek terjedelme tehát nem 
okozza a túlterhelést, mivel minden tárgy tankönyvének nagysága 
a tárgyra fordított órák számától függ. „Igen, de a tankönyvek ma 
már csak vezérfonalak a tanárok részére, amit ki kell bővíteni“ , 
hangzik a válasz. Tényleg több tankönyvíró maga is annak tekinti.

Ha lehet szó túlterhelésről, ennek egyik fő okát én éppen abban 
találom, hogy a mai tankönyvek, a modern követelménynek meg
felelően, meglehetősen szabad kezet adnak a tanárnak az egyes tá r
gyak anyagának tetszés szerint való kibővítésére. Elég talán, ha arra 
hivatkozom, hogy most, amikor a magyar nyelv és irodalmat hat 
osztályban az Olvasókönyv alapján tanítjuk, minden tanárnak lehe
tősége nyílik, hogy ebből a tárgyból megkövetelhesse a lehető leg
többet, mert az előírt anyagkörön belül mindenki tetszés szerint 
dolgozhat. Helyesen nincs megkötve a tanár keze, mint ezelőtt, de 
viszont ezzel mód nyílik a túlterhelésre. Nem a tankönyvnek hibája 
ez, mert azok a Tanterv alapján készültek ; nem is rossz az új Tanterv, 
csak még nem vált életté, teljessé. Ha visszagondolok a magam régi 
diákságára, akkor azt állapíthatom meg a mai és régi tanterv fő 
különbségének, hogy minket akkor igaznak hitt tényekre tanítottak, 
mi pedig problémákkal terheljük meg tanítványainkat minden tárgy
ban. Nekünk azt kellett tudni, hogy van, mint történt valami, a mai 
diáknak pedig azt, miért van így és miért történt így? Ezzel kétség
telenül hozzászoktatjuk tanulóinkat ahhoz, hogy mindenütt az okot 
keressék, de viszont a még értelmi és érzelmi fejlődésben lévő ifjút 
esetleg túlságos feladatok elé állítjuk, ha nem tartjuk meg a kellő 
mértéket.

Minél szélesebb látókörű valamelyik tanár egyénileg, annál több 
szempontból vizsgálja a dolgokat, és ezt az egyéni vonását mint tanár is 
alkalmazza. Ezzel az érdeklődő tanulóknak több módot és alkalmat 
ad tudásuk fejlesztésére, ami ezeknél azután vezethet bizonyos mérvű 
túlterhelésre, mert ezekkel szemben már mi is fokozottabb igénnyel 
vagyunk. Ebben leli részben magyarázatát az az újabb jelenség is, 
hogy egy-egy osztály sok igazán jó tanulójával szemben nagyon sok 
a gyenge tanuló. Ilyen esetben a jó tanulók csakugyan túl lehetnek 
terhelve, az osztály nagyobb része azonban, amely nem tud, vagy nem 
is akar megfelelni a tanár esetleg magasra szabott kívánalmainak, 
csak éppen csúszik tovább, mert a minimális követelményeknek mégis
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eleget tesz. Szinte azt mondhatjuk, hogy a mai tanulóifjúságból 
hiányzik a bizonyítvány szerinti középosztály. Ha tehát lehet szó 
túlterhelésről, annak egyik okát éppen bennünk, tanárokban látom.

.„Tehát minket kell vádlottak padjára ültetni e m iatt“, tám adt 
nak reám teljes joggal tanártársaim. Mégha odaültetnének is beimün-r 
két, akkor is annyi mentő körülmény szól mellettünk, hogy bizonyára 
felmentenének minket. ;

Legfőbb mentőkörülményünk, hogy a tantervi rendelkezések 
nem eléggé határozott volta és a módszertani követelményeknek 
megfelelő tanításmódnak a végső, az érettségi céljával nem egyező 
volta miatt igazán sok esetben nem tudhatjuk, hogy mit csináljunk, 
A tantervvel kapcsolatban meg kellene állapítani, hogy egy gimná-* 
ziumi tanulótól mit kell kívánni. Ennek szükségessége leginkább az 
érettségi vizsgán tűnik ki. A tanterv megszabja ugyan, hogy pl. mar 
gyárból egy-egy írótól mennyi költeményt és általában mit kell kit 
vánni, de a kollégáim nagyon jól tudják, hogy ha ennyivel mennének 
tanulóink érettségire, bizony fogyatékos lenne az eredmény és a vizsT 
gáztató tanárról nem valami jó jelentés készülne. Azt is megszabja 
a Tantervhez kiadott Utasítás, hogy az új irodalommal is foglalkozni 
kell, ami egész természetes is. De milyen mértékben? Senki sem tudja, 
Így történhetik azután meg, hogy az egyik érettségi elnök azért eléget 
detlen, mert keveset tudnak az új irodalomból akkor, ha nem tudr 
nak József A ttiláró l; a másik úgy látja, hogy az új irodalom mögött 
háttérbe szorul a régi irodalom, ha pl. a jelölt nem tudja pontosan 
felsorolni a legendákat. Tehát nemcsak a diákot terheli meg a tanár 
egyéni érdeklődése, hanem annak is alkalmazkodnia kell a felsőbb 
hatóságok részéről kiküldött ellenőrzők egyéni kívánalmaihoz. ,

De nem jobb a helyzet, ha a tanítás mai módszerét és az érettségi 
kívánalmakat nézzük. Az Érettségi Utasítás teljes joggal azt kívánja* 
hogy a jelöltek az egyes tárgyakban való jártasságukat lehetőleg 
összefüggő beszédben tanári segítség és közbevetett kérdések nélkül 
mutassák be. Igen, de mikor szokja meg ezt a növendék, amikor nemr 
csak az új anyag közlésekor kell, egész helyesen, osztálymunkát véy 
gezni, hanem akkor is, amikor arról akarunk meggyőződni, hogy meny^- 
nyire sajátították el a tanulók a már közölt és a megtanulásra ki
jelölt anyagot. Tehát az úgynevezett feleltető módszer ma már 
múzeumi ritkaság. Nem sajnálom, hiszen sokkal helyesebbnek ta r
tom, ezt a mostanit, és követem is régen, de az kétségtelen, hogy nem 
segíti elő a tanulóknál az exercitatio dicendit, hogy igazi szép elő
adási formáról ne is szóljunk.

Mind e két felsorolt körülmény az érettséginél gondot okoz 
diáknak, tanárnak is, és az ezen való segítés erős, de nem megerőltető 
munkát kíván m indkettőtől; azonban a gyakorlat itt is kiküszöböl 
majd minden nehézséget. .

Ha elfogadjuk, hogy a túlterhelés csakugyan megvan, és mi taná
rok az osztályozásnál nem szállítottuk le az ezelőtti mértéket, éhből 
természetszerűleg az következik, hogy az egyetemre kerülő ifjúság,
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lia megerőltető munkával is, de nagyobb tudással megy az egyetemre, 
mint az ezelőtti. Ezzel szemben több egyetemi professzor panaszát 
hallottam már magam is, hogy milyen szegényen van elbocsátva 
szellemileg az érettségizett ifjúság egy része. Sőt valamelyik professzor 
énnek már a nyilvánosság előtt is hangot adott. Hogy tényleg így 
van-é, vagy pedig az egyetemi kívánalmak emelkedtek, arra én választ 
nem tudok adni, de ez sem a túlterhelés meglétele mellett szól, mert 
e szerint a több munka eredménye: a több tudás nincs meg.

A harmadik gyakran vitato tt kérdés, hogy a túlterhelés megszün
tetésére milyen tankönyveket adjunk a tanulók kezébe? Kétségtelen, 
hogy az új tankönyvekben nagy a választék (nem nekünk református 
iskoláknak, hanem általában). Ezek az új könyvek a hivatalos bírá
lók részéről, akik pedig maguk is tanárok, legtöbbször a legnagyobb 
dicsérettel bocsátódnak útjukra. És mégis majdnem kivétel nélkül 
azt vehetjük észre, hogy mikor használni kezdjük, mind több és'töb- 
bet kifogásolunk bennük. Hogy csakugyan a könyvekben van-e a 
hiba, vagy pedig a mi mindent kritizáló hajlamunkban, azt döntse 
el kiki magában, de az kétségtelen, hogy mindenik azzal a céllal 
jelenik meg, hogy könnyítsen a tanulók helyzetén. Ezért didaktikai 
szempont szerint örvendetesen szaporodnak bennük a szöveget kísérő 
képek, diák-szempont szerint örvendetesen fogy a bennük közölt 
anyag terjedelme.

Itt most felvetek egy kérdést ezzel kapcsolatban, amiért ugyan 
bizonyára az ósdiság vádjába esek. Mi következménye lenne annak, 
ha a tankönyvíróknak és a tanítás módszerének mindig a tanulókon 
könnyítő céljai helyett azt tűznénk ki feladatul, hogy a tanuló
kat fokozottabb egyéni munkához szoktassuk? Ha az iskola inkább 
az otthoni, saját erejéből végzett munka ellenőrzője lenne, és nem, 
mint most, az otthoni munkának is elvégzője? Mi lenne akkor, ha 
a tanulótól azt kívánnók, hogy ne játszva tanuljon, mint a mostani 
módszer túlhajtásában gyakran előfordul, hanem dolgozva, amint 
majd az élet megköveteli tőle? Mert ha csak ludus az iskola, akkor 
ebből a Indusból nagyon nehéz lesz a vita laboriosaba, e munkás 
világba való belehelyezkedés. Mert bármennyire munkáltató tanítás
nak nevezzük is, ahogy most tanítunk, és bármilyen tetszetős ered
ményt érünk is el vele, sok tanulónál, mégpedig nem a jobbaknál 
azzal a következménnyel jár, hogy elszokik a rendszeres otthoni 
munkától.
• Ha most lemérjük sine ira et studio a gimnáziumot végzett 
növendékek tudását, és összehasonlítjuk azzal, amivel egykor ben
nünket bocsátott el a gimnázium, az eredményt körülbelül ilyenfor
mán állapítanám meg jó tanárt és átlagosztályt feltételezve : „Szám
tan, fizikából kétségtelenül többet tudnak, mint mi; magyar irodalom
ból és történelemből tágabb szempontból látják a dolgokat, de tárgyi 
és adatszerű tudásuk kisebb, mint a mienk v o lt; földrajz, természet
rajzból nagyobb az általános tudásuk, de kevesebb a leíró földrajzi 
és természetrajzi ismeretük, amire pedig nagy szükségük lehet; a
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modern nyelvekből elért eredmény körülbelül megfelel annak, amit 
annak idején mi értünk e l ; a klasszikus nyelvekben azokban sokkal 
fogyatékosabb ismerettel rendelkeznek, mint mi annak idején.“

Ha igaz ez a megállapítás, pedig sok évi megfigyelés alapján 
én igaznak tartom, akkor ez megint nem a túlterhelés mellett érvel.

Még sok minden van e vitás ügyben, amit vagy nem, vagy más
ként értek, mint sokan, de egyelőre ezekre szeretnék megnyugtató 
feleletet kapni.

Éppen ezért összegezem az eddig elmondottakat. A gimnázium 
mostani tantárgyainak száma és a tankönyvekben közölt tananyag 
mennyisége alapján a túlterhelés meglétele vitatható. Ha van, akkor 
ennek oka a tantervi és módszertani meg nem állapodottságban kere
sendő, de ezen nem új Tantervvel vagy a mai módszer elvetésével 
segíthetünk. Az ebből származó esetleges túlterhelést csak a jó diákok 
érzik meg, de ezek sem annyira, hogy ez a fejlődésük rovására esnék ; 
viszont az átlag és gyenge diákok most kevesebb munkával boldogul
hatnak, mint ezelőtt.

Még csak annyit, hogy a fentiekben egyéni véleményem mondtam 
el a nélkül, hogy ezt így tanártársaimmal megbeszéltem volna. A kár- 
hoztatás tehát csak engem illet, amit én készséggel vállalok, ha a 
magyar nevelésügyre ebből jó származik.

Hajdúböszörmény. Dr. Sarkadi Nagy János

M E G JE G Y Z É S E K  *
Az oktatói rend érdekképviseleti1.

December 3-án ta r to tta  intézőbizottsági ülését a M A  T E S z  (M agyar 
Tanügyi Egyesületek Egyetem es Szervezete) B udapesten. D r. Ősz Béla 
tan . főtanácsos elnöklete a la tt, a 25 tagegyesület részéről az elnökön kívül 
8 (nyolc) tag jelent csupán meg, b ár a tárgysorozat jelezte, hogy az ok tató
rend érdekképviseletének ügyéről lesz szó.

Miklós Béla polgári iskolai ta n á r  m u ta tta  be erre vonatkozó terjedelm es, 
értékes em lékiratát, m elyet a vallás- és közoktatásügyi m iniszterhez kíván 
in téztetn i. A m egjelentek örömmel és helyesléssel üdvözölték ezt, s az elnök 
felterjesztésével eg yü tt elfogadták.

A felterjesztés lényege ez : A tanügy i személyzet megfelelő felsőházi kép
viselete ügyében 1939 június 27-én a VKM -hez elküldött elnöki felterjesztésre 
válasz nem érkezett. M ost úgy értesü lt az elnökség, hogy parlam enti rendsze
rünk  az érdekképviselet irányában fog átalakulni, ezért fesz bekapcsolódásunk 
érdekében előterjesztést. M egállapítja ezentúl, hogy 1937-ben volt 1626 
óvónő, 19,814 elemi iskolai, 2556 továbbképző iskolai tan ító , 10,515 közép-, 
középfokú és szakiskolai tan á r és 1143 egyetemi és főiskolai tanár. Mégis 
az a  helyzet, hogy utóbbiaknak  15 felsőházi tagúk van, a 34,511 többi 
pedagógust meg senki sem képviseli. A v isszatért területekkel kétségkívül még 
nagyobb lesz az eltolódás. — K ifejti azu tán  a felterjesztés, hogy óvodán 
átm egy a keresztyén társadalom  elég nagy része, elem it m indenki végez, 
közép- és középfokú iskolát pedig a középosztály, míg főiskolai és egyetemi 
végzettsége csak a társadalom  igen vékony rétegének van. Szám talanszor 
vo lt m ár tapaszta lható , hogy a tan ító i rend képviseletének h iányában  súlyos 
nevelési kérdésekről megkérdezése nélkül tö rtén t döntés évtizedekre, néha
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századokra. „Ezen a téren szervezetünk tagjait egyéni ambíciók nem vezetik, 
inert tud juk , hogy aki m in t szakem ber az országgyűlésbe, vagy a törvény- 
hatósági közgyűlésbe kerül, súlyos felelősséggel járó kom oly többletm unkát 
vállal magára. Állandó készenlétet, örökös tanu lást je len t ez, m ert a szak
embernek mindig és m indenütt teljes és tökéletes fegyverzetben kell meg
jelennie. De a k iválaszto ttaknak  mégis vállalniok keli m inden fáradságot, 
m ert ez az igazi frázis nélküli hazafiság.“ Ezért kéri a nem zet érdekében mind 
az országgyűlés m indkét házában, m int a törvényhatóságokban is a meg
felelő képviseletet.

A felterjesztésre kerülő Emlékirat m indenekelőtt m egállapítja, hogy a 
m agyar jogalkotás a törvényhozásban és az önkorm ányzatban hétféle más 
jogcím m ellett ism er: 1. h ivatalos ta g o k a t; 2. szakszerűségi képviselőket; 
3. érdekképviseleti tagokat.

Ezután  sorban jeiíemzi e három fajta  tagságot, h ivatkozva a vonatkozó 
törvényekre és rendeletekre. M egállapítja, hogy h ivata li tag ja  a törvény- 
hatósági önkorm ányzatnak és törvényhozásnak a tanárok  és tan ítók  közül 
egy sincs. Szakszerűségi tag ja  a főigazgató és tanfelügyelő ; de őket az utolsó 
fővárosi törvény m egfosztotta az indítványozás és határozathozata l jogától. 
A vidéki törvényhatóságokban tagok a főiskolák igazgatói, a vármegyékben 
pedig a tanítóegyesület elnöke. Érdekképviseleti tagságot először 1924-ben 
lé tesíte tt a fővárosi törvény, m ajd  1926-ban a felsőházi. Jelenleg a főváros 
törvényhatósági bizottságának 108 választo tt és 19 érdekképviseleti tagja 
van. l i t  is, a vidékiekben is tagságot nyert az ügyvédi, orvosi, közjegyzői, 
mérnöki kam ara, a mezőgazdasági bizottság, a kereskedelmi és iparkam ara, 
a vitézi rend, az OTI biztosításra kötelezeítjei és a községi és körjegyzői 
egyesület : csak o k ta tó t nem  ta lá lu n k  sehol.

Ezek m egállapítása u tán  sorra cáfolja az E m lékirat azokat az ellen
érveket, m elyeket az oktatórend intézményes érdekképviseletével szemben 
felemlíteni szokás. Ilyen az összeférhetetlenség, hogy t. i. a fővárosban rend
szeresített állásban működő egyén bizottsági tag legyen. Ezzel szemben meg 
lehet állapítani, hogy a közigazgatási tisztviselők hasonló alkalm azás ellenére 
tagok. Másik vélemény szerint csak szabad pályán m űködőknek van szük
ségük érdekvédelem re.; ezzel szemben m egjegyzi: m a m ár az orvosok és 
m érnökök nagyrésze is közalkalm azott, mégis kam aráján  keresztül biztosítja 
érdekeinek védelm ét a végrehajtó hatalom m al szemben.

M egállapítja azután  az E m lékirat, hogy az érdekvédelem  intézm ényes 
m egvalósításához nincs szükség tanügyi kam arára, m ert a k am ara  a szabad
foglalkozásúak fegyelmi hatósága, az oktatók legnagyobb része azonban köz- 
alkalm azott, tehá t van fegyelmi hatósága amúgy is.

Kiemeli, hogy az 1934 : X II. te. 5. §-a jogot ad a fővárosi törvényhatósági 
bizottság állandó tanügyi szakbizottságának arra, hogy gyűléseire szakértőket 
behívhasson. E m lékiratunk  ezért először is azt kéri, hogy ezen az alapon 
hívassék meg a M A T E S z  képviselete az említett bizottság üléseire. Továbbá : 
m iután a felsőházban a közép- és alsófokú oktatásnak egy képviselője sincs, 
kéri, hogy tegyen a kormány legfelsőbb helyen javaslatot néhány kiváló tanár és 
tanító örökös felsőházi taggá való kinevezésére. Végül megemlíti, hogy az 1926. évi 
X X I I .  te. 19. §-a módot ad arra, hogy az oktatórend felsőházi érdekképviselete 
törvényhozás útján rendeztessék. Példa erre az 1928 : X III. te. és az 1930. évi 
X LII. te., m ely a GyOSZ és az OMGE 2—2 érdekképviselőjének a felsőházi 
törvény életbelépése u tán  ad o tt felsőházi tagságot.

Legvégül nyomatékosan kéri az Emlékirat, hogy alkotmányos életünknek 
átalakítása, megújítása esetén biztosittassék a magyar oktatórend számára az a 
hivatásrendi érdekképviselet a székesfővárosi, a törvényhatósági joggal fel
ruházott és a megyei városok, a várm egyék és az országgyűlés m unkájában, 
mely őt száma, értéke, a nem zet életében betö ltö tt fontos szerepe, jövőt építő 
jelentősége a lap ján  a legteljesebb joggal megilleti.

Midőn a MÁTESz álta l te t t  lépést ezekben ism erte ttük , bízunk benne, 
hogy szívós és k ita r tó  m unkával el fogja a tanítórend s benne a középiskolai 
tanárság a társadalom ban az őt m éltán  megillető helvet foglalni. b—d.
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Mem az írásbeliségre . . .

Az utóbbi években sokszor panaszkod tunk  m ár arról elkeseredve, hogy 
az igazgatói és ta n á ri m unka a sok írásbeli lélekölő m unkálkodás fo ly tán  
szinte elviselhetetlenné kezd válni. Még inkább hozzájárult ehhez a nem  éppen 
kellemesnek m ondható érzéshez az ősszel egy tervezet elolvasása, mely az 
igazgatói ügykezeléssel kapcsolatban még az t is előírná, m ilyen papíron, 
hányas sorvezetővel, avagy gépeléssel, sokszor felesleges felzettel, tin táva l, 
avagy irónnal, piros vagy fekete színben végezzük az ügykezelést, hová 
üssük a bélyegzőt, hány  m illim éteres szélet hagyjunk stb. A tanm enetek  
folytonos, ism ételt elkészítése, beküldése, az óravázlatok fontosságának némely 
helyen erősen tú lzo tt emelése m indinkább hozzájárult ahhoz, hogy a tanárság  
nehéz gazdasági helyzete folytán am úgy sem rózsás hangu la tá t még rontsa. 
Az a vidám , jókedvű m unka, mely egyedül záloga a sikeres nevelésnek, h a tá 
rozo ttan  veszélyben forgott.

Éppen ezért a legnagyobb öröm m el üdvözölhetjük és őszinte hálával 
fogadjuk m indnyájan, tanárok és ta n ító k  egyaránt, de ta lán  mégis mi, p ro
testáns t anárok ieginkább a vallás- és közoktatásügyi m iniszternek a december 
1-i H ivatalos Közlönyben m egjelent 172,543—-1940. V. szám ú rendeletét, 
mely erélyes szavakkal intézkedve k ív án ja  ezt a helytelen irány t m egszüntetni. 
Hangsúlyozza, hogy nem az írásbeliségen van  a fősúly, hanem  a  tervszerű  
m unkán, am elyet ä ta n á r  írás nélkül is jól végezhet, s a legszebb írásbeli 
kidolgozás ellenére is egészen rosszul csinálhat, ha nincs is tenáldo tta  tehetsége, 
ha  nem született nevelőnek, s h a  m unkakedvét nem fontos sallangokkal 
veszik el.

M egállapítja a rendelet, hogy „ többféle  téves fölfogás és m agyarázat 
következtében a tan ító k a t és ta n á ro k a t sok írásbeli m unkával“ terhelték  
meg. Majd kiemeli, hogy a tanmenet a  tan te rv i anyag rendszeres felosztása, 
az évi oktatás rendjének szükséges vezérfonala. „Ezen az elvi kereten  tú l, 
aprólékos és felesleges zaklatásokra a lkalm at nyújtó , tú lzo tt részletezéseket 
m egkívánni tilos. Minden más in tézkedést (pl. utasítások S hasonlók) csak 
felvilágosító, útbaigazító , tanácsadó jellegűnek kell tekinteni, de sem m iképpen 
sem szabad a követelm ények zsinórm értékévé tenni.“ Igen helyes intéz
kedése tovább e rendeletnek, hogy „ tan te rv - vagy tankönyvváltoz ta tás 
esetén kívül a helyesen és kellő szakszerűséggel szerkesztett és jóváhagyott 
tanm enete t -— ha  a tan ár saját jószán tábó l nem óhajt ú ja t  bem u ta tn i —  
évekre meg kell hagyni a használatban  azokból a szaktárgyakból, am elyeknek 
változó anyaga nincs“ . A nyelvekből is csak az olvasmányi anyag, továbbá 
írásbeli dolgozatok körében beálló változásokat kell évenként ú jra  elvégezni.

A zután á tté r  a rendelet az óravázlatra, s kim ondja : „Lényege és jelentő
sége nem az írásbeliségre, hanem a ta n á ri előkészületre esik, am it m indenkitől, 
m indenkor meg kell követelni. Mivel az előkészülés nem azonos az óraváz
la tta l, íté le te t és b írá la to t is csak a valóságos nevelő- és ok ta tóm unka és ered
m énye alapján lehet mondani, nem  pedig az óravázlat szerint.“ Mivel a ta n á r  
egyénisége a fontos, „ezért az ó ravázla t terjedelm e, beosztása, külső alakja 
egyéni szabadságra bízott, a rávonatkozó  minden észrevétel csak irányító , 
ú tm u ta tó  lehet, de sohasem m inősítő ere jű“ . Mivel a készülés és ennek be
gyakorlása igen fontos, ezért elrendeli a m iniszter, hogy a  ta n á r  első ö t évi 
szolgálata a la tt  gondos m unkával kell, hogy' előkészüljön órái anyagára, 
óravázlatot készít s ezt megőrzi, k ív á n a tra  a felügyelő hatóságnak  bem utatja . 
„Az iskolai felügyelet szemében csak m ellékesen Vagy kivételesen válik  az 
óravázlat a gondos előkészület b izonyságául.“ Megkövetelhető azonban az 
olyan tanártó l, ki hanyatlást m u ta t, m unkájában  feltűnő rendszertelenség 
többízben m egállapítható, vagy elkalandozó természete az alaposabb óra
v áz la to t nem nélkülözheti.

Végül így fejezi b e : „E lvárom , hogy ennek a rendelkezésem nek irányi- 
elveit és szellemét a tan ítók  és tan á ro k  a m aguk hivatását megbecsülő és igazoló 
jó m unkával, az igazgatás és felügyelet pedig kellő m érték ta rtássa l és m éltá
nyossággal szolgálja.“
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Az egész rendeletén érezzük a tanári m unkának, m in t h ivatásnak  meg
becsülését és az egyéni m unka kiemelését. Ígérjük, hogy a  tő lünk v á r t  lelkes 
m unkával a rendelet céljait elősegítjük, hogy ez a v isszatérés a régi egyéni 
tanári m unkához ne m aradjon elszigetelt jelenség, hanem  hatoljon be ú jra 
egész tanügyünk szervezetébe. Legyen ú jra  minden ta n á r , de m inden iskola 
is egyéniség (s i t t  elsősorban a mi iskoláinkra gondolok), egyéniség, m ert 
ebből lesz az egyetemes tanügynek  is haszna, nem az uniform izált nevelésből.

B udapest. Dr. B ánkúd Dezső.

Modern nyelvi szakos tanárok továbbképzése.

Régi ba ja  a modern nyelvtanításnak, hogy nem m inden modern nyelvet 
tanító. ta n á r  b írja a szükséges m értékben az illető nyelvet. Mindenki tudna 
ebből a szem pontból példákat, a vidéken talán  még inkább, m int a fővárosban. 
A m ostani világhelyzet úgyszólván lehetetlenné teszi, hogy hosszabb külföldi 
tartózkodás ú tján  szerezze meg a tan á r a teljes gyakorlato t. E zt érezte a 
budapesti tankerü le t főigazgatója, vitéz Fraknóy .József és 2809— 1940/41. 
számú rendeletével klubestéket szervezett a főváros m odern nyelvtanárai 
részére. M egértjük azt is, hogy heti estékből havonként egyet kötelezővé te tt ,  
m ert ism erjük emberi gyarlóságunkat, mely m inden alól kibúvót keres. 
Az első este december 3-án volt ném et nyelvi tanárok  szám ára a Fővárosi 
A lkalm azottak Nemzeti Szövetsége (FANSz) M adách-téri term ében. Nem 
hinnők, hogy a célt elérte. Már az a tény, hogy sokszáz ta n á r  volt h ivatalos 
erre —  m ert nemcsak középiskolai (állami, községi, m agán, egyesületi és 
izraelita), hanem  kereskedelmi, tanítóképző-líceumi és polgári iskolai tan á r 
egyaránt —  s ehhez a felekezetiek is eljöhettek m int vendégek, teh á t e nagy 
szám kétségessé te tte  a nyelvi gyakorlást, ami pedig a főcél le lt volna. M ert 
az elhangzott előadás csak passzív részvételt b iztosíto tt, hiszen tu d ju k , hogy 
még kisebb körben sem hangzanak el ilyen alkalom kor hozzászólások m agyar 
nyelven sem, nem hogy i t t  általános eszmecserére lehessen számítani. Az elő
adás u tán  meg nehezen társalog olyan ismerősével idegen nyelven valaki, 
akivel mindig m agyarul szokott beszélni.

A szép és fontos cél elérésére, s mivel igazán szükséges a gyakorlás, 
helyesebbnek ta rtanók , ha az igazgató vagy tanu lm ányi felügyelő (szak- 
felügyelő) megismerné a keze között m unkálkodó tan áro k a t, melyiknek 
mire lenne szüksége, s ezek részére szervezne a főigazgatóság tanfolyam okat. 
Lesz olyan tan á r, kinek kiejtése nem megfelelő, vagy nem  szép, egyebekben 
a helyzet m agaslatán á ll; vagy olyan, kinek csak a napi nyelvhasználatban 
nincs elég könnyedsége, gyakorlata ; olyan is fog akadni, akinek csak irodalm i 
továbbképzése hiányzik, m ivel nincs meg ta lán  az anyagi lehetősége, hogy 
saját pénzén szakkönyveket szerezzen be, vagy pedig iskolája sem tu d ja  
neki az erre szükséges fedezetet megadni. Ezek kisebb csoportokban egybe
gyűjtve sokat nyerhetnek az ilyen módszerrel. Csak ne töm egfelvonulást 1 
Hiszen m indig hangsúlyozzuk, hogy az osztályok túlzsúfoltsága a m odem  
nyelvtanítás sikertelenségének egyik főoka; ezért k ívánatos a csoportokban 
folyó nyelv tan itás. Áll ez azonban nemcsak az iskolára, és nemcsak a diákra, 
hanem  az ilyen tanfolyam okra is és a tanárokra is, k ik  ebben az esetben 
szintén növendékekké válnak.

Mikor a tan ári továbbképzés ez értékes lehetőségét örömmel üdvözöljük, 
a cél érdekében javasolt megoldási m ódra felhívjuk a  budapesti tankerü le t 
főigazgatóságának figyelmét.

B udapest. Dr. Bánkúti Dezső.
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B E L FÖ L D I L A P S Z E M L E
Országos Középiskolai Tanárcgyesületi Közlöny. 1940. 1. (szept.) Donnuth 

Árpád : A németség szellemi életének képe a gimnázium felső osztályaiban. 
H óm an 1936-ban elhangzott kijelentése szerin t szakism erethalm ozás helyett 
erkölcsi, jellembeli és világnézeti nevelést kell adni, Teleki szerint pedig 
tú lsókat akarunk és ezért érünk el a kelleténél kevesebbet. Ez érvényes főként 
az idegen nyelvek tan ítására , mely főleg a rra  tö rekedett, hogy a tanulók az 
írók m űveit m egértve tájékozódjanak az idegen nép szellemi életében. Így 
volt ez a ném et nyelv tan ításában  is. Cél te h á t a nyelvtani tudás, ezért azután 
kevés lesz a szókincs és élő nyelvi gyakorlat. H ibás volt a módszer. Alsó fokon 
gyakorlati életből v e tt  anyag az első, azu tán  földrajz, tö rtén e t, m űvészet- 
tö rtén e t, végül sű ríte tt száraz irodalm i képek. Most p rak tikus, gyakorlati 
nyelv tan ítás le tt a cél. Az 1938. évi U tasítások  ké t célt tűznek k i : 1. Gyakor
lo ttság  a nyelv szóbeli és írásbeli használatában  (erre szolgál a nyelvtan , beszéd- 
gyakorlat és irodalm i olvasmány). 2. T ájékozottság a ném et művelődés és 
szellemi élet körében. Meggyőződése, hogyha az érettségi továbbra  is ford ítást 
k íván az idegen nyelvből, nem lesz jobb eredm ényre k ilátás. K övetni kellene 
nézete szerint a ném et pé ldát : könnyű, az é lettel kapcsolatos szöveg felolva
sása (háromszor, négyszer) u tán  a tanuló  fogalm az az idegen nyelven. Számot 
vetve a sokféle céllal, á t kellene szervezni közoktatásügyünket. A ném et 
szellem m egism ertetését k ívánja a V II., V III. osztály tan te rv e , de a VI. o. 
m ondái, földrajzi, tö rténelm i olvasm ányai is m ár ezt a célt szolgálják ; a 
világnézetre nevelésnek ez a k iindulópontja : kötelességteljesítésre, felelősség- 
érzetre tan ít. A középkori városi élet ra jza  a polgárság megbecsülésére nevel. 
L u ther egyénisége és kora Istenbe v e te tt  hitével, az emberi öncélúság meg- 
hasonlására vezető tragikus diszharm ónia. A parasztlázadások irodalm i fel
dolgozásai, a 18. sz. szellem történeti szem pontból fontos irodalm i alkotásai 
(egy N athan , H erder, K an t), végül Goethe és Schiller gondolatvilága is erre 
szolgál. A X IX . század különböző irodalm i irányai erkölcsös em bernevelést 
szolgálnak, tek in te tük  az örök eszmény, Isten  felé irányul.

Lakatos László Tanulóink házi olvasm ányai és a világirodalom  c. cikke 
m egállapítja  azt a sajnálatos tény t, hogy növendékeink alig ism ernek világ- 
irodalm i alkotásokat, pedig ezt kis nem zet nem engedheti meg m agának. 
Reális elgondolással a világirodalom különböző alkotásaiból sorozatot ad, 
ezeket adná diákjai kezébe. Szó férhet ugyan ném elyik a ján lo tt m ű nevelő 
értékéhez, de alap jában  igaza van elgondolásával, s kellene is ezzel a kér
déssel törődni.

Márf f y  Oszkár a C arta della Scuola, az egy éve k iado tt olasz iskolai keret- 
tö rv én y t ism erteti. A Forgácsokban Jankovich  Miklós A pesti diák  című gon
dolatébresztő könyvét a ján lja  m inden pesti tanárnak .

2. (okt.) Ember István  Problém aérzék a m agasabbfokú tö rténettan ításban . 
Az új nemzedék súlyos országszervező, állam - és társadalom építő  feladatát 
tö rtén e ti érzékkel fogja szerinte m egoldhatni, ha az alapföltételek k u ta tásá t 
m ár az alsó fokon m egindítjuk. A lényeges fogalmi jegy kiemelése fényt áraszt 
a  fogalom lényegére. Egy-egy kor életösszefüggését m egbontó, de jövőt 
m agukban hordó jelenségek igen tanulságosak lehetnek. Problém aérzék fej
lesztése, lényeget kereső, kerek egészet alkotó órai m unka fogja csak m agával 
ragadni az osztályt. A Figyelőben Spectator a pozsonyi m agyar gimnázium 
k é t évét jellemzi. —  H odinka László az É lőnyelvi Szakosztály diáklevele
zéséről számol be.

3. (nov.) Rózsa József, a m ost k inevezett m arosvásárhelyi tankerületi 
főigazgató, a kolozsvári r. kát. gimnázium huszonkétéves küzdelm ét írja meg. 
Történelm i á ttek in tés u tán  a tanulók, tanárok , tan te rv  és óraterv, vér- 
vizsgálatok, ind irek t és autonóm  nevelés, jellemző ,jogi“ érv stb . érdekes 
jellemzése u tán  m eg á llap ítja : „K em ény harco t v ív tunk .“ A Figyelőben 
Kardeván Károly szerkesztő ír Családvédelem címen. R ám u ta t ennek fontos
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ságára, s ennek érdekében a nyugdíjasok helyzetének orvoslását k ívánja. 
A Forgácsokban Temesy Győző k im u ta tás t közöl, m in t csökkent nyolc év 
a la tt felénél többel a tanárjelöltek száma. A ké t utóbbi cikk összekapcsolódik, 
s sürgősen orvoslást váró kérdést v e t fel.

M aival' Középiskola. 8. (aug.) H app József A számonkérés fontossága a 
középiskolai o k ta tó  m unkában. A gyerm ek serkentésére szükséges, fegyelmező 
ereje sem tagadha tó  le. Az óránkénti számonkérés alapot terem t a haladásra , 
tanegység! ism étlések nagyobb egységbe foglal ják a tan u ltak a t, az összefoglaló 
ismétlések a lényeg u tán  k u ta tva , a főrészeket vésik emlékezetbe. A ta n á r  
mindennek h elyet ad beosztásában. Az évvégi vizsga helyetti számonkérés 
nélkülözhető lenne, ha nem szám ít az osztályozásba. Egv i t t  elhangzott 
felelet nem  dön thet, de kom olyabbá tenné ezt, ha osztályozás előtt lenne. 
Előzetes osztályozás után  következnék, féljegyek is lennének. H árom tagú 
bizottság lenne az órán, egyik tag  szaktanár, m ásik is az osztályban tan ító  
tanár. Az elnök jegyezné a feleletekre ad o tt osztályzatot, s u tána m ind járt 
osztályozna a bizottság. Minden tanuló felelne, s ez 30-nál nagyobb létszám ú 
osztályban k é t ó rá t is igénybevenne. Véleménye szerint csak az osztályozott 
számonkérés lesz komollyá és szükségessé. Ez a mi vélem ényünk szerint a 
régihez való visszatérés lenne, m ikor az egész év m unkája a la tt meg nem 
ism ert tan u ló t egy feleletből k íván ták  m egítélni. A bban igazat adunk a 
cikkírónak, hogy a" továbbhaladásra nem szám ító tárgyak  (testnevelés, gyors
írás, szépírás, ének) tanára  igen nehéz helyzetben van. H a az általános ered
mény rom lásátó l félünk, annak feltételein  kellene enyhíteni. így végzi az 
író : „ H á th a  van  ezek közt a gondolatok közt olyan, am elyet érdemes meg
szívlelni és a nevelőoktatás nemes m unkakörében m egvalósítani.“ Valóban, 
kell ezekről gondolkozni, de eddig sehol visszhangját vagy ellenzését ennek 
a cikknek nem  ta lá ltu k . Érdem es írni, m erül fel a gondolat, ha úgy látszik, 
nem olvassák el még a szakkörök sem a tanügyi folyóiratok cikkeit?

10. (okt.) Ágoston Julián  L a tin tan ítá s  az új tan te rv  és utasítások alap ján  
gram m atikai fokon. A nyelv, római irodalom , élet és szellem ismerete, m ű v e
lődésünk róm ai elemeinek m egértetése alfejezetekben elmélkedik e kérdésről.

11. (nov.) V isy József Tóth T iham érnak, a nagy szónoknak és nevelőnek 
pedagógiai vezéreszméjéről értekezik.

Pannonhalm i Szemle. 2. Jámbor M ike  Mai m agyarságunk életrajza (Az 
iskolai nem zetnevelés kérdései) címen a székesfehérvári 1939 júliusi nem zet
ismereti előadássorozat és Szekfű Mi a m agyar? c. m űve alapján  kérdi, tovább 
tudja-e az iskola nevelése m indazt adni. K ét tényező segíti elő:: az ok ta tó  
m unka és az ifjúsági egyesületek. Ezekkel kapcsolatban veti fel a kérdéseket 
és ajánl megszívlelésre méltó gondolatokat nevelőtársai figyelmébe.

4. Szalag Jeromos A „lélek szerint való nevelés“ , Bognár Cecil A tanu lás 
egészségtana.

Kereskedelmi Szakoktatás. 1. (szept.) Lácze.r István  a m agyar nyelv védel
m ét aján lja  idegen nyelvet tan ító  tan á rtá rsa i figyelmébe. Szólásmódokat 
m u ta t be, e lre tten tő  és tanulságos olvasm ány.

Oktatófilm Közlönyei. 9. (szept.) Kis cikk szól az irodalm i filmekről. 
Egy iskola értesítő jével szemben m egállapítja , hogy van történelm i, földrajzi, 
film elég, m elyet lehet az irodalom tanítással kapcsolatban használni. Nehezebb 
kérdés a k im ondottan  irodalmi film, m ert jelm ezhűséget kívánó filmek készí
tésé t nem ígérheti a film oktatás. Ezeket meg kellene já tsza tn i, ami nem kis 
feladat, lenne. Egyelőre ezzel várn i kell.

10. (okt.) Szemes Gábor Az á lla ttan i oktatófilm ek módszeres felhasz
nálásáról í r : Film pergetés és nevelés, K örnyezettanulm ányozás és a film, 
É letm űködés megismertetése, A típ u stan ítá s  elve, O ktatófilm  és a szertár, 
Tanm enet és a film  (bem utatja te rvezetét is), T anári értekezlet és a film. 
Az egyes film ek módszeres feldolgozása következik végül.

11. (nov.) Gyurjács András : A z  oktatófilm  lélektana és esztétikája szerint 
a filmes ó ráknak  hangulati varázsa van, s ak tív  folyam atot is kell, hogy 
indítson : a képzelőerő dolgozik, lélekformáló lehetőségek adódnak, ezeket
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k i kell aknázni. -—- Balogh Béla a film és gép kím élésére h ív  fel, Révész Emil 
pedig a film szépre nevelő ha tásá t vázolja.

Evangélikus Népiskola. 11. (nov.) H ajas Béla L ehr A lbert Sárszentlőrincen 
•címen eredeti k u ta tá sa it közli a budapesti evangélikus gimnázium híres 
tanáráró l, az ism ert Toldi-magyarázóról.

Sárospataki Református Lapok. 44. (nov. 3.) N ovák Sándor Egy korszerű 
kérdés címen m egállap ítja , hogy az új tan te rv  is elég távo l k e rü lt a kor szük
ségletétől. S mivel nem  érdek a tan te rv  gyakori vá lto z ta tása , a mostani 
óraszám  keretén belül is lehetne a harcias m agyar nem zet fiainak hadtörté
nelmi, inkább hangu la to t keltő nevelést adni. Ez érdekelne ; k á r nem zetünk 
hadi érzékét parlagon hevertetn i, s nem zetnevelésünket ilyen irányban el
hanyagolni.

46. nov. 17. F o ly tatásos cikkben Dávid Zoltán Ifjúságunk nevelésének 
legidőszerűbb kérdései címen szülői értekezleti előadásából közöl részeket.

b. d.

Az Országos Református Tanáregyesület zászlóbontása Kolozsváron.
Erdély  északi részének visszaszerzése sok egyéb között nagy megerősödését 
je len ti a reform átus tanügynek  is. A visszatért részeken 11 reform átus közép
vagy középfokú iskola működik. Ezeknek legnagyobb része a rom án meg
szállás éveiben is fo ly ta tta  nemzetnevelő tevékenységét.

Egyesületünk központi igazgatóságának e tan év i első gyűlésén vitéz 
dr. Bessenyei Lajos elnök m egem lékezett reform átus iskolázásunk e nagy 
nyereségéről, üdvözölte egyházkerületünk nevében a v issza tért, sok kálváriát 
j á r t  tanári testü le teket, s javaslatára  a központi igazgatóság elhatározta, hogy 
megteszi az előkészületeket az erdélyi reform átus tan á ro k n ak  egyesületünk 
kebelébe való visszatérésére. Körlevelek szétküldése h elyett célravezetőbbnek 
te tsz e tt a személyes érintkezés felvétele. E  célból legjobb alkalom nak kínál
kozott az erdélyi egyházkerület november 22—23-ra te rv eze tt közgyűlése, 
ahol az összes ta n á ri testü le tek  képviselve vannak. E zért az egyesület főjegy
zője Gönczi László kolozsvári gimnáziumi igazgatóval levélben előkészítette 
e napokra a találkozást. A zt rem éltük, hogy m inden reform átus intézet igazga
tó jával és egy-két tan á ráv a l össze tudunk  jönni. Sajnos, Vásárhelyi János 
püspök betegsége és egyéb okok m ia tt az utolsó percben el k e lle tt halasztani 
a közgyűlést. Mivel azonban néhány iskola vezetősége m egígérte képvise
le té t, az egyesület vezetősége az eredeti tervnek megfelelően novem ber 22-én 
Kolozsvárra u ta z o tt a rég óhajtva v á r t testvéri találkozóra.

Az elnök, főjegyző, pénztáros és központi jegyzőből álló kis küldöttség 
boldog örömmel ke lt ú tra  Erdély felé, hogy elvigye az egyesület hívó szavát, 
testvéri üzenetét és üdvözletét sokat szenvedett k artá rsa inknak . Leírhatatlan 
érzelmek tö ltö ttek  el m indnyájunkat, am ikor vonatunk  á th a lad t a trianoni 
határon , a K irályhágón, és hazánk egyik legszebb hegyvidéki vasútvonalán 
jobbról és balról k itá ru lt e lő ttünk  Erdély. Megérkezésünk u tá n  az ősi kollégium 
im aterm ében gyű ltünk  össze. I t t  v á rta  küldöttségünket az egybegyűlt tanárság. 
A megjelentek között képviselve vo lt a kolozsvári intézm ényeken kívül a nagy
váradi református leánygim názium , a székelyudvarhelyi reform átus tanítónő
képző és a zilahi reform átus gimnázium. A m egbeszélést hálaadó istentisztelet 
vezette  be. Székely János kartársunk  buzgó im ája  a visszatérés h á lá já t zengte 
az Egek U rának. É neklés u tán  Gönczi László kolozsvári gim názium i igazgató 
üdvözölte meleg szavakkal az egyesület k ikü ldö tte it, b em u ta tv a  őket a jelen
levőknek. M egem lékezett a nagyenyedi kollégiumról és a szászvárosi református 
gimnáziumról, am elyek még továbbra is rabságban m arad tak , ez utóbbi évek 
ó ta  meg is szü n te tte  m űködését. Üdvözlő szavai u tá n  Dóczy Ferenc, a kol
légium egyik legrégibb ta n á ra  ism ertette röviden az erdélyi reform átus tanárság
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szervezeti é le ié t a megszállás szomorú évei a la tt. A régi keretek összeomlása 
u tán  hosszas küzdelem árán  sikerü lt m egalkotni az egyházkerület tanári 
értekezletét, amely összefogó szerve le tt erdélyi kartársainknak. Nem könnyű 
volt az ellenséges állam korm ánnyal elfogadtatni még ezt a teljesen egyházi 
keretben m űködő szervezetet sem. Ez a tanári értekezlet aztán minden erejével 
azon fáradozott, hogy intézeteinknek az ősöktől örökölt hitvallásos és nemzeti 
jellegét meg lehessen őrizni. Ez összefogó szervnek m egvoltak minden intézet 
székhelyén a m aga helyi tagozatai, melyek m unkásságukról a közgyűlésnek 
szám oltak be. Küzdelmeikben k ia lakult az a szent meggyőződés, hogy a 
m agyarságot ezen a földön csak a M indenható Isten  örök kegyelmébe v e te tt 
h it ta r th a t ja  meg. Ezt p lán tá lták  á t növendékeikbe is. Azokat a drága áron 
szerzett tapasz ta la tokat, am elyek e súlyos évek értékes ajándékai, kam atoz
ta tn i kell m ost m ár szélesebb téren  az egész m agyarság, az egész m agyar 
nevelés jav á ra . Ebben a gondolatban üdvözli az Országos Reform átus Tanár- 
egyesület m egjelent képviselőit, s az egyesület m unkájára  Isten áldását kéri.

Az üdvözlések u tán  egyesületünk elnöke szólott a megjelentekhez. Meg
köszönte a szeretet m egnyilvánulásait és kifejezést a d o tt annak a szeretetnek 
is, am elyről tanúságot tenni, üzenetet hozni jö tt  ide az egyesület küldöttsége. 
Az elnök m egnyitó szavai u tán  a főjegyző ism ertette  részletesen az egyesület 
szervezetét, tö rtén e té t, m űködését. A pénztáros egyesületünk anyagi helyzeté
ről ad o tt képet, s főleg tan ári jó léti intézm ényeinket ism ertette. Felhívta az 
egybegyűltek figyelmét a tanárok  gyermekeinek neveltetési alapjára, melynek 
ezidei kam ataiból megfelelő részt azzal a gondolattal nem használtunk fel, 
hogy az erdélyi tanárok gyermekei szám ára m ár ez évben megnyíljék a lehető
ség az ebben való részesülésre. A központi jegyző m in t a debreceni Kollégium 
tanárképző intézetének mb. igazgatója a reform átus tanárnevelés fejlődő 
in tézm ényét ism ertette. Végül K un István, a debreceni városi nyomda igaz
gató ja  a p ro testáns szellemű tankönyvekről ta r to tt  előadást. Néhány erdélyi 
kartárs  érdeklődésére az elnök azonnal felvilágosítást adott. Majd Gönczi 
László je len te tte  be, hogy a kolozsvári reform átus gimnázium tan á ri kara  
egységesen elhatározta az 'egyesü let tag jainak  sorába való belépését.

E ste b a rá ti ismerkedésre a  kollégium ban jö ttü n k  össze vacsorára. I t t  
m egjelent Vásárhelyi János püspök, Illés Gyula főigazgató és dr. Tavaszy 
Sándor egyházkerületi tanügyi előadó a k é t in tézet tanári karával együtt. 
F e lejthetetlen  lesz szám unkra az a bizonyságtevés, amellyel vacsora végén a 
püspök ú r —  a jelenlevők szerint először •— mélyről jövő hálás elismeréssel 
m u ta tta  meg az erdélyi reform átus tanárság 20 éves áldozatának minden nehéz
ségét és szenvedését.

M ásnap a küldöttség tag ja i tisztelegtek a püspök úrnál, és m egtekintették  
kincses K olozsvár sok drága em lékét, m egszentelt épületeit. A lelkek ta lá l
kozójáról felem elt érzésekkel jö ttü n k  vissza fo ly tatn i a reform átus tan á r- 
egyesület m indennapi m unkájá t értékes tapasztalatokkal és küldetésünk tu d a 
táb an  megerősödve. Legelső törekvésünk egyesületünk legközelebbi közgyű
lését olyan időben és olyan helyen megrendezni, hogy o tt minden erdélyi k ar
társunk  megjelenhessék, s mi közülünk is minél számosabban eljöhessenek 
egy nagyobbszabású, szélesebb körre kiható á ld o tt találkozóra. P. Z.

A T anárok  özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület tag ja ih o z! Rövidesen 
harm inc éve lesz annak, hogy boldogult Theisz Gyula kartársunk lelkében 
m egfogant a tan á ri özvegyek és árvák  ellátásának a gondolata. A gondolat 
többszáz tan á ri lélekben visszhangra ta lá lt és 1912-ben m egszületett a Tanárok 
Özvegyeit és Á rváit Segítő Egyesület. Az örökös tagok befizetéseiből, a havi 
cgykoronás tagsági díjakból, a lelkes adományokból és gyűjtésekből napról- 
napra úgy gyűltek  az ezer koronák, hogy az' egyesület a nagy világháború 
legínségesebb éveiben 423,000 koronát tu do tt hadikölcsön és m agyar korona- 
já radékkötvények  vásárlására fordítani, hogy —  az akkori elgondolás szerint 
—  értékállóvá tegye a m aga vagyonát.

A m indnyájunkat sújtó m agyar balszerencse alapjaiban rendítette  meg 
egyesületünket. Vagyonunk 99% -a elveszett. A tan á ri derűlátás és áldoza
tosság azonban m egm entette a haldokló gyerm eket. Az egyesület m egm aradt 
tagjai, pártfogói anyagi tám ogatásukkal, az egyesület bölcs vezetői pedig
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előrelátásukkal és irány ításukkal annyira v itték  az egyesületet, hogy ma 
m ár ism ét 41,000 pengővel rendelkezik, és ha szűkösen is, de mégis tud ja  
segélyezni az elhúnyt k a rtá rsak  visszam aradottait. Ezidei decem ber 8-i köz
gyűlésén is kereken 400C pengőt ju tta to tt  a tan ári özvegyeknek és árváknak.

A jövő esztendővel, 1941-gyel, azonban újabb m egpróbáltatás vár az 
egyesületre. Ebben az évben jár ugyanis le a tagdíjfizetési kötelezettsége 
azoknak, akik az egyesület m egalapításakor, 1912-ben, rendes tagoknak 
léptek  be az egyesület kötelékébe, és vállalták  a 30 évi tagsági kötelezettséget. 
Ez számokban kifejezve az t jelenti, hogy az egyesületnek m a még élő 253 
rendes tagja közül jövőre mintegy 150 tag  felszabadul a tagdíj fizetésének 
kötelezettsége alól és a m egm aradó 103 rendes és a még önként adózó 23 
örökös tagnak kellene a m aga tagsági járulékaiból, az esetleges adományokból 
és az alaptőke kam ataiból azt a 4000 pengő összeget előterem teni, amely a 
m a élő 200 tanári özvegy és árva így is alig szám bavehető (évi 20 pengős) 
megsegítéséhez kellene.

Mélyen m egrendülve lá tta  ezt az elszomorító jövőt az idei közgyűlés. 
E zért elhatározta, hogy egy öttagú  bizottságot küld ki azzal a m egbízatással, 
próbáljon meg ez a b izo ttság  valamiféle lé tfenn tartási lehetőséget az egyesület 
szám ára kigondolni és m egvalósíttatni. Eszm ék, tervek, lehetőségek felme
rü ltek  m ár a közgyűlés keretében is. M egvitatásukat, új eszmék tárgyalását 
a közgyűlés a k ikü ldött b izottságra bízta. A bizottságnak még jan u á r hónap
ban össze kell ülnie, hogy tanácskozásainak eredm ényéről a tavaszi rendkívüli 
közgyűlésen számot tu d jo n  adni.

A rra kérem egyesületünk m inden tag já t, de m inden velünk együttérző 
k artá rsu n k a t is, jö jjön  eszméivel, terveivel a bizottság segítségére. Próbáljuk 
meg, igazi tanári összefogással, megmentem és új életre kelteni ezt a saját 
alkotásunkat, amely a m i életünk osztályrészeseit, feleségünket és édes 
gyerm ekeinket lesz h iv a to tt tám ogatni abban az időben, am ikor a mi a jkunk
ról m ár elszállt az utolsó m ondat, kezünkből k ihu llt a ceruza, és szívünk, ez a 
sokfázisú tanári m otor, m ár leállt, örök nyugalom ra t é r t . . .

Nyíregyháza. Zsolnai Vilmos, a nyíregyházi ev. K ossuth Lajos-gim názium  
igazgatója, a Tanárok Özvegyeit és Á rváit Segítő Egyesület alélnöke.

Pályázat.
Az Országos R eform átus Tanáregyesület központi igazgatósága pályáza

to t  h irdet a R eform átus Tanárok Gyermekeinek Nevelési Á lapjából a folyó 
1940—41. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. Folyam odhatnak  m ind
azon reform átus középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, tan ító - és 
tanítónőképzőintézet, fiú- és leánygimnázium) alkalm azott tan á ro k  bárm ely 
közép- és felsőfokú iskolában tanuló, legalább általános jó o sz tályzatú  vagy 
legalább 12 óra jó kollokvium m al rendelkező gyermekei, am ely in tézetek a 
TGYNA-ra a tanulóktól szedett d íjakat 1940 jan u ár 1-ig az egyesület pénztá
ráb a  beküldötték.

A befizetés elm ulasztása az intézet tanára i gyerm ekeinek a segélyből 
való kizárását vonja m aga után .

A folyam odványok 1941 február 10-éig beküldendők a Tanáregyesület 
Elnökségéhez (Debrecen, R eform átus gimnázium). A folyam odáshoz szükséges 
nyom tatványok Jakucs Is tv án  pénztárosnál (Debrecen, R eform átus Kollé
gium) kaphatók.

Áz ösztöndíjra fe lv e tt tanárgyerm ekek term észetesen nevelési segélyben 
nem részesülhetnek, azonban ők is ta rtoznak  szintén lehetőleg február 10-éig 
I. félévi tanulm ányi előm enetelüket hitelesen az igazgatóság által hitelesített 
másolattal igazolni, m e rt a nélkül a II. félévi ösztöndíjat nem  k ap ják  meg. 
Egyetem i hallgatók az t is igazoltassák, hogy a II. félévre beiratkoztak , és 
hogy m ás alapból 100 P-nyi vagy ennél nagyobb ösztöndíjban nem részesülnek.

Az erdélyi v isszatért reform átus intézetekben tan ító  tanárok , ha  addig 
tag n ak  belépnek, ösztöndíjéri is folyam odhatnak olyan egyetem i hallgató 
vagy esetleg középiskolás gyermekeik javára , akik a szülők lakóhelyétől távol 
tanulnak . Az ösztöndíjak kiosztásánál ugyanis a központi igazgatóság kb. 
2500 P -t fenn tarto tt a v isszatért erdélyi iskolák tanára inak  gyerm ekei szá-



m ára. Az ösztöndíjak nagysága egyetemi hallgatóknak 400, középiskolásoknak 
300 P  lehet, kiváló tanulm ányi eredmény esetén, közepes eredm énynél a fenti 
összegek fele.

Debrecen, 1941 jan u ár hó. A z Orsz. Református Tanáregyesület
Elnöksége.

NB. Ez a pályázat m áshol nem jelenik meg, te h á t a kartársak  legyenek 
szívesek a pályázatra  jogosultak figyelm ét erre felhívni. Azon intézetek tan á 
ra inak  gyermekei, ahonnan a d íjakat nem küldték be —  az alapszabályok 
22. §-a értelm ében —  jótétem ényre nem szám íthatnak, éppen ezért kérem azt 
a néhány  intézetet, ahonnan a díjak december 31-ig nem érkeztek be, sürgősen 
m éltóztassanak a beküldésről intézkedni, hogy a nevelési segélyre való fel
vételnél ez a tény akadályul ne szolgáljon. Végezetül az érdekelt kartársaknak 
szíves figyelmébe aján ljuk  a pályázati nyom tatvány pontos kitöltését, m ert 
a központi igazgatóság k im ondotta , hogy ezentúl a hiányosan k itö ltö tt 
kérvényeket nem veszi figyelembe. Jakucs István, pénztáros.

Pályázat vallástanári állásra. A budapesti evangélikus gimnázium fenn
ta r tó  hatósága pályázato t h irde t vallástanári tanszékre. A kellően felszerelt 
kérvények a Deák-téri evang. testvéregyházak közös képviselőtestületéhez 
címezve, 1941. évi jan u ár 15-ig nyújtandók be az in tézet igazgatóságánál 
(V II., Vilma királvnő-út 19).

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1940 szeptember 
16-tól december 15-ig a következő összegek érkeztek. Tagdíj 1934-re : H ü ttl 
Á rm in 2 P, Szuchovszky Gyula 2 P. Tagdíj 1935-re : H ü ttl Ármin 2 P , 
Szuchovszky Gyula 2 P. Tagdíj 1936-ra : H ü ttl Ármin 2 P , Szuchovszky Gyula 
2 P , dr. Rell Lajos 4 P, Glatz József 2 P. Tagdíj 1937-re : H ü ttl Ármin 2 P, 
Szuchovszky Gyula 2 P, dr. Rell Lajos 4 P, dr. Noszky Jenő  4 P, dr. Lersch 
E rnő  4 P , Lang János 4 P , Keresztesi Lajos 4 P. Tagdíj" 1938-ra : H ü ttl Ármin 
2 P , Szuchovszky Gyula 2 P , dr. Rell Lajos 2 P, dr. Noszky Jenő 4 P, dr. Lersch 
E rnő  4 P , Lang János 4 P, Keresztesi Lajos 4 P , K rausz Em m a 4 P. Tagdíj
1939- re : D. Kovács Sándor 4 P , dr. Ponyiczky Zoltán 4 P, dr. Noszky Jenő 
4 P , dr. Lersch Ernő 4 P, V értesi Jolán 4-20 P, Keresztesi Lajos 4 P, dr. Krisch 
Jenő  4 P , Vizsolyi Gyula 4 P , H ü ttl Ármin 2 P , W eltler Dezső 4 P, Kiss Sándor 
4 P , dr. Benltő István  4 P , Lang János 4 P, Szuchovszky Gyula 2 P , Linder 
V ilm a 4 P , Krausz Em m a 4 P. Tagdíj 1940-re .- D. Kovács Sándor 4 P, dr. Lersch 
E rnő  4 P , dr. Vácz Elem ér 4 P , H ü ttl Ármin 2 P, Vasskó Béla 4 P, dr. Morav- 
csik Gyula 4 P, H arsányi G yula 4 P , Medveczky Jú lia  4-20 P, dr. Jánossy 
Is tv án  4 P , Kovács János 4 P , dr. v. Réz H enrik 4 P , K laniczay Sándor 4 P, 
dr. K och István 4 P, dr. R em port E lek 4 P, dr. Gyóni Ferenc 4 P, Ihász József 
4 P , dr. R enner János 4 P , dr. Bogscli Sándor 4 P, dr. v. Dengelegi Lajos 4 P, 
K ilczer Gyula 4 P , Oppel Im re 4 P, Mikó Imre 4 P, dr. Csipkay Sándor 4 P, 
E ndrődi Frigyes 4 P , Lévius Ernő 4 P, dr. Sárkány Sándor 4 P, dr. Vermes 
Miklós 4 P , dr. Blázy László 2 P, Seybold Vilmos 2 P , Nikodémusz József 
4 P , Szabó Mihály 4 P , Grescho Gizella 4 P, Fülekv M ária 4 P , Pósch Eszter 
4 P , dr. R uhm ann Jenő 4 P, N ém eth Sámuel 4 P, Kovács Jenő 4 P, dr. Bácskay 
Ján o s 4 P , dr. Benkő László 4 P , dr. Csaba József 4 P , K rém usz R óbert 4 P, 
L eitner József 4 P , Merész K ároly 4 P, Oravecz Lajos 4 P, Prőhle Jenő 4 P, 
Spanner Géza 4 P , Szabó József 4 P , Szabó K álm án 4 P , Téby Mihály 4 P. 
Tagdíj 1941-re : Lévius E rnőné 4 P , dr. Bánki Lászlóné 4 P , dr. B ánkúti 
Dezső 4 P , Bérezés Ilona 4 P , dr. Döm ötör Miklósné 4 P , F ilarszky Erzsébet 
4 P , Glock Klári 4 P , dr. Zombori Lászlóné 4 P, dr. Győry A ranka 4 P, 
Jablonow sky Piroska 4 P, Jeszenszky Ilona 4 P, K api-K rálik  Jenő 4 P , K áply 
E lem ér 4 P, Kozma G abriella 4 P , dr. Kring Miklós 4 P , dr. Láng M argit 4 P, 
Lovas Sarolta 4 P , M argitay-Becht Magda 4 P , dr. Reuss Endréné 4 P, 
Ruzicska László 4 P , dr. S iftár K am illa 4 P, dr. Steiner K atalin  4 P , Télessy 
D alm a 4 P, dr. Veress Lászlóné 4 P , dr. Zelenka M argit 4 P, Bohár Gabriella 
4 P , dr. Berenczky M argit 4 P.

Tanulók utáni járulékok 1930— 40-re : Soproni fiúgimn. (pótlás) 1-60 P.
1940—  41-re: Soproni fiúgimn. 112-80 P, Soproni tanítóképző 53-60 P.

A z  1940 október havi számban javítandó : Dr. Jánossy Lajos helyett : 
Dr. Jánossy István (tagdíj 1929-re).

B udapest, 1940 decem ber 15. Kilczer Gyula, pénztárnok.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület postatakarékpénztári csekk
szám lájának száma : 48,099 ; címe : Országos Evangélikus Tanáregyesület, 
Budapest.



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 könyvnyom da
vállalata is gyártja előírás szerint, a  leg
tökéletesebb kivitelben, alul látható gyár
tási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú tám ogatására 
a  figyelmet felhívjuk.

G Y Á R T Á S I  J E G Y .

D e b re ce n  sz. k ir .  v á ro s  és a  T isz á n tú li  re f . e g y h á z k e rü le t  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .  1940—2978
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gadl László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M EGJELENIK évenként 12 füzetben.
ELŐFIZETÉSI D ÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

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

K IA D Ó H IV A T A L : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba 
irány ítandók.

AZ EVAN G ÉLIKU S TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér. Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PROTESTÁNS TAN Ü G YI SZEMLE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LAI HÍREK.

Szilágyi Benő, a sárospataki református kollégium hírneves klasszika- 
filologus nyugalm azott tanára, 1940 december 21-én elhúnyt. Egy rendkívül 
munkás, sokirányú, eredményekben gazdag tanári pálya fejeződött be 
halálával. Legyen áldott em léke!

Az evangélikus egyházegyetem felügyelője Kovács .János és dr. Loisch 
János budapesti, Szabolcs Károly szarvasi ny. gimnáziumi tanárnak a gimn- 
náziumi igazgató címet adományozta.

Dr. Simon László hatvani áll. gimn. igazgatót a szombathelyi tankerület 
főigazgatójává nevezték ki.'Személyében végre evangélikus férfi ju to tt egyik 
főigazgatói állásba. Simon László az OETE választm ányi tagja és buzgó tám o
gatója. Ügyancsak ev. tanáregyesületi tagot ért dr. H ittrich József személyé
ben az igazgatói címmel való k itüntetés. Végül az OETE elnöke, dr. Bánkúti 
Dezső, a tanügyi főtanácsosi címet kapta.
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A  rekonstruálás lényege és módszere.1
Bárhová tekintünk a nagy természetben, mindenütt a leg

nagyobb következetességet és célszerűséget tapasztaljuk. Nincs az Úr
isten teremtményei közül egy sem, amely nem állana a legkövetkeze
tesebb célszerűség törvénye alapján. A legparányibb egyed is ponto
san végezvén a maga kis életét, a legtökéletesebb következetességgel 
szolgálja a természet nagy céljait.

Az ember, mint a teremtés koronája, azzal az agyába szorult 
csepp kis „isteni szikráival megáldva a tökéletesség jelé törekszik. 
Összes cselekedetét kell, hogy — a világ teremtésekor az Úr szeme 
előtt tündöklő vezérelv — a célszerűség irányítsa. Minél jobban 
sikerül ennek az irányelvnek érvényesítése, annál tökéletesebb lesz 
az emberi alkotás. A tökéletesség alapjeltétele pedig a tudás és a tudatos
ság. Mennél biztosabb a tudásunk, mennél tudatosabbak cselekede
teink, annál jobban sikerült eligazodnunk az útvesztők labirintusá
ban, annál jobban ki tudjuk választani a sok megoldás közül a célunk
nak legjobban megfelelőt, annál tökéletesebb lesz alkotásunk.

Amikor a kertész elülteti a magot, s a kikelt palántából gyümölcsöt 
ho/ó, erős nagy fá t nevel, állandóan a szemei előtt lebeg a v égcé l: a minél 
több, a minél egészségesebb, szebb és ízletesebb gyümölcs. A kitűzött végcél 
elérése érdekében a legokosabban alkalmazza a m unka egyes részleteit. 
A legcélszerűbben végzi a talaj megművelését, a trágyázást, az öntözést, 
a karózást, nyesést, hernyózást, a perm etezést. Mindent a kis csemete érdeké
ben tesz. Mindenből annyit ád, amennyi szükséges, amennyi a legcélravezetőbb, 
mindent úgy és akkor végez, ahogyan és amikor az a legalkalmasabb. Ja j 
a csemetének, ha az egyik vagy másik ápolás, vagy kezelés elmarad. De ugyan
csak megsínyli a csemete azt is, ha az egyik vagy másik fajtából a kelleténél 
többet adunk. A sok trágyázás, a sok öntözés, a sok permetezés épúgy tönkre 
teszi a fát, m int ha az egyikből vagy a másikból kelleténél kevesebbet kapna. 
Mindennek a legnagyobb harmóniában kell állani egymással.

Ilyen kertészek vagyunk mi is, tanárok. Ilyen csemeték a tanulók, aki
ket a gondos szülők m int kikelt pa lán tákat átadnak nekünk tanároknak, 
hogy neveljünk belőlük gyümölcsöt hozó, erőteljes, egészséges fákat — egész
séges testű és gondolkozású, szép eszméket megértő, azokért lelkesedni tudó, 
értelmes, okos kultúrlényeket.

Jaj az ifjú kultúrpalántának, ha nem adjuk meg neki m indazt, amire 
a leendő kultúrem bernek szüksége lesz, s nem úgy, nem abban az időben, 
nem olyan m értékben adjuk meg a szellemi javakat — a tudást — , m int 
ahogyan, amikor és amennyire azokra éppen — pillanatnyilag — szüksége 
van. Jaj a  nevelésre á tv e tt fiatal csemetének, ha az egyik tanulm ányi ág 
a másik rovására túlteng, ha nem az abszolút okos, tudatosan végrehajtott 
célszerűség, ha nem a legteljesebb tanulm ányi harmónia vezeti a nevelőket 
a tanításban. 1

1 A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 1940 november hó 
13-án tarto tt választmányi ülésén elhangzott felolvasás.
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Nem az egyes tantárgyak tudása a végcél. Nem az a fontos, hogy 
jól tudja a gyermek az egyszeregyet, tudjon gyököt vonni, értse 
a differenciál- és integrál-számítást, vagy hogy tökéletesen ismerje 
a történelmet évszámokban és eseményekben, hogy kívülről tudja el
szavalni Petőfi összes költeményeit, hogy le tudja vezetni a fizika 
törvényeit, vagy hogy elsőrendű légtornász legyen, hogy ötvenszer 
tudja megcsinálni a haskelepfellendülést, vagy hogy esetleg jól tud
jon rajzolni és festeni! Mindez csak eszköz. Eszközök halmaza annak 
a komoly végcélnak az érdekében, hogy a reánkbízott gyermek
seregből egészséges testű, bátor, öntudatos, egyeneslelkű jellemet, minél 
élesebb elmét, minél nemesebben érző lelket, minden ideális ingerre 
reagálni tudó egyéniséget, szépet és tudományt kedvelő, az emberiség 
javára dolgozni tudó és akaró, gondolatait, érzéseit tettekben, írásban és 
rajzban kifejezni tudó, általánosan és igazán művelt, hazafias ifjúságot 
neveljünk.

Az egyes tantárgyakból annyit adjunk •— se többet, se keveseb
bet —, mint amennyi ezen közös célok elérésére szükséges. És úgy 
adjuk, hogy a többi tantárgyakkal egyetemben harmonikus egészet 
alkossanak.

A gyermeki lélek nevelésében, műveltségének fejlesztésében, 
a matematika és a nyelvek mellett teljesen egyenlő fontosságú szerepe 
van a rajz tanításának is. A középiskolai tantárgyakból álló nagy zene
karban a rajznak is megvan a maga fontos és nélkülözhetetlen helye. 
Az egységes harmónia, a teljes összhang, a színezés, az erő, a hatás 
tekintetében kell, hogy a rajz tényleg azt a helyet töltse be, azt a hang
szert és szólamot játssza, amit az előbb említett végcél megkövetel.

Ennek a szólamnak a célja pedig nem az imitativ rajzolás el
sajátítása, nem is a nagy vagy kis térformák rajzoltatása által meg
szerzett perspektivikus tisztánlátás, vagy a helyes térszemlélet, sem 
a tervezésben való kellő jártasság megszerzése, sem egy csendélet
nek, vagy tájképnek, vagy akár egy emberi alaknak megrajzolása, 
még csak nem is az általánosan hangoztatott, helyes látásra és a mü- 
ízlésre való nevelés. Ez mind csak szükséges részlet, csak alapismeret 
és segédeszköz a végcél elérésére.

A tulajdonképpeni rajzi végcél: érzéseinknek, gondolatainknak 
szabatos kifejezése rajzban, tónusban, színekben. Ez a végcél magában- 
foglalja az összes, fent felsorolt rajztanítási ágazatokat. Rajzi 
szempontból ez a végcél tehát ugyanaz, mint irodalmi szempontból 
a gondolatnak szavakkal és írásban való szabatos kifejezése, vagy 
a tornánál a test és lélek harmonikus fejlesztése.

Eme rajzi végcél elérésére a rajz tanításának kettős mederben kell 
folynia.

Az egyik folyamat azoknak a gyakorlati eszközöknek, elméleti 
ismereteknek megtanítása, amelyek segítségével a keletkezett gondo
latokat rajzban helyesen ki tudjuk majd fejezni, -— a másik pedig 
annak a képességnek fejlesztése, hogy agyunkban rajzi gondolatok
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keletkezhessenek, illetőleg, hogy a kívülről jövő — gondolatkiváltó -— 
impressziókat agyunk minél jobban felfoghassa.

Az első feladatkör a rajzolás mesterségének tanítása, a második 
pedig az alkotó művészi nevelés. Bármennyire is különbözik egymástól 
e két folyamat, a rajzoktatás egész ideje alatt a legszorosabb együtt
működésben kell lennie a kettőnek egymással, egyiket a másiktól 
különválasztani még alsó fokon sem lehet.

Legeslcaelőször, teh á t a középiskola alsó négy osztályában m egism ertet
jük tanítványainkat a rajzolás ÁI3C-éjével. (I tt  nagy segítségünkre lehet az 
elemi iskolában alkalm azott, okleveles rajzi tanerők által végeztetett rajz
tanítás.) Majd lassan kezdjük az írni-olvasást, az elemzést, a rajzolás dekliná
cióját és konjugációját, később a rajzi m ondatszerkesztést, szóval a rajzolásra 
és festésre vonatkozólag m indazt, am it a beszélő és író embernek kell tudnia, 
mielőtt hozzáfogna gondolatainak szavakkal vagy írásban való kifejezéséhez, 
a  „beszédéhez, illetőleg az ,,írás“ -hoz.

De nem szabad tisztán ismeretadásra szorítkoznunk. Már a rajzolás 
mesterségének inaséveiben meg kell kezdenünk tanítványaink be
vezetését az alkotás művészetébe is. Ezt cselekedj ük, mikor pl. a táb
lai előrajz alapján együttesen megkezdett feladatok önálló, egyéni 
továbbfejlesztésére buzdítjuk tanítványainkat.

Ez a továbbfejlesztési kísérlet, mintegy első szárnypróbálgatás 
a tervezés terén, már nem mesterségtanulás, ez már önálló, egyéni 
elképzelésen, gondolaton alapuló, értelmi, vagy talán még csak 
ösztönös, de bátran mondhatjuk, művészi munka. Itt már alkotásról, 
teremtésről van szó. Itt már az „isteni szikra“ működik. Ez már 
egy gondolatnak rajzi megtestesítése, ez már rekonstruálás.

Mielőtt a rekonstruálás különböző fa jtá it tárgyalnók, vizsgáljuk meg, 
m it is értünk tulajdonképpen rekonstruáláson.

Struo, konstruo, rekonstruo annyit jelent, m int : építek, szerkesztek, 
visszaállítok, ú jra  felépítek. A gyakorlat teljesen fedi a szótani jelentést.

A rekonstruálás nem egyéb, mint megelevenítése, újra való jel- 
építése, rajzba való átültetése bizonyos rajzban kifejezhető gondolatnak. 
Tehát a valóságban tényleg meglévő, látó, halló és tapintó érzékeink
kel felfogható, avagy csak elképzelhető sík-, vagy téralakzatnak, 
plasztikus csoportnak részletes megfigyelés, meglátás, elképzelés, 
és ami a fő, teljes megértés útján elemeire való szétszedése, a szétszedett 
formáknak értelmünk segítségével való tudatba juttatása, majd kép
zeletünkben képzeti kép alakjában való összerakása, s végül az egész 
alakzatnak vagy gondolatnak — amennyiben síkforma, vagy kom
pozíció az elgondolt feltételeknek megfelelő — amennyiben téralak
zat, a megadott nézőpontból, a látszattan törvényei alapján való 
papírra- vagy vászonravetése. Elméleti tudás nélkül rekonstruálni 
lehetetlenség.

Ezért nem lehet a rajz mint kötelező rendes tantárgy, csak ú. n. 
szórakoztató, agypihentető, időtöltő foglalkoztatás — vagy mint 
száz évvel ezelőtt volt, — úri passzió, esetleg csak az ú. n. tehetséges 
tanulók részére szánt tanulmány. Sőt! — Vázolt végcélját tekintve 
a legintelligensebb, legkövetkezetesebb, legcéltudatosabb, a legtöbb
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tudást, tisztánlátást igénylő, tehát a legkomolyabban veendő, gyer
meknevelés tekintetében a legfontosabb, mindenkinek feltétlen szük
séges és annál, aki tanulását elmulasztotta, minduntalan nélkülözött 
és hiányzó tanulmány.

A „rekonstruálás“ fogalma teljesen fedi a ,,rajz“ fogalmát. 
A rajzolás nem egyéb, mint rekonstruálás: valaminek meglátása, 
a megfigyeltek megértése, az agyban képzeti kép alakjában való fel
építése, végül a kialakított képzeti kép papírra vetése, szemmel lát
ható lerögzítése. A helyes rajztanítás igazi módszere tehát a tulajdon
képpeni rekonstruálás alapelvei szerinti tanítás.

A biblia szerint maga a Mindenható is rekonstruált, midőn 
a maga elképzelése alapján megteremtette a világot.

A rekonstruálás tanítása nem egyéb, mint az emberben meglévő 
isteni szikrának, az alkotó tehetségnek élesztgetése. Nem kaptafa 
rendszeren alapuló, hamis értelemben felfogott és magyarázott száraz 
geometriai feladatcsoportok megoldása, sem mesterségbeli fogások 
gyakorolgatása, hanem az igazi, a tulajdonképpeni művészi nevelés. 
Mert nemcsak természetet másolgató mesterembereket, „dilettáns 
paccereket“ nevel (bocsánat a magyartalan kifejezésért), hanem mű
vészi megérzésen alapuló alkotó munkára tanít.

De mégis! bár az eredmény nagysága természetesen a minél 
nagyobb isteni tehetségtől, művészi adottságtól függ, előtanulmányai
nál, követelményeinél s végrehajtásánál fogva, egyike a legkorábban 
megkezdendő, a műveltségre törekvő egyéb tanulmányai közül nem 
hiányozható, tökéletes emberi intelligenciát nyújtó, legkomolyabb 
gondolkodást igénylő szellemi munkáknak, mint ilyen tehát kell, 
hogy egyike legyen a gonolkodni tanító középiskola legfontosabb — mind 
a nyolc osztályon végik megszakítás nélkül tanítandó — kötelező rendes 
tantárgyainak.

Ha a rajz tanításánál nem a rajzolni vagy festeni tudást, tehát 
a sok gyakorlat útján annyira, amennyire megszerezhető mesterség
beli ügyességet, hanem a rekonstruálást, mint szellemi tevékenységet, 
mint elméleti tudáson alapuló, gondolatkifejezést tűzzük ki végcél 
gyanánt, ha ezt hangoztatjuk mindenütt tanítványok, szülők, tanügyi 
hatéségok előtt, ha tényleg ilyen értelemben is tanítunk, akkor nem 
kell félni, hogy a rajzot másodrendű, időkitöltő, pihentető, szórakoz
tató tantárgyként kezeljék, hogy rajzból felmentéseket adjanak, 
vagy csak kérjenek is, hogy minduntalan hangoztassák a kézügyesség
nek, mint istentől származó művészi tehetségnek hiányát. Akkor el
ismerik majd mindenütt — felfelé is, lefelé is egyaránt — tanításának 
nemcsak létjogosultságát, hanem — legalább a középfokú iskolák összes 
osztályaiban való — nélkülözhetetlenségét is. Hisz nem lecke elmagyará- 
zásáról, annak kívülről való megtanulásáról, esetleg értelem nélküli 
beszajkózásáról és kikérdezéséről, hanem állandó értelemfejlesztésről, 
semmiből való teremtésről, alkotásról van itt szó.

Az 1926. évi 38,804/V. számú „T anterv  a középiskolák számára “ című 
miniszteri rendelet 12. pontjának a „rajz“ tanításáról szóló részében külön
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pontban szerepel ,,az emlékezel és elképzelés alapján való rajzolás" m int valami 
különleges, a rendestől teljesen eltérő speciális feladatcsoport.

Felületesen, tárgyi, fajtai szempontból vizsgálva a rendeletét, egészen 
természetesnek látszik a csoportosítás. Van vonalrajz, van síkdíszítmények 
és térform ák rajzolása, van figurális rajz és van — m ondjuk — külön ..emlé
kezet és elképzelés alapján való rajzolás“ is.

A rajzanyagnak ez azonban csak tárgyi, főképpen csak a laikus 
nagyközönség, nem pedig szakemberek részére való csoportosítása. 
Nem a tárgyi osztályozásban van a lényeg. A rajzi végcél tekintetében 
másodrendű, hogy milyen tárgyú a feladat : figurális-e, csendélet-e, 
vagy tájképzés-e. A lélektani célkitűzés a fontos, ahogy azt az előb
biekben már részletesen kifejtettem.

E szerint három rajzi feladatcsoportot különböztethetünk meg. 
De mind a három — jól jegyezzük meg — nem egyéb, mint rekon
struálás.

Az első csoport a vizuális, vagy imitativ megoldást igénylő feladat
kör. Midőn magam előtt a valóságban tényleg elhelyezem a kézzel 
megfogható, testi szemeimmel meglátható, minden részletében 
megfigyelhető lerajzolandó modellt. Ez a közismert és nemcsak 
a laikus, de a szakemberek által is szokásosan emlegetett, ú. n. 
természet utáni rajzolás.

A második csoport: az emlékezeti. Nincs előttem a modell, 
testi szemeimmel nem láthatom, csak lelki szemeimmel elképzelhe
tem, vagy esetleg visszaemlékezhetek rá, mert már egyszer láttam, 
vagy lerajzoltam, vagy esetleg leírását, méreteit, kiterjedését, térbeli 
helyzetét ismerem. A gyakorlatban ez szerepelt eddig, mint emléke
zés, vagy elképzelés utáni rajz, avagy, ha vetületeiben, méreteiben 
Volt megadva, akkor — de csakis akkor — nevezték ezt a feladat- 
csoportot rekonstruálásnak.

A harmadik csoport a képzeleti. Midőn a lerajzolandó feladatot 
azelőtt még soha nem láttam, midőn annak minden tulajdonságát, 
alakját, kiterjedését, színét, képzeleti képét csupán a megadott 
vázlatos leírás, vagy eszme alapján teljesen magamnak kell kialakí
tani, még a lerajzolás megkezdése előtt magamban teljesen meg
formálni. Ezt a feladatcsoportot nevezték eddig tervezésnek, komponá
lásnak, vagy illusztratív rajzolásnak.

Mind az imitativ, mind az emlékezeti, mind a képzeleti tárgy
kör, bármennyire is különbözik egymástól célkitűzésében, a meg
oldás folyamata, a gyakorlati kivitel tekintetében mind a három 
csoport teljesen azonos úton halad. Mindegyiknél: a szó szoros értel
mében vett rajzolás előtti meglátással, érzékszerveim útján való 
appercipiálással, tehát a tudatos megértéssel kezdődik a munka, 
- majd az így alaposan megfigyelt, valóban meglátott, megértett 
érzékszerveimmel tényleg felfogott ingerhatásnak az agyban képzeti 
kép alakjában való megrögzítésével, tehát a fényképészeti eljárás 
szerinti negatív kép elkészítésével folytatódik —, végül az agyban kelet
kezett negatívról készítendő pozitív kép megszerkesztésével, tehát 
az agyunkban előidézett emlékezeti képnek a rajztanulás ÁBC-jének
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és egyéb technikai tudásunknak felhasználásával való papírravetésé- 
vei, a testi szemmel is látható tényleges megrajzolásával fejeződik be.

Az elmondottak alapján tehát a rajzolás bármelyik fajtája nem 
egyéb, mint emlékezés és elképzelés alapján való rajzolás, az agyba 
került, külső ingerhatás által keletkezett képzeti képnek mindenki 
által látható formába való öntése, tehát: rekonstruálás. Soha más
képpen nem rajzolhatunk, mint emlékezetből, vagy elképzelés alap
ján. Még akkor sem, amikor — mint mondani szoktuk — természet 
után rajzolunk. Amikor nézzük, megfigyeljük a modellt, akkor soha 
nem rajzolunk, mikor pedig rajzolunk, akkor viszont már csak a meg
figyelt formákra emlékezünk. Rajzolás közben nem látjuk testi 
szemeinkkel a modellt, hanem ismételt rápillantással felidézzük, 
felfrissítjük, megerősítjük az agyunkban keletkezett, folytonosan 
el-elhomályosodó képzeti képet. Minél kevesebb idő telik el a meg
figyelés és a tényleges rajzolás között, és minél alaposabb intenzí
vebb, tudatosabb a megfigyelésünk, annál jobban emlékezünk a le
rajzolandó modellre, annál jobban belevésődik agyunk érzékeny 
lemezére az észlelt fénybehatás, annál tisztább, világosabb lesz 
a képzeti kép, tehát annál könnyebb és biztosabb a papírravetés, 
a megrögzítés, a rekonstruálás. Mindig törekednünk kell tehát a külső 
impressziók átvételének intezivitására. Azon kell lennünk, hogy a meg
figyelés alkalmával szerzett impressziók minél mélyebb nyomokat 
hagyjanak agyunkban. A külső benyomások minél akadálytalanabb 
és minél alaposabb felvételére kell koncentrálni idegrendszerünk 
teljes apparátusát.

Egyes kiváló rajzi szaktekintélyek által írásban lefektetett 
elvekkel homlokegyenest ellenkezően a leghatározottabban vallom és 
hirdetem, hogy az általános műveltséget nyújtó középiskolában, a rajz
tanítás közben igénybevelt megfigyelésnek nem ösztönösnek, hanem telje
sen tudatosnak kell lenni ! A tudatosságot, a tudattáválást minden 
testi és lelki eszközzel elő kell segítenünk, hogy a részletes, pontos — 
tanár által irányított megfigyelés befejezése után, tényleg sajátunkká 
váljék a forma, világosan lássuk — akár behúnyt szemmel is — a le
rajzolandó modellt. Agyunkban, lelki szemeinkkel kell, hogy így már 
előre lássuk, sőt az előttünk fekvő tiszta papiroson kell, hogy el tud
juk képzelni készen a lerajzolandó feladatot.

Soha se azt nézzük, hogy mit fogott a ceruzánk! Hanem mindig 
azt rajzolja az irónunk, amit agyunk — mintegy lelki szemeinkkel 
olvasván a már előre kialakított képzeti képet — neki diktál. Ne 
a ceruza legyen a vezér, hanem az értelem, az agy.

Ehhez pedig az szükséges, hogy agyunkban a lerajzolandó gondolatnak, 
formának képzeti képe m ár eleve világosan meglegyen. Hogy az üres, fehér 
rajzpapíron el tudjam  képzelni, sőt világosan lássam a lerajzolandó kép for
m áját, tónusát, színeit. Amíg teljesen ki nem alakult a jól m egértett képzeti 
kép, addig nem igen foghatunk hozzá a rajzoláshoz. H a mégis hozzákezdünk, 
átengedjük a ceruzánknak a vezetést, akkor ez a m űveletünk sokszor csak 
haszontalan firkálás lesz és legfeljebb csak arra szolgál, hogy a megelőzőnek 
megkövetelt, de előzetesen megtenni elmulasztott, képzeti kép keletkezését
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előidéző ingerhal ást — szellemi, művészi .intelligencia h iányában — pótolja, 
esetleg a legjobb esetben megindítsa. Csak az dolgozik így, akiben nincs elég 
művészi fantázia, akinek, hogy 'valam it elképzelni tudjon, kell, hogy testi 
szemeivel is lásson valam it maga előtt.

A képzeti kép kialakulásához szükséges külső ingerek felvételére 
érzékszerveink nagyszerű gépezete szolgál. A látás, a tapintás, a hallás, 
ízlés és szaglás mind egyformán alkalmas arra, hogy az agyunkba]’ 
keletkezendő, képzeti képet előidéző, külső ingerhatásokat felvegye. 
Mégis! — Gyakorlati szempontból osztályozva két csoportba sorol
hatjuk őket. Az első csoportba tartozik a látás, tapintás és hallás — 
a másodikba az ízlés és szaglás.

Az első csoport szervei m indjárt konkrét form aképet alkotnak, a máso
dikéi azonban csak absztrak t ingerek felvételére szolgálnak és formakép 
helyett egyelőre csak gondolatot ébresztenek. A form aképalakítás csak későbbi, 
további kifejlődési folyam atot jelent. Egy gondolatnak megtestesítése, !'or- 
mábaöntése azonban m ár sokkal nehezebb feladat, semhogy azt a középiskolai 
rajzoktatás keretein belül eredményesen alkalmazni lehessen. Ez m ár maga- 
sabhfokú művészi készséget igényel, azért ezzel a második csoporttal, mint m ár 
inkább művészi szakiskolába s nem általános m űveltséget nyújtó középisko
lába való feladatcsoporttal most csak röviden, csak általánosan fogok fog
lalkozni.

Bennünket — középiskolai tanárokat — csak a látás, tap in tás és hallás 
érdekel közelebbről, annál is inkább, mivel a középiskolai tan tervben  fel
dolgozott rajzi gondolatok majdnem  kivétel nélkül tényleges form át —- alakot— 
öltenek. Minden alkalom m al: vagy egy- két kiterjedéssel bíró síkformáról, 
vagy egy három kiterjedésű —  nemcsak elképzelt, vagy elképzelhető —> 
hanem tényleges alakkal bíró, testi szemeinkkel m eglátható, ujjainkkal 
megtapogatható, szavakkal is leírható tárgyról, térform áról van szó.

Képzeti kép alkotására legbiztosabb, legcélravezetőbb, leg
egyszerűbb a vizuális inger: a közvetlen látás.

1. Ennek leggyakoribb alkalmazási módja a közvetlen szemlé
let, az ú. n. „természet utáni“ a tulajdonképpeni „imitativ“ rajzolás.

Óriási előnye ennek a módnak az, hogy a megfigyelés és tényleges rajzo
lás között csak parányi kis idő — egy pillanat — telik csak el, tehát rögtön 
papírra vethetem  a megfigyelésem eredményét ; továbbá, hogy a rajzolás 
közben elhomályosult képzeti képet újbóli felpillantás segítségévei egy rövidke 
kis pilanat a la tt ismét felújíthatom . Munkám megkönnyítésére szükséges 
azonban, hogy székestül, testestül, mindenestül teljesen szembeforduljak 
a lerajzolandó modellel. Szemem, vagy legfeljebb fejem felfelé biccentésénél 
nagyobb m ozdulatot, vagy mozgást ne legyek kénytelen végezni. Előny gya
nánt vehető az is, hogy ennél a rajzolásmódnál bizonyos m értékben nélkülöz- 
hetővé válhatik a rajzolás megkezdése előtti alaposabb leíró megfigyelés, 
m ert hisz bánnely pillanatban felújíthatom  a képzeti képet. H átránya azon
ban •— főkép a rajzolás megkezdése előtti alaposabb megbeszélő megfigyelés 
elmaradása esetén -— az, hogy az egyszeri rápillantás által nem m aradnak 
agyunkban a modell formáiról mélyebb nyomok, a rápillantás ok sokszori 
megismétlése ú tján  csak gyorsan elillanó felületes m eglátást n>erek, a rajzolás 
közben szerzett emlékezeti kép nem vésődik be mélyen emlékezetünkbe, 
hanem igen gyorsan elmosódik, éppen m ert a megfigyelés nem lesz tudatos. 
A rajzolás befejezése után  a lerajzolt forma képe hamarosan és véglegesen el 
fog tűnni.

2. Az ú. n. természet utáni rajzolással szorosan egybekapcsoló
dik a rekonstruáló feladatoknak az a csoportja, midőn a modell
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■— előbb leíit -— egyszeri tényleges lerajzolása után mégegyszer, 
de most már modell nélkül: emlékezetből lerajzoljuk.

Az első lerajzolást megelőzendő általános megszemlélés, a pontról-pontra 
menő megfigyelés, az egyes kiterjedések, részek arányainak, a jellemző fedé
seknek megfigyelése és a tényleges lerajzolás ú tján  való megismétlése, különö
sen, ha a rajzolás közbeni megfigyelés nem csupán érzésből, ösztönösen, gon
dolkodás nélkül, hanem tudatosan történik, annyira mégrögzíti agyunkban 
a modell form áit, oly erős és ta rtó s képzeti képet kapunk, hogy még hetek 
s hónapok m últán is képesek leszünk pontosan rekonstruálni a lerajzolt 
formát.

Nagyban elősegíti a képzeti kép tudatossá tételét az a módszer, 
midőn a megfigyelés, a rajzolás és ellenőrző korrigálás közben világo
san megszövegezett kérdőmondat alakjában adjuk fel a megfigyelésre 
vonatkozó kérdéseket és ugyancsak megszövegezett mondat alakjában 
követeljük meg rá a választ is. Ezek a megadott válaszok lesznek 
■— mint a konkrét megfigyelések konkrét eredményei •— azok a kap
csok és szegek, amik a képzeti képet az agy képsíkvásznára odaerősí
tik, avagy agyunk érzékeny lemezére a forma rajzát bekarcolják, 
bevésik.

3. Ritkábban fordul elő, mert már nagyobb szellemi megerőlte
tést, erősebb látóidcgkoncentrációt, nagyobb intelligenciát követel, 
ha a modellt — lerajzolás előtt — pár perces megfigyelésre bemutatom, 
közszemlére kiteszem. Nem szólok egy szót sem. Nem figyelmezte
tek senkit sem a lerajzolandó forma arányaira, részleteire : tisztán 
a művészi meglátóképességre, a fénysugarak visszaverődése által 
okozott automatikus ingerhatásra appellálok. Merev nézés közben 
szemeimmel mintegy felszippantom a forma szilüettjét. Ismételten 
behunyom, majd kinyitom megint szemeimet, egyrészt, hogy bér 
hunyt szemmel figyelhessem meg a már keletkezett ingerhatást, 
esetleg már a képzeti kép keletkezését, másrészt, hogy utat engedjek 
ismét az ingert okozó fénysugaraknak a szemek kapuin való be- 
tódulására. A látóidegszálakat alaposan meg kell ilyenkor feszíteni.

Olyasvalami történik  a merev szemlélés közben, m int mikor a napba, 
vagy a szoba mélyéből a világos ablak felé nézek. A nap, illetőleg az ablak 
világos foltja annyira irritá lja  a látóidegeket, hogy lecsukott szememben 
t— akarva, akaratlanul is — a világos részek sötét, a sötét, árnyékban lévő 
részek pedig világos foltok alakjában jelennek meg és — a fényhatás erejéhez 
viszonyítva — sokáig meg is m aradnak szemeink előtt.

Nagyon érdekes, hogy ezzel az egyszeri, két-háromperces, de intenzív 
megfigyeléssel —- különösen kezdő fokon — sokkal helyesebb igazibb képét 
kapjuk a formának, m intha tényleg odatenném tanítványaink elé a modellt 
és minden megbeszélés nélkül, egy óra hosszait nyugodtan rajzolnák. — Nem 
csodál -— H a a megfigyelés erős, intenzív és tudatos, ha az összes idegszálak 
egy tárgyra vannak koncentrálva és erősen igénybe vannak véve, erőteljesebb 
reakciót kapok az agyban, m intha rajzolás közben az eszem máshol kóborol, 
megfigyelésem pedig felületes.

4. Majdnem ugyanez az eset, csak kissé könnyítve, s az ered
mény jobban biztosítva, ha a rajzolás előtti párperces közszemlére- 
tételt, a megszokott szóbeli magyarázatokkal is kísérem, élőszóval 
vezetem az önkéntes megfigyelést, a fontosabb, jellemzőbb, lényege-
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sebb tulajdonságoknak élőszóval való megjelölésével tudatosabbá 
teszem az ingerhatást. Az előbbi esetben tisztán automatikus képzeti 
kép-képződés áll elő, itt a tudatot, az értelmet is felsorakoztatjuk. 
Amikor a megfigyelt jelenségeket szavakba is foglaljuk, a nveit 
megfigyelésekkel nagyon erősítjük a vizuális úton — automatiku
san — megszerzett mgerhatást és képzeti képet. Az előbbi esetben 
főkép a művészi tehetséggel megáldottaknál látunk nagyon szép 
eredményt, az utóbbinál az értelem segíti a tehetségteleneket.

5. Általánosan, sőt mondhatni talán egyedül ismert módja a 
rekonstruáló feladatoknak az az eset, midőn vetületekben, három 
kiterjedésében adom meg a téralakzat formáját, külön megjelölve 
a szempont helyét, a fő- és horizontsík helyzetét.

Mennyivel más ez az eset, mint az előbbiek! Az előbbiek alapja 
a tényleges megfigyelés, ennek a tudás. Az előbbiek inkább művészi 
problémák, ez inkább tudományos. Ott a művészi intuíció, a térbeli 
formákról az agyba beható sugarak akciójára előállott reakció idézi 
fel a képzeti képet, amit a maga egészében és eredeti formájában 
próbálunk meg újra felépíteni, rekonstruálni. Itt nem a forma van 
a szemem előtt, tulajdonképpen nem is formát kell rekonstruálnom 

ezt ott látom magam előtt vetületben! —, hanem egy bizonyos, 
kiterjedésekben megadott téralakzatnak kell plasztikus formát adni 
egy bizonyos előre megadott helyzetben és nézőpontból. Rekonstruáló 
agymunkánk — a megadott vetületi rajz által — tetemesen meg van 
könnyítve.

Előzetes feltételei azonban a sikeres rekonstruálásnak 1. hogy 
teljesen megértsük a vetületben megadott ra jzo t; 2. hogy teljesen 
el tudjuk képzelni a modellt a térben a megkívánt feltételeknek 
megfelelően ; 3. hogy teljesen tisztában legyünk a látszattan törvé
nyeivel.

Művészi része csak ott kezdődik az egész feladatnak, midőn 
a tulajdonképpeni rekonstruált rajz már vázlatban, fővonalaiban 
megvan, midőn csak a kidolgozás, az elő- és háttér megrajzolása 
következik. Míg azonban erre sor kerül, nehéz munkánk van.

Az első vázlat elkészítése u tán  b írálat tárgyává kell tennem  eddigi 
m unkám at, vájjon lehetséges-e, helyes-e így a megoldás? Megfelel-e a vázlat 
a vetületi rajzban ado tt kiterjedéseknek? Megfelel-e a rajzon az agyban m ár 
előzetesen — a vetületi rajz szemlélése közben — kialakult képzeti képnek? 
Vájjon szemmel tarto ttam -e a perspektivikus törvényeket? — szóval tu lajdon
képpen erős gondolkodást igénylő értelmi m unkát kell végeznem, szigorú k riti
kát. gyakorolnom saját magam m unkája felett.

A feladatnak ez a kettőssége, az értelemnek és a fantáziának egy feladat
ban való összekapcsolása te tte  a rekonstruálásnak ezt a m ódját mind a ta n ít
vány, mind a tan á r előtt kedveltté, s jelölte ki helyét — nélkülözhetetlenül — 
a középiskolai tanulm ányok rajzi tantervében.

*
Az eddig tárgyalt vizuális megoldások után m ost m ár térjünk á t a többi 

érzékszerveink, m int a tapintás, hallás, ízlés, szaglás, valam int tisztán 
csak a fantázia szerepére a képzeti kép alkotása terén.
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6. A tapintás útján való ingerhatás elérésére jól bekötöm a rajzoló 
szemét, kezébe adom a lerajzolandó tárgyat, hogy szemei helyett 
ujjait, tapintó érzékeit használja fel a forma meglátása céljából. 
A látósugarak helyett, így a tapintó érzék idegszálai adják majd 
tudtára a központi agynak, hogy mi a feladat, miről kell képzeti 
képet, majd rekonstruált rajzot alkotnia! Épúgy, mint a vak ember, 
a rajzoló is, végigtapogatva a tárgyat, teljesen tudomásul veszi, 
meglátja a modell teljes alakját, a részletek formáját és arányait. 
A képzeti kép ugyanolyan lesz, mintha csak szemünket használ
tuk volna.

Nagyon fontos, hogy az ujjainkkal való megfigyelés ta rtam a a la tt lehető
leg teljes csend legyen, m ert különben a megfigyelő idegek koncentrálása
— gyermekekről, tanulókról lévén szó — szinte lehetetlenség, vagy legalább is 
nagyon nehéz.

A lerajzolandó tér- vagy plasztikus formának gondos körültapintás 
ú tján  való appercipiálása u tán  kezdődik a m egalkotott képzeti képnek — a m ár 
tárgyalt módozatokhoz hasonlóan — rajzbéli rekonstruálása. Az első vázlat 
felvetése u tán  ajánlatos — a bekötö tt szemű rajzolónak — mégegyszer kézbe 
adni a tárgyat, hogy az elhomályosodó képzeti kép felfrissíttessék. Ez az el
járás esetleg többször is megismételhető.

A rajz elkészülte u tán  a rajzoló maga tartozik  — most azonban m ár 
ny ito tt szemmel — kikeresni az előbb m ár lerajzolt modellt. Ez a művelet 
egy cseppet sem fog tovább tartan i, m intha az előbb — a tapintó  szervek 
helyett a vizuális úton tö rtén t volna a megfigyelés. Sőt nemcsak a modell 
kikeresése nem ta r t  tovább, hanem még az elkészített rajz se lesz rosszabb
— kevésbbé sikerült —, m int ha az igazi — arra  terem tett — látószerveink
kel végeztük volna a m eglátást.

Ez a kísérleti mód megdönthetetlenül bizonyítja azt a tényt, 
hogy még rossz szemmel is készíthetek jó rajzot, ha különben van képes
ségem normális értelmi munkára, gondolkozáson alapuló megfigye
lésre, megértésre, szóval, ha van egy kis rajzi intelligenciám is.

Bizonyságtétele ez a módszer a rajz alól való felmentés abszolút 
helytelenségének, még azon a címen is, hogy rossz a tanuló szeme.

Karlovszky Bertalan, elhunyt nagynevű festőművészünk a leg
jobb magyar figuralista, egyik szemére teljesen vak volt, a másikra 
pedig csak keveset látott, de rajzolni — azt tudott.

Nem a szem a fontos a rajzolásnál, vagy a sokat emlegetett kéz
ügyesség, hanem az értelem, a gondolkodni tudás. Az intelligens 
tanuló a legtöbb esetben, ha már másként nem, hát erős akarattal 
jó megfigyelő és egyúttal jó rajzoló is.

7. A hallás útján való meglátás lényege abban áll, hogy a képzeti 
kép előidézése céljából nem a látóidegek útján való közvetlen, avagy 
a tapintás segítségével közvetett ingerek rezegtetik meg agyunk 
laterna magikájának érzékeny felületét, hanem a beszéd, a szavakkal 
való leírás.

Pontos körülírással, szavakkal, világos mondatok alakjában 
beszéljük el, képzeltetjük el a lerajzolandó, rekonstruálandó tárgy 
alakját, nagyságát, helyzetét, az egyes részek egymáshoz és az egész
hez való arányait, szerkezetét, méreteit, sőt ha szükséges, színét is, 
nevén nevezve mindent.
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Minél jellemzőbb, világosabb, értelmesebb a szavakkal való leírás 
lelki szemeinkkel annál jobban m eglátjuk az igazi formát. Viszont azonban 
értelmetlen locsogással — ha akár órák hosszatt ta r t is az — semmi célt nem 
érünk el, nem kapjuk világos, lerajzolható, rekonstruálható képét az elképze
lendő tér-, vagy síkformának. Ilyenkor tapasztaljuk  igazán, hogy mennyivel 
könnyebb és célravezetőbb a megértéshez az egyszerű rajz, m int a beszéd.

Ha aztán m ár teljesen m egértettük a beszéd ú tján  való leírást, ha agyunk 
m ár kialakította belső titkos kam arájában a képzeti képet, akkor a rekonstruá
lás már nem okoz semmi különösebb nehézséget annál, aki kellő intelligenciá
val és gyakorlattal rendelkezik, s aki tisztában van a rajzolás alapelemeivel, 
s tudását gyakorlatilag fel tud ja  használni.

Feladatunk — szó sincs róla — nehéz. Teljes figyelmet, megértést, 
a helyes és kimerítő tanári leíró magyarázat mellett párhuzamosan 
a tanítvány részéről kellő értelmet, alapos rajzi felkészültséget és 
kifejezőképességet, fantáziát igényel. De éppen ebben a nehézségben 
van nevelő fontossága. Minden művelt embernek szüksége van az 
elmondott események megértése, s a megértett gondolatoknak min
denki előtt világos és megérthető kifejezése céljából rajztudásra.

8. Nagyon tanulságos és gondolkodásra késztető a rekonstruálás
nak az a kombinált módja, midőn valamely geometriai testcsoportnak 
csak a padlóra krétával megrajzolt alapvetiiletét adom meg. Ezt vizuá
lis úton, közvetlen szemlélettel pontosan lerajzoltatom, a felépítményt 
azonban csak szavakkal írom le, tehát a szükséges képzeti kép meg
alkotásához halló szerveink útján jutunk. Az alaprajz közvetlenül 
mutatja a vízszintes tagoltságot, míg a függőlegest a szóbeli leírása 
alapján kell elképzelnem.

A legfontosabb ilyen esetben a látható alaprajz pontos lerajzolása 
után a horizont-magasság helyes megállapítása, a horizontvonal és 
az iránypontok kitűzése.

Ezeknek a perspektivikus támaszpontoknak a segítségével és 
a feladat helyes elképzelésével már könnyen el tudom készíteni 
a rajzot. Ha készen vagyunk, akkor beállítom a modellt, hogy min
denki maga előtt lássa, hogy mit is kellett volna rajzolnia, és hogy 
kiki — saját maga — megbírálhassa a saját rajzát!

Ez a feladat azért tanulságos, mivel hármas tagozatú. Az első 
rész a vizuális megoldás, a második az elképzelés és a perspektivikus 
felépítés, a harmadik pedig az önkritika gyakorlása.

Különösen ez utóbbi bír nagy fontossággal! Kritika és főképpen 
önkritika nélkül nincs helyes rajzolás, nincs fejlődés! Helyezzünk 
ennek gyakorlására is nagy súlyt! Nem elég valamit megrajzolni! 
,,'Tanár úr, kérem, mit csináljak? Már készen vagyok!“ Tessék meg
bírálni, h^lyes-e az, amit csináltam?! S ha nem, hát miért nem helyes? 
Hol a hiba? Mi a baj orvoslása? így van ez az életben is! A rajz szinte 
az egyedüli tantárgy, amelyik önbírálatra nevel! Ne igen korrigál
junk mi, tanárok! Mi csak vezessük a megfigyelést és a kritizálást! 
így majd a legtehetségtelenebb tanuló is hamar bele fog jönni az 
önálló munkába, s nem fogja mindig lesni, várni — szolgai módon —, 
hogy valaki megmondja neki : Jó-e a rajza, vagy sem?!
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9. A látás, tapintás és hallás mellett a szaglás és ízlés is szerepel
het, mint ingerhatás, valamilyen rajzban megoldható, tehát rekon
struálható gondolat — illetőleg képzeti kép — alakításához.

H a valamilyen szagot szagolok, vagy valamilyen ízt megízlelek, okvetle
nül keletkezik valamilyen lerajzolható gondolatom a szag, vagy íz kiinduló
forrásáról. Mint ingerhatás idesorozható az egyszerű hang, a zörej is (nem a 
beszéd), mint pl. a menydörgés, a harangzúgás, a csattanás, sziszegés, morgás — 
sőt az érzőszervekre irányuló bárm ilyen más hatás, m int pl. ütés, csípés, sírno- 
gatás is. Ezek az ingerhatások azonban nem annyira az értelemre, m int inkább 
az érzésvilágra hatnak, és az érzelem útján  alkotják meg a rekonstruálandó 
képzeti képet.

Az ingerhatásoknak ez a csoportja m ár sokkal absztraktabb, sokkal 
bonyolultabb és sokkal nagyobb művészi intelligenciát igényel, semhogy 
a középiskolai rajzoktatásban rendszeresen alkalmazható lenne. Legfeljebb 
csak olyan m értékben, m int am en n y ire ...

10. . . . a  legnehezebb, a legtöbb művészi adottságot, intuíciót, 
fantáziát igénylő rekonstruáló feladatkör, az önálló művészi tervezés 
szerepel.

Ekkor már nem mutatok, nem mondok, nem érzékeltetek 
semmit sem. Csak a feladat célját nevezem meg. Tervezendő pl. egy 
síremlék, egy szökőkút, egy asztali lámpa, egy asztalterítő, egy fali
szőnyeg, egy csatakép, vagy akármilyen jelenet, vagy általános 
feladat minden külön megszorítás nélkül, teljesen szabadjára engedve 
a művészi fantáziát.

A tervező mindenekelőtt az ő saját, egyéni művészi képzelő- 
erejévcl próbálja megközelíteni, megismerni, megérteni a feladott 
gondolatot. Hogy világosan tudja, miről is van szó?! Azután — ki
zökkentve magát az ő saját földi mivoltából, a fantázia szárnyain 
odarepül a feladat képzelet- és gondolatvilágába, összefogdossa az 
eszmék légkörében szanaszét szállingózó, felvillanó eszmemeteorokat, 
bizonyos isteni sugallattól irányítva, öntudatlanul, elhelyezi az egyes 
megragadott, eszébe ötlött formákat, vonalakat egymásból, egymás 
mellé, egymáson á t ; gyúrja, tapasztja, míg végre kialakul valami. 
Előbb a nagy tömeg, majd a részletek.

A ködszerű tömegfoltot lassanként kisebb egységekre tagolja, 
a kisebb egységeket azután további kis részletekre bontja. A rajzolás, 
tervezés egész menetét egy bizonyos transz-állapot jellemzi. Ellentét
ben az eddigi feladatokkal — mint már említettem — itt nem a tudás 
diktál, hanem az érzés.

A tervezés kezdetén minden igyekezetemmel csak a végcélra 
gondolok. Az imitativ rajzolással teljesen ellentétesen szabadjára 
engedem a ceruzámat, hadd firkáljon, ahogyan fog. Közben-közben 
csak egy pillanatra visszazökkennek a pozitív világba, hogy meg
nézzem, mit is fogott a ceruzám! Majd ismét pegazusom szárnyaira 
kapok, hogy folytonos firkálás közben lassan-lassan teljesen kialakít
sam a képzeletemben megszületett kép papírra rekonstruált mását. 
Minél tovább fejlesztem így feladatomat, lassanként annál jobban 
előtérbe kerül a képzelet és érzés mellett a tudatosság, az értelem. 
A részleteknél, a kritikánál szinte már tisztán a tudás vezérel. A sok
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firkálásból kiemelem a pozitívumokat, eltüntetem a felesleges része
ket, mindaddig, míg csak azt nem mondhatom, hogy elkészültem 
egy megoldással a számtalan lehetőség közül.

Minél nagyobb a tervező művész gyakorlata, minél dúsabb 
az előző gyakorlatok alkalmával lassanként összegyűjtött rajzi 
elemekből álló szellemi tárháza, minél nagyobb az olvasottsága, 
az intelligenciája, s végül minél nagyobb, minél csapongóbb a fantá
ziája, az eredeti formák kitalálásában és a meglévők variálásában, 
annál jobban sikerülhet a feladat.

De éppen azért, mivel a rekonstruálás ennél a neménél igen nagy 
szükség van a rajzi elemek meglehetősen nagy halmazára, a rajz
tanítás elemi fokán — mint önálló tervezés — csak ritkán alkalma
zandó. Inkább csak, mint egyéni továbbfejlesztése valamely megkezdett, 
még teljesen be nem fejezett feladatnak. A heti egy, kettős óra és 
a 10—18. év közötti életkor még nem elegendő alap ennek a feladat
körnek intenzívebb művelésére. De teljesen elzárkózni előle mégsem 
szabad. Sőt! Éppen, mivel a rajz ,,tanítása“ a mi feladatunk a közép
iskolában, magát a tervezést is, a tervezés módozatait, menetét, 
a különféle megoldási lehetőségeket is tanítanunk kell. A legkönnyebb 
tanál i feladat megadni a témát, elmondani, hogy mit kívánok, s azután 
csak megbírálom, ki, hogyan oldotta meg a feladatot! Ezt meg lehet 
tenni a művészeti szakiskolákban, a festőakadémiákon, de — mint 
az elemi iskolai tanítóknak az írás-olvasás ABC-jét — úgy nekünk 
középiskolai rajzszakos tanároknak a rajzolás, tervezés és alkotás 
ABC-jét kell megtanítanunk.

Nem rajzi feladatokat készíttetnünk, évvégi rajzkiállításokat 
előkészítenünk, hanem tanítanunk kell a rajzot. Nem azért, hogy 
művészeket neveljünk, hanem hogy megadjuk az alapot a kezeink 
közül majdan kikerülő intelligens nemzedéknek gondolatainak értel
mes rajz alakjában való szabatos kifejezésére.

Ezért kell az általános, imitativ, rajzi készség fejlesztése mellett 
a középiskola mind a nyolc osztályán — kötelező rendes tantárgy
ként — végigvezetve, már a legalsóbb fokon megkezdeni a rekon
struálási és tervező feladatok megoldásának tanítását.

Igyekeztem rávilágítani a ,,rajz“ tanításának fontosságára, nél
külözhetetlenségére a gyermeki lélek nevelésében. Igyekeztem ki
mutatni, hogy a ,,rajz“ nem tisztán csak a tehetségesek számára 
való művészi élmény, hanem — a többi középiskolai tantárgyakhoz 
hasonlóan — tudományos felkészültséget igénylő, önálló szellemi 
munkásságra, bírálatra, ítélkezésre nevelő, minden igazi kultúr- 
emberre nézve felette szükséges, elsőrendű fontosságú tantárgy. Bá- 
mutattam a rekonstruáló rajz különböző módozataira, gyakorlati 
alkalmazására. Be akartam bizonyítani, hogy a rajzolást nemcsak 
gyakoroltatni és gyakorolni, hanem nekünk tanároknak elméletileg is 
tanítanunk, tanítványainknak pedig a szó legszorosabb értelmében 
tanulniok kell. A rajz tanításánál sohasem a szép rajz, vagy a szép 
festés, mint kép lebegjen szemeink előtt végcél gyanánt, hanem az
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általános műveltséget nyújtó tanulmányoknak megfelelően a gondol
kodó és elképzelő képességen alapuló értelemfejlesztés és a gondolatok 
rajzi kifejezéséhez szükséges elméleti és technikai tudás, rekonstruá
lási készség megszereztetése, tehát maga a munka. Nem szabad a rajzot 
a tanév végén rendezendő — laikusok részére mutatós — rajzok, 
festmények készítése céljából tanítanunk. Ne ámítsuk se önmagun
kat, se a laikus nagyközönséget! A tanévvégi sablonos, állandóan 
ismétlődő — tanmenetet bemutató — rajzkiállítás helyett rendez
zünk rajzi versenyeket, hirdessünk rajzi pályázatokat külön az alsó, 
külön a felső osztályok részére, s állítsuk ki az így elért eredménye
ket, pályázatokat. Egészítsük ki ezt a kiállítást a tanulók egyéb kéz
ügyességi, vagy iskolánkívüli munkálataival. Ez jobban fogja érde
kelni a tanulókat, tanárokat, szülőket, tanügyi hatóságokat, mint 
a legszebb, de mégis csak sablonos tanmenet. Nevelőfontossága 
pedig felülmúl minden mást. v

Végtelen boldog lennék, ha fejtegetéseim lényegét és végcélját 
meghallanák a sorsunkat intéző felettes és legfelsőbb tanügyi ható
ságok is. Nagyon szeretném, ha értekezésemmel sikerült volna meg
győzni azokat, akik nem szeretik, nem becsülik, nem értékelik a rajzot, 
s vele együtt a rajz tanárait elfogultságon alapuló érzésük és véle
ményük helytelenségéről és tudattalanságon alapuló indokolatlan
ságáról.

Adná Isten, hogy bizalommal teli reménységgel mondhatnék és 
kívánhatnék a magyar középiskolai rajztanításnak és a magyar 
rajztanárságnak boldogabb — szebb jövőt ! !

Budapest. Oppel Imre.

A  túlterhelés kérdéséhez.

E sorok írója is át van hatva a vágytól, hogy a tényleg meglévő 
túlterhelésen segítsünk. Azonban ezt nem : műveltségünk szerves 
és értékes elemeinek feláldozásával óhajtja elérin. Hiszen nem a 
most (és évszázadokon át) tanított tárgyakban van a hiba. A túl
terhelést lényegében három ok idézi elő : 1. A tanterv túlzott cél
kitűzései (a modern nyelveknél) és az anyag összezsúfolása (a föld
rajznál), 2. olykor a tárgyak lényegét nem látó, kicsinyes, adatokon 
lovagoló tanárok, 3. gyakran a túlzott, kicsinyes követelményeket 
támasztó ellenőrző hatóságok (érettségi elnökök és kormányképvi
selők is). Újabban nehézséget okoz a levente-intézmény is. A levente- 
oktatás anyagát testnevelő tanáraink heti 1 órában elvégeznék. 
De, míg ennek belátását nem érhetjük el, örüljünk, hogy a katonai 
hatóság megelégszik azzal, hogy szombaton 11—2-ig foglalkoztatja 
fiainkat. Az így előállott óratöbbleten 40 perces órák beállításával 
segítsünk. S ne kívánjuk, hogy az egész szombat délelőtt levente
kiképzés vagy kirándulásra fordíttassék, mint ezt Törös dr. teszi,
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akinek cikkéi mély aggodalommal olvastuk : nem, mint szak
emberek, hanem aggódunk azért, hogy utilitárius szempontok, tár
sadalmi divatok, a gimnáziumi nevelés céljának félreismerése : 
lesüllyeszti középiskoláink nívóját.

Állítjuk, hogy a mi elgondolásunk szerinti, humánus középiskola 
az életre nevel. Mert : mi az élet ? Csupán praktikus tevékenység-e 
(százalékszámítás, villanycsengő-javítás), vagy pedig élei, sőt : fel
fokozott élet az is, ha Beethowent hallgatunk, Platont olvasunk, érdekes 
„szóbeli“ egyenleteket oldunk meg, a modern fizika világképéről 
olvasunk?

A gimnázium erre az életre : a szellemi munkában való gyönyö
rűségre s a szellemi értékek ebből folyó tiszteletére akar nevelni.

így aztán egyik feladata mindig az fog maradni, hogy megérez
tesse : az antik szobor, költő, filozófus közvetlen, örök emberi hangon 
szól minden kor és nemzet emberéhez, örök érzésekről, problémákról 
tökéletes formában. E végből azonban először a tanárnak kell az 
antikvitás leikébe elmélyednie. Ez sokkal komolyabb kötelesség, 
mint a ma divatos óravázlat-gyártás. S ha az iskolában is, mint 
költőt és gondolkodót olvastatjuk az antik írót : sohasem lesz tanításunk 
„unalmas“; nem a latin és görög miatt fog „elidegenedni az ifjúság 
az iskolától“ .

Magunk mindig azt tapasztaltuk , hogy tan ítványaink  szívesen és értel
mesen számot ad tak  arról, am it a szöveg kapcsán elm ondtunk : mi a hum ani
tás? mi az antik  istenek lényege? mik a Stoa és Epikuros tanai?  Még a gyöngéb
bek is sokszor találó kérdésekkel vettek  részt oly problémák megbeszélésében : 
mire való az áldozat? vájjon csak a „do, u t des“ elvén alapul-e, vagy lehet 
a túláradó hála, elragadtatás kifejezése is, végül az isten megjelenítése. (Ajánl
juk kartársainknak W alter F. O tto „Dionysos“ -ának idevágó fejtegetései!, 
valam int Kerényi Károly : „Die antike Religion“ ( Pantheon-Yerlagl c. m űvé
nek az áldozatról szóló részét.)

Unalmas és túlterhelő a latin tan ítás csak akkor, ha a nyelvtan Jelesleges 
részletein rágódik, s a felső osztályokban is ezt teszi céljává. Sajnos, újabban 
az utasítások is m agyarázhatók úgy, hogy a főigazgatók a felső osztályokban is 
a m ondattan aprólékos kérdezgetése alapján ítéljék meg a tan á r m unkáját. 
Pedig Dóczi Imre már 1892-ben hangsúlyozta, hogy a felső osztályban az 
irodalmi képzés, az antik világnézet a latin-görög tan ítás célja. A mondattan 
redukálása terén tehát egyetértünk Törös dr.-ral.

Ellenben nem hisszük, hogy szükségtelen volna az állami tankönyvbírálal 
e kívánsága: „Nem szabad elhanyagolni az antik  istenvilágot.“ E nélkül nem 
lehet közeledni az antikvitás leikéhez. S itt  bajok vannak. Éppen Révay 
József (a klasszika-filológus) — kit dr. Törös elismeréssel említ — nemrég 
a rádióban az antikvitás derűs elemeiről ta r to tt előadásában az „A m phitrvo“ - 
val kapcsolatban azt a banális felfogást hangoztatta , hogy az istenek szerelmei : 
afféle kópéság ; az istenek olyanok, m int mi, csak nagyobb arányokban. 
Pedig, midőn Plautusná! A m phitryo felesége Heraklest világra hozza, 
mennydörgés közben a ház felragyog, m intha aranyból volna. S A m phitryo 
boldog, hogy Juppiterrel osztozhatott, s hálásan áldoz neki. Tehát az antik 
em ber megdicsőülésnek érzi, ha házát az isten ily leszállással tiszteli meg. 
Az egésznek értelme az, hogy rendkívüli ember, vagy teljesítm ény nem lehet
séges isteni beavatkozás nélkül. A nemző ősatya egyik lényeges vonása Juppi- 
tem ek. De az antik vallás úgy term észeti, hogy egyben : szellemi is : Jupp iter 
a szellemi rendnek is atyja. S fia : a Genius, az emberi nemző és alkotó erőt 
az animálistól fel a legmagasabb szellemi szféráig jelenti (akár a platoni Eros) :
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hiszen neki van szentelve a homlok ! (L. Kerényi id. in.-ban a fiamén Dialis- 
ról, Juppiler „eleven szobráról“ szóló szép fejtegetéseket.)

Ilyen komoly és egészséges látás-mód, amely a testi és szellemi alkotás 
p illanatát, az alkotó vágyat osztatlan, benső egységben és szentnek lá tja  : 
mennyire hiányzik hasadt lelkű korunkban ; s mily üdvös lenne épp a serdülő 
korban annak felismerése, hogy a nyugtalanító, határozatlan vágyat a szellemi 
szépség és alkotás irányában is fel lehet használni, s ez utóbbi is „ természetes“ 
megnyilatkozás, hiszen a természeten : Szellem „látszik á t“ . (A Múzsák : 
/om ís-nym phák : a Hórák : az évszakok, és áz erkölcsi rend istennői stb.)

E látás-mód betetőzése Platon ; az egész term észet : ideák kifejeződése 
a Térben. A Tér m atem atikai-geom etriai s truk tú rája  ad lé te t az anyagnak. 
Hogy mennyire rokon ez a modern fizika felfogásával, m ár Jeans rám utato tt. 
Nincs gondolatrendszer, ahol a m atem atikai term észettudom ány oly előkelő 
helyet foglalna el, m int Platónnál, aki é tudom ány emberképző jelentőségét is 
jól lá tta . S úgy ő, m int az egész görög gondolkodás azzal a felfogásával, mely 
szerint a Természet : nem mechanizmus, hanem : élő, lelkes, célszerűen cselekvő 
valóság, ismét a mai tudom ány felfogásával rokon.

Platon világképe m intája annak, hogy a term észettudom ány, vallás és 
erkölcs világa természetesen : egy. Hiszen a term észet rendje : az isteni szellem 
megnyilatkozása. (Nem pedig : az emberi szellem formáló működésének ered
ménye, m int K ant vélte.) Az erkölcs pedig : ugyanannak a harm óniának, 
arányosságnak megjelenése az emberi életben, amely arányosság a Kozmosz 
életében uralkodik. Az egységes világnézet örök mintaképe P laton : csak be 
kell illeszteni a mai tudom ány eredményeit az ő épületének nagy vonalaiba. 
Hiszen a mai term észettudom ány : anyag-fogalmával, indeterminizmusával, 
a célszerűség- és léleknek a természetben ható tényezőül való elismerésével — 
épp alkalmas lenne egy platoni szellemű szintézisre.

S nem oszthatjuk azt a felfogást, hogy műfordítások pótolhatnák az antik 
eredetit. Az emberiség közkincsévé vált horatiusi ódákat pl. senki se fogja 
m űfordításban idézni vagy önm agának felidézni. Sok szép tárgyi ism eretet és 
esztétikai élvezet épp az eredeti szöveg olvasásával lehet az iskolában is szerezni: 
az eredeti szöveg szépsége sokkal jobban inspirál erre. Csak ne riadjunk vissza 
a kurzív olvasástól! Ezért nem tudjuk helyeselni — az V. o.-tól kezdve — 
a túl-rövid, kevés szemelvényt adó latin tankönyveket.

Hogy a görög nyelvet és ku ltúrát hogyan lehet a héberrel egy sorba állí
tani — azt dr. Törös cikkéig el se képzeltük.

Meg vagyunk győződve az Ó-Testamentum örök vallásos értékéről, 
de a görögség jelentősége egész kultúránkra sokkal átfogóbb. Ne a szülők laikus 
felfogása után induljunk, hanem az antikvitás értékeit m agunkévá téve, 
próbáljuk őket meggyőzni, hogy történelmi, irodalmi hajlam ú gyermekeiket 
görögre taníttassák. Hasson át bennünket s általunk a társadalm at annak fel
ismerése. hogy az ántikvitás tanulm ánya ma époly renaissanceát éli, m int 
a fizika. Az em lített műveken kívül W alter F. Otto : „Die Götter Griechen
lands“ , K. Heinhardt : „Sophokles“ , Altheim : „Epochen der röm. Geschichte“ 
Kerényi K áro ly : „Apollon“ c. művei egy-egy mérföldköve ennek az ú j, 
lelkes, művészi felfogásnak.

Nagy Miklós kartarsunk Törös dr.-ral egy véleményen van a 
latin visszafejlesztését, s a görög kiküszöböléséi illetőleg. De Törös dr. 
cikkét elolvasva — azt hisszük —, ő is megborzadt a szellemektől, 
miket felidézett : hova vezet, ha utilitárius, hangulati szempontokat 
hagyunk szóhoz jutni! Ha Nagy Miklós szerint a latin unalmas 
Törös dr. szerint a „levezetésekkel ábrándítjuk ki a természet szere- 
tetéből az ifjút“ . „Maradjunk meg — tehát — az értelmes és lelkes 
leírásoknál“ (a /e/ső-osztályos fizikában!). S altkor a fizika felső- 
osztályos óraszámából „bízvást“ „el lehet venni 2—2 őt!“ Potenciál- 
elmélet helyett villanycsengőt javíttassunk. De az algebra se jár
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jobban! — „ez áll legmesszebb az élettől“. „Hányán vettük hasznát 
az algebrának?“ „A trigonometriának sincs sok jelentősége; a diff 
integrál-számítást meg minden körülmények közt el kell hagyni

Szinte restelljük bevallani, hogy hajdan szünidőben kedves 
szórakozásunk voit szóbeli egyenletek megoldása. Ügy látszik, az 
„élet“-tői igen távol estünk. Dehát nem a kultúrában való önzetlen 
gyönyörűségre akar nevelni a gimnázium? Nem olyan szellemi 
vezetőréteget akarnak-e, amely az irodalom és művészet szeretető 
mellett abban a belátásban is gyönyörűséget talál, hogy a természet 
jelenségei matematikai, tehát logikai törvénvek szerint folynak-e? 
Finnek belátásától megfosztani annyi, mint a fizika-tanításból a 
lelket, szellemet kivonni. Mi, akik még a régi szellemben nevelődtünk, 
csodálkozva kérdezzük : hogyan lehet trigionometria nélkül fizikái 
értelmesen tanítani? S a differenciál-integrál-számítás egyrészt igen 
érdekes, másrészt a fizika-tanítást sok esetben megkönnyíti és 
mélyebb belátást nyújt. (Colerus könyveit bátorkodunk Törös dr. 
figyelmébe ajánlani!)

S ami a százalékszámítást illeti, először is értelmes ember, ha 
egyszer megtanulta, sohse felejti el. S a magyar fajt elvégre nem a 
gimnázium van hivatva kereskedelmi pályára nevelni. Azt lehet 
mondani : sok a gimnázium, túlsokan járnak gimnáziumba. De ezen 
nem a gimnázium szellemi nívójának leszállításával, hanem a gim
náziumok és keresk. iskolák arányának helyesebb megállapításával; 
esetleg, mint néhány intézetben már megtörtént, a gimnázium kereté
ben az V.-től kezdve kereskedelmi tagozat felállításával segíthetünk. 
A gimnáziumban pedig küzdj ünk a magyar társadalom d/-úri fel 
fogása ellen, mely bizonyos pályákat nem tart ,,úri“-aknak, — ellen
tétben az európai felfogással.

*
Nem osztozunk Nagy Miklós kartársunknak a második modern 

nyelvet illető aggályaiban. Ha a követelményeket nem feszítjük túl, 
nem okoz ez az értelmes tanulónak megterhelést. Mondjunk azonban 
le végre arról az ábrándról, hogy' a gimnázium beszélni megtaníthat 
valamely idegen nyelvet. (Ezzel nem azt mondjuk, hogy a beszéd- 
gyakorlatok — okkal-móddal — feleslegesek ; a latinban is hasz
nosak.) A főcél az legyen, hogy' — biztos nyelvtani alapvetéssel — 
idegen nyelven írott szépirodalmi s tudomány'os műveket olvasni 
tudjanak tanítványaink. Mindenki tapasztalhatta, hogy' ha pl. 
németül intenzíven olvasott, Németországba kerülve, az egyetemi 
előadásokat már első nap megértette, s a társalgásba is belejött 
1—2 hónap alatt. Aki ellenben alapos nyelvtani ismeretek nélkül 
csevegni tanult, az mindig tanácstalanul áll idegen szövegek finomabb 
árnyalataival szemben, amiről a modern nyelvekből készült „mű
fordítások“ gyakran tanúskodnak. Német nyelvtudás nélkül semmi
féle pályán, ha komolyan képezni akarjuk magunkat, meg sem moccan
hatunk. Viszont egészségtelen volna, ha csak a német szellem felé 
orientálódnánk. Bölcs dolog tehát az V.-től, a görög mellett fakul-
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tatíve, a második modern nyelv tanítása, józan követelményekkel. 
(Nemzetiségi vidéken esetleg az illető nemzetiség nyelvének tanítása, 
mint azt a világháború előtt a Tisza-kormány kultuszminisztere r 
Jankovich Béla tervbevette.) Épp akkor maradnának le a tősgyökeres 
magyar ifjak a sváb stb. társaik mögött, ha elzárnék őket a főbb 
idegen nyelv megismerésének lehetősége elől : tudományos munkában, 
diplomáciai, bank-, általában kereskedelmi pályákon egyaránt hát
rányban lennének.

*
Ami a földrajzot illeti, valóban lehetetlen dolog, hogy a II. o-ban 

öt világrészt tanuljanak, s általános földrajzot a III.-ban. Egyáltalán 
szükség van arra, hogy érettebb elmével is tanuljanak földrajzot, 
fizikai földrajzot, geológiát, ember-földrajzot, magasabb szempontú 
politikai földrajzot.

Az természetesen teljesen igaz, hogy a 6-ik óra igazán használ
hatatlan. Legjobb volna, ha maximum 30 óra volna egy-egy felső 
osztályban is. De, ha ez mégis lehetetlen, legfeljebb 32 órára terjedhet 
az óraszám. S azokon a napokon, amikor 6 óra van, legyenek 40 perces 
órák, s az utolsó óra ének vagy torna.

A túlterhelés megszüntetésére pedig minden tanár tartson 
önvizsgálatot: mi az, amit ő is állandóan tud, s mit tanul meg ő is 
,,ad hoc“ ; mi az, ami lényeges része tárgyának : mi szükséges a tovább
haladáshoz, s a tárgyról való kép kialakulásához. Ha ezt mindenki 
megtenné, de sok adat, lexikális ismeret elmaradna! Ne adjunk fel 
40 latin növénynevet egyik óráról a másikra, se túlsók könyvnélkül 
megtanulandó verset, különösen idegen nyelvekből. Igyekezzünk az 
órán megtanítani a tudnivalók lényegét: egy-egy tárgyra átlag egy 
félóra otthoni készülés jusson. Ne adjunk túlhosszú házi feladatokat. 
S az ismétlések — mint Gaál Mózes bölcsen mondogatta — ne tömeg
leckék feladásából álljanak, hanem emeljék ki az anyag lényeges részeit. 
Valóban a levezetések barátai vagyunk: de ne gondolják a mate
matika tanárai, hogy egyszerre az összes levezetéseket tudni lehet; tehát 
ismétléskor csak a fontosabbakat kívánják meg. Fizikából is némileg 
redukálni kell az anyagot, és nem lehet kívánni, hogy érettségire az 
egész VII—VIII.-os anyagot tudja a szerencsétlen je lö lt: nagyon 
helyes tehát az anyag lényeges részeire szorítkozó tételek kijelölése.

Ne felejtse el senki, hogy nem szaktudósokat akar a gimnázium 
nevelni, hanem a Természet és Ember világáról áttekinthető, egységes 
képet kialakítani. Filozófiai szellem kellene minden tárgy tanításához : 
a nagy Egész keretében lássa minden tanár és minden felügyelő a 
maga tárgyát, akkor nem fog fölös részletekbe veszni.

A ,,hogyan“-on, az értelmes tanításon múlik minden, nem pedig 
a tantárgyakon. Polgári iskolai tárgyakkal is túl lehet terhelni a 
tanulókat. Ne áldozzuk fel tehát ál-jelszavak kedvéért az Emberiség 
egyetlen lényeges kultúr-értékét sem. Éppen ma, amikor Európa 
legműveltebb nemzetei öngyilkos harcban pusztítják egymást, féltő 
szeretettel kell őrizni azt, ami még közös értéke az Emberiségnek,
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aminek szeretettben egyszer még találkozhatunk. A hadiszerencse 
forgandó — s különösen kis nemzeteknek jó tudniok azt, hogy 
míg egy nemzet értékeket tud produkálni, míg van mondanivalója az 
Emberiség számára : addig van létjogosultsága, és élni is fog. Ehhez 
azonban olyan szellemi vezetőréteg szükséges, amelyik a komoly 
szellemi munkát szerette meg : a matematikai levezetést, a nagy 
írók eredetiben való olvasását; amelyik látja a természettudomány 
csodás haladását, de a múlt örökifjú értékeit és szépségeit is.

Kunszentmiklós. Kövendi Dénes..

M E G JE G Y Z É SE K
Megjegyzések dr. Törös László cikkéhez.

A Protestáns Tanügyi Szemle 1941 januári számában terjedelm es cikk 
jelent meg dr. Törös László tollából „Tervezet a túlterhelés kiküszöbölése“ 
címmel. Ezt a kérdést ma sokan és sokat v ita tják . Nem szándékozom m agá
val a problémával bővebben foglalkozni, csupán álláspontom at szögezem le 
azzal, hogy dr. Sarkadi Nagy János m egállapításait, am elyeket a Szemle 
ugyanezen számában közölt, elfogadom. Észrevételeim et dr. Törös közlemé
nyének am a jegyzeteihez fűzöm, am elyeket a fizika és mennyiségtan tan ítá 
sáról írt.

Állapodjunk meg először is abban, hogy a középiskolai oktatásnak kettős 
célja van. Egyik az ismeretek közlése, amelyek részben az általános m űvelt
séghez tartoznak, részben pedig az életpályára képesítő magasabb tanulm á
nyokhoz szolgálnak alapul. A másik cél a gondolkodóképesség fejlesztése és 
csiszolása, a logikai készség és az absztrahálóképesség kiművelése. Az alsó
fokú fizikatanítás csak leíró jellegű, annyi „elm életi“ m agyarázattal, amennyi 
a megértéshez elengedhetetlenül szükséges. Távol áll a „tudom ányosságtól“ . 
Különös lenne, ha a fizikai jelenségeket m agyarázat nélkül tan ítanánk  ugyan
akkor, amikor maguk a tanulók fáradhatatlanul érdeklődnek mindennek az 
oka iránt. Az emberi elme természetéhez tartozik  az okok keresése, s ez mindig 
előtör a harm adik osztályos fizikaórákon is. Miért lenne az kiábrándítás, ha 
a tapasztalt jelenségek okait megfelelő form ában érthetővé tesszük a gyer
mek számára? Mivel a harm adik osztályos fizika nagy vonásokban csaknem 
az egész fizika anyagát felöleli — és ez így is van jól — , a felsőfokú fizika
anyagban sem adhatunk sok újdonságot, csak a m ár tan u ltak a t, de más ala
pokra fektetve. De azt sem „gyötrő“ részletességgel, m int ahogy a cikkíró 
állítja. O tt is csak annyit, amennyi éppen kell az egész stúdium  logikus, 
összefüggő felépítéséhez. És természetesen lehetőleg pontosan indokolva 
m indent, úgy, ahogy azt a tanulók szellemi képességei megengedik és meg
kívánják. Mert megkívánják. A term észet törvényszerűségei m atem atikai 
törvényszerűségek, a dolgok lényegébe való behatolás és a logikus m agya
rázatok megkövetelik a m atem atikai alapot. A középiskolai fizikatanítás 
távol áll az egyetemi módszerektől, m atem atikája a lehető legegyszerűbb 
— éppen csak annyi, amennyivel a felvetett kérdés még egyáltalában úgy- 
ahogy megfogalmazható. A szerző említi, hogy potenciálelm élettel „gyötör
jü k “ a tanulót. Az igazság az, hogy éppen csak a potenciál fogalmát adjuk, 
s ezt az egyszerű fogalmat egyszerű esetekben használjuk o tt, ahol elengedhe
tetlenül szükséges. Hiszen a potenciál fogalma nvujt lehetőséget több kérdés 
igen világos tárgyalására.

A szerző felhánytorgatja, hogy nem vagyunk gyakorlatiasak, s a diák 
nem tud villanycsengőt javítani vagy, hogy bután  áll a rádió hibái előtt. 
Erre vonatkozólag az a megjegyzésem, hogy az egész tan ítás mindig és követ
kezetesen kísérleti jellegű, mindig a tapasztalatból indulunk ki, de nem lehet 
célunk villanyszerelők nevelése. E ttől eltekintve is egy közepes diák ért a vil-
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lanycsengőhöz. A rádió oly magasfokú speciális tudást igényel, hogy bizony 
nem egy elektromérnök, aki kitűnően tud  generátorokat tervezni, ugyanúgy 
állna a rossz rádió előtt, m int az a bizonyos diák. A rádiószerelők tudása 
nem fizikai tudáson alapszik, hanem az a tényeknek nagyrészt értelem nélkül 
megszerzett ismerete. Ezekkel szemben azt követeli a szerző, hogy a diák 
a jelenségek leikébe lásson bele. Ugyan hogyan tenné ezt akkor, ha a szerző 
óhaja szerint eltekintenénk a „gyötrő“ részletességtől, vagy a m atem atikai 
levezetésektől? M atematikai alapon álló törvényszerűségek következtében 
fellépő jelenségek leikébe belelátni és azt teljességében megérteni majdnem 
mindig csak m atem atikai alapon lehet. Sőt az is kívánatos lenne szerinte, 
hogy a fizikai ismeretek természet filozófiai megvilágítása koronázza be a 
középiskolai fizikai tanulm ányokat. A természetfilozófia szép és nehéz tanul
mány, ennek műveléséhez, de megértéséhez is alapos logikai készség, fizikai 
tudás kell — több, m int am ennyit a középiskola valaha is adhat ta 
nítványainak.

A m ennyiségtannal kapcsolatos megállapításai m ellett sem lehet szó 
nélkül elmenni. Első állítása, hogy t. i. a mennyiségtanban bicsaklik el a leg
több diák — nem fedi a valóságot. E zt megcáfolják a tények. Továbbá az az 
állítása, hogy a m atem atika a legtávolabb áll az élettől — csak a hozzánemértő 
megállapítása. Az egész világegyetem a maga csodálatos harm óniájával 
a m atem atika törvényeinek engedelmeskedik. Gondolkodásunk logikája 
m atem atikai logika. Régóta ismert k é rd é s : „H ányán  vettük  hasznát az 
algebrának?“ H asznát vette  bizony annak mindenki, aki m egtanulta, még 
ha el is felejtette. Mert m egm aradt az az ágybéli iskolázottság, következtető
képesség, am elyet az algebratanulással — épúgy, m int a latinnal — meg
szerzett. S aki a középiskolai algebrát meg is érte tte , annak nem okoznak 
a törtek fejtörést később sem. Hogy a m agyar nép elidegenedett a kereskedelmi 
gondolkodástól, annak nem a középiskolai m atem atikatanítás az oka, m ert 
ez faji sajátságokban keresendő. A szerző szerint a trigonom etriának nincs 
sok jelentősége! A trigonom etria a középiskolai anyag egyik legszebb és egyúttal 
egyik leggyakorlatiasabb része. Önmagáért is érdemes vele foglalkozni. 
De nélküle aligha lehetne továbbfolytatni a m atem atikatan ítást, annyira 
szükség van rá m indenütt. A fizikában is nélkülözhetetlen. A differenciál- és 
integrálszám ítást szerinte el kell hagyni! Miért? A m atem atikának ez a fejezete 
különös gondot és figyelmet érdemel. Ezzel kapcsolatban ismeri meg a tanuló 
igazán a határérték  fogalmát — új világ nyílik meg előtte. Neveli a funkcioná
lis gondolkodást. A végtelen kicsiny fogalmának megértése és az azzal való 
számolási mód m egtanulása rendkívül előnyös irányban fejleszti a m atem ati
kai fantáziát. S ha pedig azokra gondolunk, akik m atem atikai, vagy mérnöki 
pályára lépnek, azok számára rendkívüli segítséget jelent egyetemi tanulm á
nyaik első idejére. Épp a differenciál és integrálszámítás bevezetése hidalta 
á t azt az ű rt, amely a gimnázium és az egyetem m atem atikai jellegű anyaga 
között fennállott ezelőtt.

M indkét tan tárgy  — a fizika is, m atem atika is — olyan előnyökkel 
rendelkezik pedagógiái szempontból, hogy semmikép nem érdemli meg a 
dr. Törös László álta l ajánlott mostoha elbánást A középiskola egyetlen 
más tárgya sem ad olyan sok lehetőséget a gondolkodó és absztraháló-képesség 
kiművelésére, m int éppen ez a kettő . De az általános műveltség is megkövetel 
valamelyes ism ereteket belőlük. Különösen fizikából, hiszen alig van a civilizá
ciónak olyan vívm ánya, am it nem a fizika adott volna. Ma, amikor a term é
szettudom ányok századát éljük, nem nyom hatjukeléppen azt. a tudom ányt— a 
fizikát— , amelynek a haladása a legjobban reányom ta bélyegét a mai korra. 
A m atem atika anyagát sem igen rövidíthetjük meg baj nélkül, m ár csak az 
egyetemre való előkészület szempontjából sem. A középiskola mai anyagát 
nem tan ítják  az egyetemen, azt o tt m ár tudni kell. Differenciál- és integrál- 
szám ítást és analitikus geom etriát adnak ugyan elő, de az egészen más, mint 
a középiskolai, és a tárgyalás is más szempontok szerint folyik.

H a a tan ár józan belátással él, akkor ebből a két tárgyból nem fenyegeti 
a tanulót a túlterhelés veszélye. Mi nem adunk és nem követelünk adat-
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halmazt, nem m em orizáltalunk, nem preparáltatunk, hanem a fizikában meg
ism ertetjük a jelenségeket, m egtanítjuk a tanulót arra, hogy a lényegeset 
meg tud ja  különböztetni a lényegtelentől, m egtanítjuk az okok keresésére 

helyes következtetésre, önállóságra — fizikus gondolkodásra szoktatjuk 
őket. Ä m atem atikában hasonló a helyzet. Mindezt az órán közös m unkával 
érjük el, o tthonra alig m arad más, m int rövid ismétlés. Mint internátusi 
tanulm ányi felügyelőnek, módomban volt megállapítani azt, hogy a tanulók 
elfoglaltságának a legkisebb részét okozza a fizika és m atem atika. Legtöbb 
dolgot adnak a nyelvek s főleg a latin.

Néhány megjegyzést kell tennem a szerzőnek a harm adik osztályos fizika
könyvről te lt  m egállapításaival kapcsolatban is. A vád a könyv ellen az, 
hogy a legelején megmagyarázza a fizika és kémia közti különbséget akkor, 
amikor a gyermek a kémiának még hírét sem hallotta! H át a könyv éppen 
ezért magyarázza ezt meg. Mert ha csak annyit m ondana, hogy a fizika te r
mészeti jelenségekkel foglalkozik, akkor a tanuló joggal hinné azt, hogy pl. az 
égés is ide tartozik. A harm adik osztályban új tárgy a fizika, ez a m agyará
zat tehát kell, és ahogyan a könyv teszi, az jó is. „A gyafúrt, magasrendű 
kísérlet“ azdr.Törös szerint, ha foszfort gyújtunk izzó platinával! Miért lenne 
ez agyafúrt? Itt nem a parafadugó és a rézdrótok a fontosak, hanem az égés. 
Platinaelektródról a tankönyvben szó sincs. Hogy elektromossággal drótot 
lehet izzítani, ezt ma m ár minden gyermek tud ja  az izzólámpánál szerzett 
mindennapos tapasztalatából. Ez nem okoz zavart a megértésnél. Ellenben 
igenis bajt okoz az, ha a várt ’/5 résznyi térfogatváltozás helyett esetleg m ást 
kapunk, vagy esetleg egyáltalában meg sem indul a folyam at — m ert ez is 
előfordulhat gyertvás kísérletnél. A gyermek joggal kérdi, hogy ha nem 
>/5 rész lesz a változás, m iért állítjuk azt, hogy V5 rész oxigén égett el! Sehol 
sem olyan fontos a lehetőleg jó eredm ényt adó kísérlet, m int az alsófokú 
fizikatanításban. Hiszen o tt ez az egyetlen bizonyító erő a tan ár kezében. 
Ezért írta  le a tankönyv szerzője a foszforos kísérletet, m ert az pontos ered
m ényt ad zavaró mellékkörülmények nélkül. Ennek a tankönyvnek az ábrái 
és képei egyáltalában nem szerencsétlenek, sőt kitűnőek, szemléletesek és 
egyszerűek — még a gőzgépé is. A fényképeket is céltudatossággal és nagyon is 
indokoltan elhalmozta a tankönyvíró o tt, ahol arra valóban szükség volt. 
Ne feledjük el, hogy a középiskolai tanuló sem fizikát, sem m atem atikát 
könyvből nem képes tanulni. Azt előbb meg kell vele értetn i, s csak azután 
értheti meg a könyvet is, ábráit is. Én pl. a fen tem lített könyv ábráit vettem  
alapul az órán való rajzoláshoz s nyugodtan állíthatom , hogy a tanulók 
m egértették, sőt a következő órán önállóan reprodukálni is tud ták . Dr. Törös 
szerint ez a könyv agyondícsért. H át nem! Ha dicsérték, csak a megérdemelt 
elismerést kapta meg.

A cikk olvasása közben az ju to tt eszembe, hogy én a magam részéről 
nem vállalkoztam  volna tőlem távol eső tárgyakkal kapcsolatban hasonló 
feladatra. Nem tudhatom , hogy az illető tudom ány milyen logikai mélységeket 
tartalm az, mik a céljai s eredményei. Csak fizikus tu d h a tja  azt, hogy szak- 
tudom ánya a valóságnak milyen csodálatos titk a it tá r ja  fel és magyarázza 
meg. Csak azoknak, akik behatóan foglalkoznak ezzel a tárggyal, lehet alkal
muk arra, hogy annak a megdöbbentően precíz és bám ulatos céltudatosság
gal m egalkotott gépezetnek, am it term észetnek nevezünk, a tökéletességé
ből az Alkotó nagyságát érezzék. Csak vérbeli fizikus ismerheti igazán a fizika 
erkölcsi nevelő értékét. Nem vállalkoztam volna ilyen feladatra, m ert a közép
iskolában szerzett ismereteim nem elégségesek arra. hogy egy idegen szakra 
nézve bármiféle véleményt tudhassak alkotni. Sokkal nagyobb távlatok 
ismerete és sok átélés élménye kell ehhez. Ez pedig csak nagyon alapos, hosszas 
tanulmányok segítségével érhető el, olyanokéval, amit csak a kérdéses tudo
mányok teljes és gyökeres ismerete tesz lehetővé. Dr. Törös László véleményé
hez csatlakozva, azt egy egész tanári kar tagjai aláírták , tehát a m atem atika- 
fizika szakosok >s. Pedig nekik fel kellett volna .hívni kartársuk  figyelmét 
tévedéseire.

Budapest. Levins l-'rnö.
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A nyelvek rangsora a gimnáziumban.

Dr. Toros László folyóiratunk idei első számában tervezetet közölt a 
gimnáziumi tanulók túlterhelésének kiküszöböléséről. Ebben a tanulm ányban 
az egyes tárgyak óraszám-csökkentésének megokolása rendjén szükség
képpen k ité rt jelentőségükre és a tantervben elfoglalt helyükre is. Legrész
letesebben a m agyar és latin  nyelvnek meg az élő nyelveknek tanításáról 
emlékezett meg ; ehhez a kérdéshez szeretnék röviden hozzászólni.

Állandó a panasz, hogy a középiskolák tanterve az utóbbi időben igen 
sokszor változik. Ez igaz, de nem szabad elfelejtenünk, hogy minden változás, 
fejlődés fokozatos ; azt sem, hogy csaknem minden változás a közvélemény 
hatására, nyom ására történik . A sok kísérletezésnek az is oka, hogy ma min
denben átm eneti, kísérleti korszakot élünk. Azért nem találjuk rrteg" a nekünk 
való iskolafajtát és tan ítási tervezetet, m ert még m agunkat sem találtuk  
meg, az t sem tud juk  pontosan, merre fogunk, merre akarunk haladni. Ma 
igazán el lehet mondani, hogy forrongásban van az egész világ : háború van 
nemcsak künn a nemzetek és birodalm ak között, hanem legbelsőnkben is, 
gondolkodásunkban, szemléletünkben. Nyugodjunk tehát belé a tan terv  
kisebb-nagyobb változásába is. Ez még mindig jobb, m intha a régihez való 
lomha ragaszkodásból és az ismeretlentől való oktalan félelmünkben meg
m aradnánk egy rosszabbnál. A rra kell törekednünk, hogy ebben a kérdésben 
minél ham arabb nyugvóponthoz jussunk, erre valók ezek a megbeszélések is

A latin nyelv sokat veszített jelentőségéből — mondja Törös László fent- 
em lített tanulm ányában. Ehhez kétség sem fér. Ennek volt a következménye, 
hogy heti óraszám át a gimnáziumban 34-re, a leánygimnáziumban 26-ra szállí
to tták  le. De ez a szám mai (a cikkben is k ifejtett) jelentőségéhez képest 
még mindig túlságosan nagy. Én is azt gondolom, hogy éppen elég volna, ha 
a latin  nyelv a négy felső osztályban tan ítta tnék , m int hajdan (és részben 
ma is) a görög. Nem tartom  valószínűnek, hogy azok, akiknek a tan terv  meg
változtatása m ódjában és hatalm ában van, ilyen gyökeres módosításra kap
hatók volnának, de ha az érdekelteket (feletteseket, tanárokat, szülőket) 
kellőképpen előkészítenők és fölvilágosítanék, bizonnyal elérhetnék, hogy 
a latin nyelv tan ítása  a gimnáziumokban is a III. osztályban kezdődjék, m int 
a leánygimnáziumokban. Valóban nehezen lehet megérteni, m iért elég em itt 
h a t osztályon á t összesen heti 26 órában tanulni, am ott meg m iért kell 
ugyanazt nyolc osztályban heti 34 órában, amikor m ind a két iskolafajtának 
kb. ugyanaz a célja és rendeltetése.

Az első helyet természetesen a magyar nyelv foglalja el. I tt m ár nem 
értek egyet a tanulm ány írójával, az órák számának leszállítását egyetlen 
osztályban sem tartom  indokoltnak és megengedhetőnek. Az alsó osztályok
ban az értelmes olvasás, a helyesírás és a fogalmazás m egtanítása sok időbe 
kerül, a felsőkben az irodalmi alkotások olvasása (olvastatása), megbeszélése 
még többe. A sok idegen nyelv állandóan tám adja, ron tja  a tanulók nyelv
érzékét, ezt ellensúlyozni még több óra sem volna igen sok. E zt tehát nem 
szabad bántani.

Más kérdés aztán az anyag célszerű elosztása az egyes osztályokban. 
A rendszeres m agyar nyelvtan nem is olyan fölösleges a III. osztályban, 
tan ítása  és tanulása sem olyan unalmas, ha aprólékosságokba nem tévedünk 
és a tanulók részvételét a m unkában lehetőség szerint biztosítjuk. Még 
hasznosabb volna, ha a m agyar nyelv rendszerét a VI. vagy VII. osztályban 
(heti 1 órában) átism ételhetnők. Ä IV. és V. osztályra m aradnának a stilisz
tikai, esztétikai, műfaji ismeretek a tan terv  kívánta megfelelő földolgozásban. 
Az irodalom történet is jól elférne a három felső osztályban.

A vázlatos, inkább csak keretet adó tankönyvek tapasztalatom  szerint 
nem válnak be. Ennek csak egyik oka az, hogy nem minden tanárnak  van 
képessége ahhoz, hogy kellő tartalom m al töltse ki őket (a jó tanár igen sokat, 
a gyengébb igen keveset nyújt) ; másik az, hogy a tanulók annyira megszokták 
a könyvből tanulási, hogy megfelelő részletezés nélkül nem tudnak ellenni. 
Akármilv tarta lm as is a megbeszélés, vajmi kevés ragad meg belőle, úgyhogy
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beszámolójuk igen-igen gyatra. Nagyon szép az öntevékenység elve, de 
ahhoz, hogy ilyen m unkával eredm ényt érjünk el, minden tanulónak leg
alább jórendünek kellene lennie. És nem volna szabad egy-egy osztályban 
50—00 tanulónak szorongania, hanem legfeljebb felének, 25— 30-nak. És 
akkor többen és jobban is figyelnének, többen vehetnének részt a közös 
munkában. Mert az eredménytelenségnek az az egyik oka, hogy nem figyel
nek, csak félfüllel, féllélekkel vannak jelen. A zsúfoltságon kívül azért is, 
mert az ifjúság öntudatlanul is védekezik a túlterhelés ellen, kíméli erejét a 
későbbi órákra, az otthoni m unkára. így kell cselekednie, ha a sok és sokféle 
tanulnivaló súlya a la tt nem akar összeroppanni; és így válik lassanként 
felületessé minden m unkájában akkor is, amikor semmi oka nem volna rá.

Az a hely, amelyet a latin nyelv foglal el a gimnázium tantervében, most 
m ár a német nyelvet illeti meg. E zt a nyelvet, amely Európában idestova 
nélkülözhetetlen lesz, ezt kellene az í. osztálytól kezdve tan ítan i a 
gimnáziumban is, akárcsak a leánygimnáziumban. A német nyelv szerepéről 
nem kell ma senkit sem fölvilágosítanunk, sem fontosságáról meggyőznünk. 
Ügy hiszem, hogy ezt minden tényező lá tja  és tud ja , másképpen nem állí
to tta  volna az őt megillető helyre a leánygimnáiumban sem. Hogy m iért 
nem te tte  ugyanezt a gimnáziumban, azt nem tudom . A leányok nevelését 
talán nem ta r to tta  olyan fontosnak, inkább volt mersze m élyrehatóbb vál
toz ta tást végezni ra jta . Vagy éppen kísérletnek szánta, hogy ha aztán 
beválik, kiterjessze a fiúk gimnáziumára is. Csak a tanárképzésről, illetőleg 
a német nyelv elsajátításáról kellene intézményesen gondoskodni. Arról, 
hogy mindazok, akik hajlandóságot és h ivatást éreznek magukban a tanári 
pályára és arra való képességeket is árulnak el, eljuthassanak Németországba 
vagy máshová ném etek közé, még akkor is, ha isten csak szellemiekkel, de 
egyúttal anyagiakkal nem lá tta  el őket.

A ném et nyelv helyére kerülne a második élő nyelv, mégpedig nem a 
francia (vagy angol, olasz), hanem valam elyik hazai nemzetiségi nyelv, a 
Felvidéken a szlovák, a D unántúl a szerb-horvát, Erdélyben az oláh. Éz nem 
zárja ki azt a lehetőséget, hogy néhol (pl. színmagyar vidéken) meg ne 
m aradhatna a francia, vagy akár az angol, az olasz. A hazai nemzetiségi 
nyelvek tanulásának hasznos és szükséges vo ltá t sem kell hosszasan fejte
getni. M indnyájan hallo ttuk  és olvastuk, hogy nemzetiséglakta vagy kevert- 
lakosságú vidékeken olyan tisztviselőkre van szükség, akik ismerik, beszélik 
a nép nyelvét. Nem hiszem, hogy sokan akadnának, akik ennek az elvnek 
helyességét el ne ismernék. Azoknak, akik tagadják , armigy is hiába m agya
ráznék. De nemcsak a köztisztviselőnek kell ismernie a nép nyelvét, hanem 
saját érdekében az ügyvédnek, orvosnak, nagyon kevés kivétellel minden 
ember fiának, aki ilyen vidéken lakik. Erre azonban nem elég a négy felső 
osztály. Élőnyelv tanulásához gyermekebből kell hozzáfognunk, ha valóban 
eredményt akarunk elérni.

Ahogy most nálunk tanulják  a rom ánt, hogy t. i. kötelező tárgy heti 
2 órában, de nem osztályozandó, nem felel meg céljának, m inthogy ezzel 
magunk fokoztuk le a többi tárggyal szemben. Vagy elismerjük, hogy szükség 
van rá, és akkor egyenlő jogú a többivel, vagy nincsen, de akkor egészen el 
kell hagyni. Ez a fél-, ill. félszegmegoldás nem sokat ér.

A nyelvek rangsora tehát ez : magyar, ném et, második élőnyelv (első
sorban a szlovák, szerb-horvát, román) és végül a latin. H a a latin  nyelvet 
nem sikerül teljesen leszállítanunk, helyet cserélne (egyelőre) a második 
élőnyelvvel.

Meglehet, hogy ezeket a kérdéseket gyűléseken és oktatásügyi folyó
iratokban m ár számtalanszor m egvitatták , csak mi, erdélyiek, nem vehettünk 
róla tudom ást. De ezek olyan dolgok, hogy állandóan napirenden kell ta r 
tanunk őket, meg kell győznünk egymást, föl kell világosítanunk m indazokat, 
akiknek a tanítás, nevelés kérdéséhez valami közük van, m ár pedig jóformán 
mindenkinek van. Ez igazán közügy. Nem olyan nagy baj tehát, ha olykor 
ismétlésekbe bocsátkozunk, ha általánosan ism ert dolgokkal hozakodunk elő. 
Mindaddig kell ezt tennünk, míg ezt a kérdést m indnyájunk, vagy legalább
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többségünk megelégedésére és a magunk korának követelményei szerint 
meg nem oldottuk.

Kolozsvár. Brüll Emanuel.
A túlterhelés kérdéséhez.

írunk és beszélünk ismét a túlterhelésről. Ezeknek a megnyilatkozások
nak nem lesz ugyan sok foganatjuk, mégis hasznosak lehetnek, ha tekintetbe 
fogják venni majd a mostani világégés u tán  okvetlenül és elkerülhetetlenül 
hekövetkező újabb iskolareformoknál.

A Szemle januári számában is két igen figyelemreméltó cikket olvashat
tunk a túlterhelés kérdéséről. Logikai sorrendben előbb a Sarkadi Nagy 
János dr. cikkével kell foglalkoznunk, hiszen ha nincs túlterhelés, akkor 
minden további okoskodás és cikkezés feleslegessé válik.

Megvallom : nagy szeget ü tö tt a fejembe Sarkadi Nagy kollégánk cikke. 
Napokig nem hagyott nyugodni a gondolat : há tha  valóban nincs is tú lter
helés? H átha csak az aggodalmaskodó szülők, az elkényeztetett csemetéket 
túlontúl tu tú jgató  nevelők képzeletében él a túlterhelés? Hiszen valóban 
igaz : nem sokszor találkozunk m unkában megrokkant diákokkal, s valóban 
a tanulm ányi eredmények és a sportteljesítm ények javulásáról beszélnek az 
Évkönyvek. Ezek pedig nem a hanyatlásnak a jelei!

Azután megpróbáltam, minden vitatkozás szokása szerint, a Sarkadi 
Nagy János szubjektív véleményével szemben a magam természetesen szintén 
csal; szubjektív véleményét igazolni. És végül csak nem tudok szabadulni 
attól az érzéstől, hogy igenis van túlterhelés.

Nálam bizony sokszor szoktak a szülők és a diákok is panaszkodni, hogy 
sok a munka. Sőt, ami szerintem sokkal veszedelmesebb : azt szokták mon
dani, hogy nem is foghatunk hozzá komolyan, m ért jól úgysem tudnánk 
elvégezni. Mint három diákgyermek apja is igazolhatom, hogy a délelőtti 
hat tanítási óra u tán  két kisebbik gyermekem (a nagyobbikat nem látom,, 
mert az internátusba já r délutánonként tanulni) azonnal ebéd után  hozzáfog 
a másnapi lecke feldolgozásához és naponta legalább 3—4 órát ül a könyv és 
füzet m ellett. Tapasztalom azt is, m ondják a többi tanárok is, hogy a diák 
az ötödik és hatodik órában olyan, m int a kifacsart citrom : fáradt és haszna
vehetetlen. Mert bizony a mai modern tanítás m ellett a diák nem olvashat 
regényt, m iután a felelőket kiszólította a tanár, hanem az óra első percétől 
az utolsóig résen kell lennie, hiszen az új anyag feldolgozásánál épúgy minden 
pillanatban rákerülhet a sor, m int feleltetés közben. Nem hiszem, hogy ez 
a napi 6— 10 órás szellemi készenlét ne viselné meg a diákok idegeit! Csak 
legfeljebb nem jövünk rá hirtelen. Mint ahogy a magasugró világrekorderről is 
40 éves korában szokott kisülni, hogy nem is bajnok, hanem súlyosan szív
bajos^ nyomorék.

És vájjon, nem túlterhelésre m u ta t az, hogy panaszkodunk : a diák.nem 
szeret olvasni, a diák nem érdeklődik semmi után, főszenvedélye a futball, 
főolvasmánya a zöld sportújság? Igen, m ert a diák természetesen nem akar 
megrokkanni és védekezik a maga módján. Legnagyobb részük nem ér rá 
érdeklődni a tantárgyakon kívül semmi után, m ert nem ju t már az érdeklő
désre, az elmélyülésre idege. Ezért van válságban az Önképzőkör, a cserkészet, 
ezért ideges jellegű az ifjúsági egyesületek élete.

Vájjon nem szoktunk-e panaszkodni a mai kor fiatalságára sokszor teljes 
joggal? És vájjon nem éppen az iskola módszere szoktatja rá a mi mai fiatal
ságunkat a felületességre, kapkodásra, befolyásolhatóságra?

A Sarkadi Nagy János cikkének a végefelé találunk olyan részletet, amely 
szintén a meglevő túlterhelést látszik igazolni. Nagyon sokunk részéről nem 
fogja cikkírót az ósdiság vádja érni azért, mert kívánatosnak ta rtaná  az 
egyéni munkához való szoktatást. De, vájjon, mi lenne akkor, ha m indazt, 
am it ma a tanár a diák szájába rág, a diáknak sajátm agának kellene feldol
goznia ? H a nem szednék ki helyette a szavakat, nem fordítanának az új 
anyag feldolgozására több időt, m int a számonkérésre, nem készítenék elő a 
házi feladatok kidolgozását, nem olvasnák el a tanórákon még a kötelező 
olvasmányok egy részét is?



Az bizonyos, hogy a túlterhelés nem is annyira a diák oldalán jelent
kezik nyomasztó erővel, hanem  a lelkiism eretes tanárén. A tanár nem tud ja  
összeegyeztetni a követelm ényeket a lehetőségekkel. És a tan á r az, aki mindig 
megalkuszik. Mert bizony, akár ism erjük be, akár nem, a követelm ényeket a 
diákkal szemben leszállítottuk! A mai kérdve-kifejtő módszer m ellett a leg
több épeszű diák az órákon elsajátít annyit, hogy egy gyenge elégségessel át 
lehessen csúsztatni-. S át is csúszik! Vájjon melyik tan á r merné állítani, hogy 
az egyes osztályokon, vagy az érettségin minden diák érdemelten kapja meg 
az elégséges érdemjegyet? Illetve legyünk pontosabbak : ha a tan tervet és a 
tan terv i u tasítást, vagy az érettségi u tasítást ta rtanók  csak szemünk előtt, 
nem kellene-e kétszerannyi százalékot elbuktatnunk, m int am ennyit szok
tunk? Próbáljunk csak egészen „objektívek“ lenni egy-egy latin, egy-egy 
német, vagy mennyiségtani érettségi vizsgálaton! Nem vesszük-e észre, hogy 
egy-egy osztályban, ahol valam elyik tanár egész komolyan veszi a tan terv i 
u tasítás követelményeit, három másik tárgyból nem tudnak  a diákok eleget? 
S azt hisszük, hogy ezt a diák nem lá tja , nem tudja? Lehet ennek nevelésügyi 
szempontból jó eredménye?

N yitva m arad term észetesen az a kérdés, hogy nem jobb-e a mai módszer 
a réginél. Hiszen m ondhatja valaki, hogy ha nem is lesznek a mi diákjaink 
között sokan, akik a 30 éves érettségi találkozón recitálni tud ják  a Horatius- 
ódákat, vagy a trigonom etriai képleteket, de érdeklődési körük sugara jóval 
nagyobb lesz, „problém alátásuk“ lényegesen erősebbé válik. De, vájjon, ad 
abszurdum vive a g o n do la to t: nem lenne akkor jobb a diákot pusztán a 
lexikonkezelésre m egtanítani?

Végeredményben az az érzésem, hogy van túlterhelés, ha ez a túlterhelés 
nem is a diákok'm egrokkanásában, nem is a tanulm ányi eredmény statisz
tikai leromlásán látszik meg. Veszedelmesebb ez a túlterhelés, m ert felüle
tessé, kapkodóvá, sekélyessé, lázas rohanássá, ideges hajszává teszi még a 
nevelésünket is, ami érzésem szerint föltétlenül meg fogja bosszulni m agát 
nemcsak a m ost fejlődő generáció idegein és lelkivilágán, hanem ezen 
keresztül az épülő társadalm i rend szerkezetén is.

Ezért én teljes m értékben helyeselni tudom  a másik cikk irányát, a 
Törös László dr. fejtegetéseit. Csak ez a célravezető ú t az egészséges fejlődés 
felé. Le kell számolnunk őszintén a lehetőségekkel, és el kell hagynunk minden 
feleslegest tantervűnkből, hogy az emlékezet egyoldalú próbatételei helyett 
jusson a diáknak ideje a tárgyalt anyag megemésztésére, és jusson a tanárnak 
ideje a nevelésre is. És ha természetesen részletekben itt-o tt más is a véle
ményem, m int a Törös László dr.-é, mégis örömmel üdvözlöm, m ert példát 
m u ta to tt arra, hogy gyakorló szaktanár is tud  önzetlenül, elfogulatlanul, még 
saját szaktárgyai rovására is, nagyon megszívlelendő javaslatokat tenni.

Szeghalom. Nagy Miklós.
Az oktatói rend érdekképviselete.

Ezen a címen jelent meg egy érdekes recenzió a m últ számban. 
A recenzió két tételére érdemesnek tartom  visszatérni.

Az egyik az* hogy a MA-TÉSz december 3-án ta r to tt  intézőbizottsági 
gyűlésén összesen nyolc tag jelent meg az elnökön kívül, pedig a tárgy- 
sorozat jelezte, hogy az oktatórend érdekképviseletéről lesz szó. Jellemző 
és elgondolkoztató tünet ez! Szerintem azonban nem arra m utat, hogy a 
tanárság és tanítóság nem akar érdekképviseletet. Inkább talán  arra, hogy 
a MATESz által kezdett u ta t nem ta r tja  célhozvezetőnek?! Mert december 
3-án még nem volt korlátozás a vasúti forgalomban.

De nem is ta rth a tja ! Mert akkor, amikor az egész világon a fejlődés 
iránya az érdekképviseleti rendszerek kifejlesztése felé m utat, akkor, amikor 
a m egnagyobbodott országban félszázezernél több nevelő érdekképviseletének 
a kiépítéséről kellene beszélnünk, amikor új, és talán  sohasem lá to tt átalaku
lások küszöbén felkészületlenségünk m iatt ismét megkérdezésünk és hozzá
járulásunk nélkül fogják átszervezni nevelésügyünket, akkor felsőházi tagság 
után  szaladgálni, ahogy szokták m o n d an i: szerény véleményem szerint igazán 
mosolyognivaló. Mert," vájjon, m it várhat a m agyar oktatórend egy-két 
felsőházi vagy képviselőházi tagságtól? Hiszen tagadhatatlanul van ma is a 
felsőházban és a képviselőházban jó néhány tag, aki szereti a m agyar oktató- 
rendet!

Azt hiszem, hogy a m agyar oktatórend é rz i : nem lesz i t t  szám ára addig 
változás, amíg össze nem tud  töm örülni egységes, harcos szervezetté, amely 
majd több m int 50,000 m agyar nevelő kemény szavával nemcsak alamizs
náért fog könyörögni, hanem ki is tud ja  vívni a maga jogait.

Szeghalom. Xaau Miklós.



A vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr 108.231—1938. IX. sz. 1938 január 
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füzetek kötelező használatát 1939 szep
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A szabványosított iskolai füzeteket 
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
református egyházkerület könyvnyomda
vállalata is gyártja előírás szerint, a leg
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tási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.
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AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős, szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV., 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.

AZ EVAN G ÉLIKU S TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér. Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő (Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PROTESTÁNS TAN Ü G YI SZEMLE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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A  görög tanítása.

Önkéntelenül, de szándékosan is felvethető a kérdés: szuk- 
séges-e, érdemes-e még a görög tanításáról cikkezni? Nem követiink-é 
el anachronizmust, ha erről a tárgyról írunk, mint az az ember, aki 
pókhálós és porosüvegű ablakon kérészül néz ki a sötét és dohos- 
levegőjű szobából a szabad természet napfényes, ragyogó világába, 
és belülről akar a kintlevőkre nézve egyet-mást elmondani? Hiszen a 
görög tanításáról iskoláinkban, sokan már csak úgy beszélnek és írnak, 
mint egy haldokló lény utolsó vonaglásáról, ami után elháríthatat
lan ul következik a vég, a megsemmisülés. Mindezeket alaposan végig
gondolva, magam részéről mégis szívesen teszek eleget ama felkérés
nek, hogy a görög szakmethodikájáról írjak, és talán a legfontosab
bakat mondjam el. Teszem ezt először is azért, mert ma még a görög 
gimnáziumaink tényleg rendes tárgya, másodszor pedig azért, mert 
az a sokaktól megjósolt és követelt halál, a görög végleges eltűnése 
középiskoláink tantervéből, mégsem fog olyan könnyedén és hama
rosan bekövetkezni. Hiszen megcáfolhatatlanul igaz, hogy : , , . .  .mu
lasztást követne el a magyar köznevelés, ha nem adna módot legalább 
az ifjúság egyik részének arra, hogy görög tanulmányai során egészen, 
mély történeti műveltségre tegyen szert azáltal, hogy visszahatolhat 
esztétikai, tudományos és filozófiai értelemben egészen európai 
művelődésünk ősforrásáig“ (Részletes Utasítások, I. 250. 1.), vagy 
tovább : ,,Az európai művelődés tulajdonképpen a görög kultúrának 
európaivá kiszélesedése a latin közvetítés segítségével. A modern élet 
jelenségei politikai, nemzeti és szociális szempontból éppen úgy 
csak a görögökön át érthetők meg, mint művészeti és tudományos 
szempontból“ (u. o. 252. 1.). Ezt a tényt figyelmen kívül hagyni és 
mellőzni sohasem lesz könnyű feladat, és aki törődik azzal, hogy a 
magyar tudomány és művészet életfolyamata szellemtörténeti útjá
ban visszafelé is mindig bejárható legyen el egészen a legvégső hajszál
csövekig, az a görögöt, ha kevésszámú intézetben is, de benne fogja 
hagyni a rendes tárgyak sorában. Elvégre a legmodernebb meg- 
tervezésü és megépítéséi palotához is kell fundamentumot ásni!

A görög tanításának célja az elmúlt félszázad alatt megjelent 
tantervekben (1899., 1926., 1938. évi tantervek) lényegesen bővült. 
Az 1899-i fanterv így tűzi ki a célt : „A kiszemelt íróknak nyelvtani 
ismereten nyugvó megértése és szabatos fordítása.“ Az 1926-i tan
tervben a görög és latin nyelv és irodalom célja egyesítve van és így 
hangzik: ,,a) A görög és latin írók megértésére és szabatos fordí
tására való képesség biztos nyelvtani ismeret alapján, b) A görög
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és római irodalom kiszemelt fontosabb termékeinek ismerete és ennek 
alapján megfelelő tájékozottság a görög és római nép életében és 
gondolatvilágában, c) Művelődésünk görög és római eredetű elemei
nek megértése.“ Ez a célkitűzés tehát már jelentékenyen többet 
foglal magában, mint az 1899-i. Már az első pontban is van fontos 
eltérés, mert a „nyelvtani ismereten nyugvó megértés és szabatos 
fordítás“ kevesebb, mint a „megértésre és szabatos fordításra való 
képesség biztos nyelvtani ismeret alapján“ . A különbség nem abban 
keresendő, hogy az 1926-i tanterv „biztos“ nyelvtani ismeretet 
kíván, hiszen a megértés és szabatos fordítás csak biztos nyelvtani 
ismereteken alapulhat, ez tehát magától értődő és semmi többlet- 
munkát nem igénylő bővítés. Hanem a „képesség“ fogalmának 
beiktatása jelent súlyosbító követelményt. Már a latin nyelv taní
tásáról írott cikkemben (Prot. Tanügyi Szemle, 1939 dec. hó 427—38.1.) 
kifejtettem, hogy az itt 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. És a latinnál ez meg 
is valósítható ; ott elmondottam, hogyan és miként, hiszen a latin 
nem egészen holt nyelv, imitt-amott még tengődik, afféle „lingua 
semiviva“ . De az ógörög egészen holtnyelv, ennek tanításánál tehát 
minden élőnyelvre törekvő készség kialakítása hiábavaló erőlködés, 
elfecsérelt időpazarlás. Itt meg kell elégednünk a kiszemelt szövegnek 
„biztos nyelvtani ismereten alapuló megértésével és szabatos fordí
tásával“ . Éppen azért ne akarjunk nagyot markolni, mert majd 
keveset, vagy semmit se fogunk. De további lényeges kibővítést 
jelent a b) és c) pontok alatt hangoztatott követelmény, aminek 
felvétele azonban teljesen szükségszerű és érthető, úgyhogy inkább 
azon lehet csodálkozni, hogy azelőtt ezt külön ki nem hangsúlyozták. 
Hiszen a görög nyelvet és irodalmat nemcsak önmagáért tanítjuk, 
hanem hogy ezt a bámulatos világot megismerjük, legalább is leg
fontosabb elemeiben, és így megkeressük mai művelődésünk egyes 
ágainak ősforrásait. Végre az 1938-i tanterv a görög tanításának a 
célját átvette minden fontosabb változtatás nélkül az 1925-i tan
tervből, némi stiláris módosítás ugyanis nem nyom semmit a latban.

Ezt a célkitűzést helyesnek tartom. Ha már tanítunk görögöt, 
akkor ezt a célt ki is kell tűznünk, mert egyébként mire való volna 
a sok munka és fáradság? A cél eléréséhez pedig különféle formális 
feltételek szükségesek : hány osztályban, hány heti órában, mit taní
tunk? Az 1899-i tanterv szerint a görögöt az V—VIII. osztályban 
összesen heti 19 órában tanítottuk. Ezzel az állapottal még 1904-ben 
foglalkoztam (Haj dúböszörményi református gimn. értesítője 1904—05. 
1—20. 1. : „A görög nyelv mai tanításáról gimnáziumainkban“), és 
megállapítottam e tanulmányomban a következőket: Görög taní
tásunk akkori célja az akkori Utasítások szerint kettős v o lt: nyelvi 
és irodalmi. A nyelvi cél kerek egész, mely szerves összefüggésben
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ismerteti meg a tanulókkal az ógörög nyelv rendszerét, történeti 
kifejlődését. Ezzel ellentétben az irodalmi cél szerfelett csonka, 
mert az ógörög irodalomból „tüzetesen“ csak a homéroszi eposzok 
kerülnek tárgyalás alá, míg Xenophon, Herodotos, Platon, Sophokles 
csak igen fogyatékosán, a többi halhatatlan lángelmék pedig — mint 
amilyen pl. Thukydides, Aristoteles, Demosthenes, Pindaros, Aischy- 
los, Aristophanes, stb. — sehogy sem. Ebből a tényből természet
szerűleg következett, hogy négy éven át legnagyobb részben a gram
matikai tanítás uralkodott, a görög irodalomból viszont aránylag 
keveset tanultak a növendékek, a görög művészetből pedig semmit. 
Nem csoda hát, ha az akkori gimnáziumi tanulók görögös tanulói 
azzal a tapasztalattal hagyták oda a középiskolát, hogy a görög 
tanítása haszontalan és felesleges. Ebből a helytelen állapotból a 
kivezető utat is megjelöltem: kevés gimnáziumban kell csupán 
tanítani a görögöt, de ott olyan mértékben, hogy ne lehessen ellene 
a félmunka vádját alaposan felhozni. „A jövőnek reményét — írtam 
akkor — tehát a görög tanításában abban találom, hogy az még 
csökkenni fog területileg, de növekednie kell minőségileg, mert csak 
így lesz képes igazi, áldásos hatását a maga teljes erejében éreztetni : 
a quantitativ veszteséget qualitativ nyereséggel fogja pótolni.“ 
El kellett ezeket mondanom, hogy a további fejlődést tisztán meg
értsük. Az 1924: XI. tc.-hez még ugyanezen évben kiadott első 
tanterv a gimnáziumi típusban csakugyan a görögöt a III—VIII. 
osztályban kívánta összesen heti 23 órában taníttatni, tehát az előbb 
hangoztatott felfogáshoz jelentékeny közeledés történt, hiszen négy 
helyett hat osztályban és heti 19 óra helyett heti 23 órában tervezte 
a görög tanítását. Ezt a tantervet azonban Klebelsberg akkori 
miniszter 1926-ban már megváltoztatta, és a görögöt ismét csak az 
V—VIII. osztályban és pedig heti 22 órában rendelte taníttatni. 
Tehát némi visszaesés következett be a qualitativ fejlesztés terén. 
Ez a tanterv volt életben egész 1933-ig, amikor is az új, az 1934 : XI. 
törvénycikken felépülő tantervben a görög tanítása megmaradt 
továbbra is az V—VIII. osztályban, ellenben a heti óraszámát 22-ről 
leszállították 15-re (4+4+4-j-3). Teljes tárgyilagossággal mond
hatjuk, ezzel meg is adták a halálos döfést a görög tanításának. 
Hiszen az 1899-i tanterv célkitűzését jelentékenyen kibővítették, 
viszont a heti óraszámot ugyancsak jelentékenyen leszállították 
— 19-ről 15-re —, úgyhogy az ember ámulva teszi fel a kérdést : 
hogyan hiszik ezt az illetékes tervezők és készítők komolyan meg
valósíthatónak? Mert, ha összehasonlítjuk az 1926-i tantervben 
osztályonként részletezett elvégzendő tananyagot az 1938-ival, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a nyelvtani tananyagban nincs semmi 
különbség,''aminthogy természetszerűleg nem is lehet, az olvasmánvi 
tananyagban mutatkozik némi csökkentés az 1938-i tantervben az 
1926-ihoz viszonyítva, de ez egyfelől függ az elvégzendő olvasmány 
mennyiségétől, tehát nagyon is kétes értékű, másfelől a csökkentés 
jelenti a görög irodalmi cél kisebbítését, lefokozását, a félmunka
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még súlyosabb felelevenítését. Végeredmény azonban az — és ezen 
van az igen-igen erős hangsúly —, az 1938-i tanterv heti 15 óra alatt 
akarja igen kis különbség híján azt elvégeztetni, amire az 1926-i 
tantervben heti 22 órát szántak. Ehhez bővebb kommentár nem kell! 
Csak sajnálkozni lehet a görögöt tanító tanárokon, akik szinte lehe
tetlen feladatra kénytelenek vállalkozni, és a görögöt tanuló diákokon, 
akik túlterhelés árán sem nyerhetik el fáradozásuk méltó jutalmát. 
Ezekről a kérdésekről különben bővebben értekeztem a „Debreceni 
Református Szemle“ 1926. évi szeptemberi és októberi számaiban 
három folytatólagos cikkben.

A görög tanításának az anyaga felosztható : nyelvtanira, olvas- 
mányira és a görög szellemi élet megismertetésére. Ez nem jelenti azt, 
hogy ezeket a csoportokat élesen el lehet és el kell határolni egymástól 
tanítás közben, mert hiszen ezek állandóan egybefonódnak, és egyik 
a másikat alapozva, bővíti, fejleszti, azonban az olvasmányok „foly
tonosságát már a kezdőfokon se bontsuk: meg közbeiktatott nyelvtani 
megvilágosításokkal, válasszuk külön a görög tanításban is már 
kezdettől fogva az olvasmányi és nyelvtani órákat“ (Részi. Utas. 
I. 255.1.), és az is természetes, hogy az „olvasmánnyal kapcsolatban 
levő szellemtörténeti összefüggésekre kellő alkalommal és mértékkel 
rámutathatunk koncentrációs tárgyalásmóddal, mert csak így vál- 
hatik elevenné a görög és a modern művelődés összefüggésének 
tudata“ (u. ott 265. 1.). Mindezekből következik, hogy az órákat 
részint a maguk egészében kell tagolni, pl. első fele nyelvtani, második 
fele olvasmányi anyag, részint teljesen el kell különíteni egymástól, 
főleg a VII. és VIII. o.-ban, amelyekben olykor-olykor lehetnek tiszta 
irodalmi, vagy művészeti, vagy más szellemtörténeti órák is.

A nyelvtani anyagot minden osztályban induktive kell tanítani, 
amibe azonban fokozatosan kapcsolódik be — különösen a felsőbb 
osztályokban — a dedukció is. A kezdetnek mindenesetre az olvas
mányban található tényekre és adatokra kell támaszkodnia, ezeken 
figyelhetjük meg a név- és igeragozás legelső alakjait, a hangtani 
törvényeket és az annyira fontos hangsúlyozási jelenségeket. Ezt a 
rávezetést azonban még az V. osztályban sem csinálhatjuk meg 
mindvégig a heti órák számának alacsony volta és az elvégzendő 
tananyag terjedelmessége miatt, hanem mindjobban igénybevesszük 
a tovább-következtetés alkalmazását is. Ezt annál nyugodtabban 
megtehetjük, mivel a görög a gimnáziális nyelvek betetőzése, és 
így itt már rendelkezésünkre áll a latin és német nyelvek megfelelő 
fényeinek segítségül hívása. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy 
az indukciót még a legvégső fokon sem szabad teljesen mellőzni, 
vagyis a VII. o.-ban sem, amikor a homerosi és herodotosi nyelv 
jelenségeit összefoglalólag' tárgyaljuk, hanem a lehetséges mértékben 
mindig az olvasmányi anyag nyújtsa a biztos alapot tanításunkhoz. 
Egy másik alapvető megjegyzésem az, hogy az úgynevezett kivéte
leket jóformán teljesen mellőzni ke ll; ezeket, amikor a tárgyalt 
szövegben előfordulnak, egyszerűen mondja meg a tanár, de meg-
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tanításukra ne pazaroljunk időt. A Vili. o.-ban a tanterv is csak a 
„nyelvi ismeretek ébrentartását“ kívánja, magam részéről is ki
emelem, hogy minél kevesebb időt töltsünk itt már a grammatizá- 
lással, éppen csak annyit, amennyi a szöveg pontos és szabatos for
dításához feltétlenül szükséges, és ami biztosítja azt, hogy az előző 
évek alatt elsajátított nyelvtani ismeretek nem merülnek a feledés 
homályába.

A görög nyelvtan tanításánál két rendkívül fontos mozzanatra 
különösen fel kell hívnom a figyelmet. Az egyik : a görög nyelű szerves 
fejlődésének a beható megfigyeltetése és tudatossá tétele. A VI. és 
VII. o.-ban a homerosi és herodotosi nyelv jelenségeit mindig úgy 
kell tárgyalni, hogy a fejlődés ^énve világosan és teljes érthetőséggel 
tünetkezzék a tanulók előtt. Erre különben az alapot már az V. 
osztályban az attikai nyelvjárás tanítása közben is céltudatosan 
építgetjük, amikor a név- és igeragozás egyes alakjainak leszárma
zását és kiformálódását a hangtani törvények alapján megmagya- 
rázgatjuk. Ezeknek az alakoknak a kiformálódása valóságos nyelvi 
egyenleteket alkot, amikor a szavak tiszta tövéhez hozzáadjuk az 
eredeti ragokat — pl. az a tövek többes genitivusa, vagy az igéknél 
az act. praes. impf, többes szánni harmadik személye, stb. — és a 
hangtani törvények pontos érvényesülése után (eiectio, contractio, 
hangsúly etc.) a végleges alak megjelenik. Ezek igen érdeklik a 
tanulókat a mellett, hogy a logikus gondolkodás kiépítését is jelen
tékenyen. előmozdítják. A fejlődés ilyen nyelvtényein már az V. 
osztályban többé-kevésbbé kipallérozott tanulók szinte könnyen 
fogják appercipiálni, sokszor a megadott nyelvelemekből öntevé
kenyen levezetni az ó- és új-ión nyelvjárások fontosabb és az attikaitól 
elütő alakjait. Tapasztalatból tudom, hogy valósággal élvezik egy- 
egy ilyen látszólag száraz nyelvészkedés gyakorlati végrehajtását. 
Ilyen ismeretekkel felfegyverkezve a magyar tanárnak mennyire 
megkönnyebbül az a feladata, amely régi nyelvemlékeinkből, a közép
kori és a XVI., XVII. és így a többi századbeli irodalmi alkotásainkból 
a magyar nyelvnek ugyanilyen szerves fejlődését törekszik meg
magyarázni. És megvilágosulnak a valóság tényei által Horatius 
közismert sorai (Ars poet. 60—61) :

, ,Ut silvae foliis pronos mntantur in annos,
Prima cadnnt, ita verborum vetus interit aetas.lí

A másik fontos mozzanat: a gimnáziális nyelvek összehasonlítása, 
illetőleg a görög nyelv különféle alaktani és mondattani jelenségeinek 
olyatén tárgyalása, amelybe minden kínálkozó alkalomnál bele
vegyítjük' a latinnak, németnek, sokszor a magyarnak is hasonló 
alakjait, és ezen egybevetések által törekszünk a kialakulás folya
matára teljes fényt deríteni. Jól mondja a Részi. Utasítás (251. 1.) : 
„Az a körülmény, bog}' a tanterv a görög tanítását a tanulónak fej
lettebb korában, hosszabb latin- és németnyelvi tanulás után kezdi 
meg, kedvező alkalmat ad nemcsak a görög nyelv szerkezetébe való
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mélyebb bepillantásra, hanem a görög' nyelvsajátságoknak a latin 
és a német nyelv sajátságaival való egybevetésére is. A nyelvrokonság 
törvényei lépten-nyomon szemléltethetők, és számos latin alaktani 
jelenség, amelynek hangtani magyarázata a fejletlen elmékre ter
helő lett volna, a göröggel való egybevetés alapján önként megvilá
gosodik.“ Bizonyíthatom a magam diákéveiből, hogy ez valóban 
így is van : sok latin alaktani és mondattani jelenséget akkor értettem 
meg, amikor kitűnő görög tanárunk (Dóczi Imre) ilyen összehason
lításokat eszközölt a két klasszikus nyelv között. Az egész görög 
mondattan esettana pl., amelynek rendszeres tárgyalása a VI. o. 
feladata, rendkívül egyszerűvé válik a tanulók előtt, ha az indo- 
germán nyelv eredeti eseteinek összevegyűlését a gimnáziális nyelvek
ben egészen röviden felvázoljuk a táblára (synkretistikus casusok), 
s ez alapon magyarázzuk meg, hogy a latinban abl. instrum., abl. 
separationis stb. van, ellenben ez a görögben szükségszerűleg dat. 
instrum. és gén. separationis, mert a görögben az ős-indogermán 
instrumentális a dativusba, az ősi ablativus pedig a genitivusba 
olvadt bele, míg a latinban megmaradt az ablativus, és ez vette 
fel az instrumentálist is. Vagy ugyanilyen megvilágosító eredménnyel 
jár a különféle mellékmondatok szerkesztése, az egyes igemódok hasz
nálata, az igenevek alkalmazásában a megegyezések és eltérések pár
huzamba állítása stb. Még a magyar nyelv organizmusának is pon
tosabb megismerését, áttekintését szolgálja, ha pl. az analógiát és 
ennek hatását kimutogatjuk, konkrét tényeken bizonyítjuk a gim
náziális nyelvekben. „Általában az analógiának, mint a nyelv alaku
lására nagy mértékben ható pszichológiai elvnek, az alaktani eltérések 
megvilágításában később is kellő helyet kell juttatnunk“, mondja a 
Részi. Ut. a nyelvtani anyag feldolgozására adott tanácsának kez
detén (257. 1.) nagyon helyesen. Szóval a nyelvek jelenségeinek össze
hasonlító tárgyalását, amikor csak lehet, tegyük meg, de itt is meg
jegyzem azt, amit a latin tanításánál írtam : „nem kell ezeknek az 
egybevetéseknek részletekbe merülő és vesző philológiai fejtegetések
nek lenni, csak rövid párhuzamokat vonunk, reflektorszerűen rávilá
gítunk egyes jelenségekre, és máris igen. nagy érdeklődést ébresztünk 
fel tanítványainkban.“

Az olvasmányi anyag tárgyalására leginkább a konstruáló mód
szert ajánlhatom, amin mi is felnőttünk, régi diákok, és amelyik a 
latin és görög tanításában a legelterjedtebb. Nevezhetjük ezt az 
eljárást magyarul „elemzésinek, mivel először a mondatokat ele
meikre bontjuk, kezdve az állítmányon, folytatva az alanyon és a 
többi mondatrészen, tehát végigvezetjük az analízist, és mikor ez 
befejeződött, akkor összeállítjuk a mondatok jelentését, vagyis 
megtörténik a szintézis. Természetesen kezdetben a tanár szerepe 
nagyobb, az első hetekben és hónapokban domináns helyet tölt be. 
De a haladással párhuzamosan egyre növekednie kell a tanuló egyéni 
munkájának, és vele parallel csökkennie a tanár túlnyomó befolyásá
nak, úgyhogy a növendék fokozatosan öntevékennyé váljék az új
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szöveg feldolgozásában, amit a tanár csak a háttérből ellenőriz, 
esetleg nehezebb részeknél átsegítőleg beleavatkozik. A VII. és VIII. 
osztályban már annyira ki kell fejlődnie a növendékekben ezen olva
sási és megértési jártasságnak, hogy többször és sikeresen próbálkoz
hatunk a tárgyalt mű kurziv olvastatásával is, ami a feldolgozásra 
kitűzött anyag terjedelmessége és kiváltképpen értékes volta miatt 
is feltétlenül ajánlatos. Nekünk még házi olvasmányt is adott fel 
nagynevű tanárunk (VII. o.-ban az Odysseia VI. énekét), és emlékszem 
rá, minden jeles és jó tanulótársam önként és szívesen vállalta ezt a 
többletmunkát, amelynek számonkérése egy egész külön délutánon 
történt meg minden résztvevő nagy-nagy okulására. Ezt ma már 
nem merném általános gyakorlatul tanácsolni; ellenben ritkán, kiváló 
képességű és előmenetelü tanulóknál lehet vele próbálkozni. Mint 
aktív tanár iiyen esetekben sikeresen nyúltam ehhez az eljáráshoz is.

A görög auktorok olvastatása közben természetesen mindig 
kiemelkedőleg uralkodjék a tartalmi feldolgozás, úgyhogy a tanulók 
mindjobban megismerkedjenek a görög szellemiséggel, a görög világ
nézettel, tulajdonképpen ez a legfőbb célja a görög tanításának, és 
e tekintetben még a legreálisabban gondolkodó ember sem tagad
hatja, hogy a görög az életre, a mai és mindenkori emberi életre is 
nevel. Igaza van annak a nemrégiben megjelent cikknek (Prot. Tan. 
Szemle, 1941 íebr. hó, 38—43. 1. Kövendi Dénes : „A túlterhelés kér
déséhez“), mely a latin-görög tanjtásával kapcsolatban a követ
kezőket írja : ,,A gimnázium erre az életre : a szellemi munkában 
való gyönyörűségre s a szellemi értékek ebből folyó tiszteletére akar 
nevelni. így aztán egyik feladata mindig az fog maradni, hogy meg
éreztesse : az antik szobor, költő, filozófus közvetlen, örök emberi 
hangon szól minden kor és nemzet emberéhez, örök érzésekről, 
problémákról tökéletes formában“ . Igen, a görög halhatatlan irodalmi, 
művészeti, tudományos müvekben, alkotásokban ez az örök emberi 
szól több, mint kétezer év óta földünk minden müveit emberéhez, 
hozzánk is, utódainkhoz is. Ez igazságot lehet támadni, kisebbíteni, 
visszaszorítani, de azért valóságának ereje és értéke nem csökken 
semmit. Az ógörögség ezen lelkiségét a tárgyalt olvasmányokból 
kiéreztetni a görög tanárnak legnehezebb, de legszebb feladata. 
.Vz eszményiség csodás világa fog kibontakozni a növendékek lelki 
szemei előtt, és meg fogják érteni, hogy a mai gépkorszakban is ezek 
az ideálok azok, melyek életünket széppé, jóvá és igazzá tehetik. 
Szerintem éppen ezt az idealizmust nem nélkülözheti a mai emberi 
közművelődés, és benne a mi magyar nemzeti kultúránk sem, a teljes 
elmechanizálódásból származó kiéltség és lehanyatlás veszedelmének 
felidézése ̂ léikül, éppen azért a görög tanítása sohasem lehet céltalan 
és hiábavaló.

Az olvasmányi anyag ilyen tárgyalásával tulajdonképpen el
intézzük a görög tanítási anyag harmadik részét, a görög szellemi elet 
megismertetését is, és eleget teszünk a tanterv célkitűzése b) pontjá
nak is: „Tájékozottság az európai művelődés alapját megteremtő
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görög nép életében és gondolatvilágában“. Mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy az olvasmányok tartalmi feldolgozása közben ezekre a szem
pontokra állandóan figyelemmel kell lennünk, sőt minden egyes 
kínálkozó alkalommal „művelődésünk görög eredetű elemeinek 
megértésére“ is gondot fogunk; fordítani. Ezeket a feladatköröket 
nem választhatjuk szét élesen egymástól a tanítási órákon, mivel 
lényegileg annyira összetartoznak és egybefonódnak, hogy szinte 
egyik okozati összefüggésben vonja a másikat maga után. Ellenben 
célszerű és kívánatos, hogy egy-egy nagyobb módszeres egység be
fejezése után iktassunk be olyan egész órákat is a tanításunkba, 
amelyeken vagy a görög filozófiát tekintjük át, vagy a képzőművé
szeteket foglaljuk össze, egybekötve vetítéssel, vagy az ógörög szel
lemiségnek mai művelődésünkkel kapcsolatos összefüggésére muta
tunk rá. Az érettebb korú ifjúságnak az ilyen „koncentrációs tár
gyalásmód“ rendkívüli szellemi gazdagodást jelent, főleg azért, 
mert mélyen beletekinthet a nemzetek történetének lelkifolyama
taiba, és így belátja — kellő magyarázat és irányítás esetén —, hogy 
az egyes nemzetek élete is szerves fejlődésen megy keresztül.

Ezeket kívántam a görög tanításáról egész röviden elmondani. 
Mindazon részleteket, melyeket a latin tanításáról írott cikkemben 
még ezeken kívül kifejtettem, és amelyek a görögre is legnagyobb 
részben alkalmazhatók, megismételni feleslegesnek tartottam. Ilyenek 
pl. a helyes kiejtés és hangsúlyozás állandó gyakorlása, a verboauditív 
módszernek alkalomadtán való alkalmazása az olvasmányok tárgya
lásánál, a szemléltetés különböző módozatainak megfelelő igénybe
vétele stb. Mindezeknek céltudatos és lelkiismeretes felhasználása 
és alkalmazása megtenni gyümölcsül a görög tanításában azt az 
eredményt, ami, ha sovány és fogyatékos lesz is, de legalább némi 
ízelítőt ad a görög kultúra szépségeiből. Többet elérni a mai tantervvel 
nem lehet.

Debrecen. vitéz Bessenyei Lajos dr.

A  nemzet napszámosai.
(Nevelősorsunk múltja és jövője.)

Nehezen lehetne összeszedni, vagy csak áttekinteni is azokat a 
társadalmi, irodalmi és politikai törekvéseket és erőfeszítéseket, 
melyeket hazánk nevelőmunkásai, legjobbjaival élükön, kifejtettek 
panaszos sorsuk feltárására és megjobbítására. Igyekezzünk e helyett 
az alábbiakban röviden áttekinteni magát a helyzetet, kikutatni 
ennek okait, és végül rámutatni a javulás lehetőségére.

Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy a nevelői rend bajainak és 
sérelmeinek csak azokat tekinthetjük, amik e rend munkásait nemzet- 
és egyházépítő, tehát közérdekű munkájukban gátolják, vagy éppen
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megakadályozzák, amiknek orvoslása tehát nem egyéni, vagy rendi, 
hanem egyetemes nemzeti érdek. E bajok a következőkben foglal
hatók össze : szellemi, társadalmi és anyagi.

Szellemi nehézségeink közé sorolhatjuk azokat a ferdeségeket, 
amik a hibásan értelmezett irányítás, felügyelet és ellenőrzésből 
adódtak az utóbbi időben mindegyre gyakrabban a gyakorlati nevelő
élet terén. Magát ámítaná az, aki azt állítaná, hogy e vezetésre szükség 
nincs, hiszen e nélkül zűrzavaros és felelőtlen káosszá válna a nevelési- 
gyakorlat éppen úgy, mint életünk egyéb más köztevékenysége is. 
Másrészt azonban egészen világos az is, hogy mind az irányításnak, 
mind az ellenőrzésnek csak ott és csak addig van létjoga, ahol és 
ameddig ez a gyakorlati nevelőmunkát jobbítja és közérdekűbbé 
szélesíti. Mihelyt azonban ezt akadályozza, vagy hátráltatja, önmagát 
ítélte halálra, mert az egészségesen fejlődő életgyakorlat önként 
kiveti magából, míg áldozatai a közérték széleskörű veszteségeit 
jelentik, akár nevelőről, akár tanulóról van szó. Már pedig kétség
telen, hogy sok ilyen szomorú tanulságot kellett az utóbbi időben 
levonnunk, melyek állandó feszültségben tartották nevel őtársa da 1- 
munkat. így elsősorban az állandó változtatások a tanterv, tan
menet, óraterv és a módszergyakorlat terén, melyek a gyakorlati 
nevelőéletben többször végrehajthatatlanok voltak, gátlásokká váltak 
és mindenekfelett állandó bizonytalanságot okoztak. így például az 
evangélikus vallástant már két esztendeje kell teljesen új tanterv 
szerint tanítanunk elemitől a gimnáziumig a nélkül, hogy egyetlen 
tankönyv a rendelkezésünkre állna. A latin nyelv egész évi tan
menetét kellett a tanév derekán megváltoztatni, átalakítani, mert 
karácsony előtt kaptunk kötelező rendelkezést az időközben meg
jelent Chrestomathia utólagos tanmeneti beiktatására. Cserélődnek 
a tankönyvek, melyek gyakorlati pedagógiai feldolgozása a 
nevelő és a tanuló részéről sokszor a lehetetlenséggel határos, ha 
tudományos szempontból kifogástalanok is. Az óravázlatok kötelező 
általánosítása a sematizmus robotmunkásává tette a nevelőt, unal
massá óráit, melyeken nem dobhatta le magáról a formaszerűség 
bilincseit, s az ellenőrzés is figyelmét e vázlatok meg vagy meg nem 
léte, alaki külsőségei és felhasználásmódja felé irányította a helyett, 
hogy elsőrangúan az órát, annak kivitelét és eredményességét, ne 
pedig a segédeszközét, szerszámát figyelte és értékelte volna. Amivel 
szemben kétségtelenül áll az, hogy minden nevelőnek, minden órájára 
tervszerűen kell készülnie ; de hogy ezt hogyan készíti és leírja-e, 
tisztán az ő magánügye, amint a beosztás is, melyet az egyes alkalmak 
határoznak meg. Aminthogy a tanulónál sem figyelhetjük az iskolá
ban azt, hogy otthon hogy készül, hanem csak azt, hogy mit tud, 
s hiába hangoztatja azt — amint az többször előfordul — hogy 
„tanultam“, ha erről tudásával nem képes bizonyságot tenni. Ugyan
ennek a spekulatív szellemnek a szülötte volt a? az irányzat, amely a 
módszeresség egyedülüdvözítőségével vélte a betegeskedő tanéletet meg
gyógyítani. A régi rideg és kétségtelenül egyoldalú kérdő és feleltető
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eljárás helyébe általánosította az úgynevezett munkáltató módszert, 
ami viszont a másik végletbe taszította az oktató és nevelőmunkát. 
Az órákról eltűnőbe került a komoly munka, a számonkérés, a fele
lősség és fegyelmezettség, miknek káros következményeivel a közel
múlt számos értekezlete és évkönyve kénytelen foglalkozni. Itt tehát, 
kétségtelenül megállapítható az, hogy az irányítás és az ellenőrzés 
oldaláról gátló körülmények kerültek a gyakorlati oktató- és nevelő
életbe, amit maga a vezetőség is belátott, ha figyelembevesszük a 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter legutóbbi óratervhasználat 
módosító rendelkezését. Azonban juthatunk-e kielégítő megoldásig 
akkor, ha csak itt-ott toldozunk-f öltözünk a bajokon. Pál apostol 
szavaira kell itt gondolnunk : ,,Ha a trombita bizonytalan zengést 
tészen, kicsoda készül a harcra?“ Oly egységesen irányító szellemre 
van itt szükségünk, amely gyakorlati tapasztalatból ismeri nemzeti 
és egyházi nevelőéletünk minden reális szükségletét és nehézségét, s 
ennek megfelelően teszi úgy meg az útmutató intézkedéseit, hogy 
arra a gyakorlati tanító- és nevelőélet igent mondhasson és mondjon. 
Tűnjék el innen is az a formalizmus és spekulatív zöldasztalszellem, 
amely nevelőinket és nevelőintézményeinket kísérleti alkalmaknak 
tekintette arra, hogy magyar lelkűnktől és nemzeti közérdekünktől 
idegen, külföldön is csak többé-kevésbbé bevált módszereket és el
járásokat kipróbáljon rajtuk, s ezzel az elmélet és a gyakorlat közé 
itt is csaknem áthidalhatatlan szakadékot vonjon. Ha ennek ellen
téteként irányításunk és ellenőrzésünk szempontjai saját gyakorlati 
szükségleteinknek megfelelően fognak kikristályosodni, eltűnik e 
számos jelenségben feltűnő szakadék, és minden gyakorló pedagógus 
vezetőjében és irányítójában valóban azt a nélkülözhetetlen segítő- 
és munkatársát látja, aki fokozottan nehéz és felelősségteljes hiva
tásában minden támogatást, tiszteletet, nagyrabecsülést és fegyel
mezett szolgálatkészséget megérdemel, hiszen munkájában vezetni, 
támogatni és segíteni tudja és akarja.

Hogy viszont másrészről a nevelői hivatásrend és munkája nem
zeti társadalmunk részéről nem részesül méltó elismerésben és meg
becsülésben, az a mögöttünk vonagló szabadelvű korszak politikai 
és társadalomszemléletéből önként következik. Itt a szabadverseny 
és a korlátlan gazdasági érvényesülés idején a szellemi és a közösségi 
munka általában leértékelődött. Ennek eszménye a gazdag rész
vényes, banktulajdonos, a szépreményű bankfiú, a gazdag háztulaj
donos és nagybirtokos, gyáros Vagy egyéb nagytőkés, vagyis az 
olyan ember, akinek a közösség területén kifejtett munkája cél
tudatos eszköz csak saját vagyonának, jólétének és függetlenségének 
biztosítására. E cél elérésére nem, vagy csak alig hajlandó viszont 
ismerni oly közérdekű (nemzeti, egyházi, kulturális) korrektívu- 
mokat, amik ebben az egyéni érvényesülésharcában megakadályoz
hatnák, még ha ennek árán évszázados közértékek mennének is 
veszendőbe. Könnyen érthető, hogy ebben a világ- és életszemléletben 
alásűllyedtek a közértékelésben a szellemi és közösségi kincseknek
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sáfárai; nemcsak a köznevelők, hanem a lelkipásztorkodó (azaz a 
néppel foglalkozó) papság, jegyzők, alkotó és alakító művészek, 
tudósok, azaz mindazok a rokonfoglalkozásnak, akiknek szolgálatuk 
fokozottan hivatásnak, a közösség szellemi értékeinek ápolására való 
elhivatásnak tekinthető. Akik nem magukért, saiát jólétük biztosí
tásáért dolgoznak, hanem mindig elsőrangúan másért, a közösségért, 
a hit-, a nemzettestvérekért, az egyház, a nemzet jövőjéért, akik 
ápolói a nemzet, az egyház tradícióinak és felelős hordozói jövendő 
alakulásának. Akik előtt szent a nemzet irodalma, története, művé
szete, társadalmi és kulturális helyzete, és ezért nem ismernek fára
dalmat vagy anyagi áldozatot sem. Ezek voltak azok, akik a pluto
krata vagyonhajhászás világában gyűjtögették és ápolták szerényen 
és csendesen azokat a romolhatatlan kincseket, amelyekről a Megváltó 
beszél. Akik Bibliát fordítottak, templomokat emeltek, zászlókat 
szenteltek, falusi kocsmákban étlen-szomjan „Bánk bán“-t já t
szottak, a magyar föld és család elkótyavetyéléséért könyörögtek és 
harcoltak az árveréseken, didergő gyermekeket takartak be és tüzeltek 
életre az istenbizalom és hazaszeretet szent lángjával; míg mások 
vagyont, földet harácsoltak. így elrongyolódtak, leszegényedtek, 
maguk valóban a nemzet napszámosaivá lettek, ami egyszersmind 
a nemzet nincstelenjeit, alsórangúit is jelentette e korszak szemléleté
ben. És ezek a szabadelvű korszakban, mint álmodozó, esernyős 
rajongók, lassanként teljesen kiestek a gazdasági cézárok küzdő, 
érdeklődő és értékelő köréből is. Mint szükséges rossz, mint elmúlt, 
romantikus idők ittfelejtett maradékai szerepeltek számukra, akik 
nem jöhetnek számításba, ha komoly közéleti, vagy társadalmi meg
mozdulásról van szó. Szalonképesek meg hogy lehetnének, hiszen 
talán egy jó öltönyük sincsen? Örüljenek a morzsáknak, melyek a 
gazdagok asztaláról az ölükbe hullanak. Hiszen a gyermek is kimegy 
már lassan a divatból, minek akkora nevelők. És így tovább. Ha te
hát itt is a baj gyökerére akarunk tekinteni, nem áltathatjuk magunkat 
arra nézve, hogy nevelői hivatásrendünk és munkánk átértékelésére, 
helyesebben méltó felértékelésére is csak akkor számíthatunk, ha 
ez a világ- és társadalomszemlélet és értékelésmód gyökerében meg
változik, helyesebben teljességgel megfordul, s olyannak ad helyet, amelyik 
a szellemi munkában felismeri a felsőbbrendűséget s a közösségi munká- 
biui a közérdekübbet. Ha mindenekelőtt belátja, hogy a család és 
gyermek a nemzet legdrágább kincse, s a gyermek a nemzet jöven
dője, melynek sáfársága csak a nemzet kiválói, elhívottjai, mond
hatnák szellemi géniuszai kezébe adható. Hiszen nemzetünk egész 
története arról tanúskodik, hogy a magyar kardjával akár fél-Európát 
is meghódította, de megtartani oly sokszor saját hazáját sem tudta, 
mert hiányoztak az ország belső katonái, a magyar nyelv, a magyar 
szellem, a magyar testvériség harcosai, akik egybefogták volna a 
testvérharcban széthulló nemzet tagjait. Egységes, öntudatos fronton 
harcoló katonák ezek a múltban soha nem lehettek, csak csodálatos 
hősök és mártírok, akiknek csak bukásukban lehetett győzelmük
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és a kegyeletben elismerésük. Pedig ha valaha, akkor most függ 
nemzetünk egész jövője és boldogulása attól, hogy gyermekei milyen 
nevelők kezébe kerülnek, s a népe mily papok és jegyzők irányítása 
és vezetése alá. A gyakorlati vallásosság, a nép lelki gondozása, 
a nemzetnevelés és öntudatfejlesztés, a népművelés és a szociális 
felkarolás, a nemzettestvéri egybeforradás óriási terű, kilátású és 
felelősségű új munkaterületekre kezdi ma már mindegyre tudato
sabban kivetni a nemzet napszámosait, akik hivatástudatuk mind
egyre izmosodó teljében vonulnak fel e nemzetmentő fronton, s 
bizakodva várják attól a nemzetközösségtől közéleti és társadalmi 
megbecsülésüket és szerephez juttatásukat is, amelynek szellemi alap
zatán verejtékeznek.

Abból, hogy a szabadelvű élet és világszemlélet a szellemi és 
közösségi munkát, mint hivatást oly kevésre becsülte és értékelte, 
szinte logikusan következett, hogy anyagilag ugyancsak kevéssé 
jutalmazta. Míg a börzespekulánsnak mag'átólértődően biztosította 
a lehetőséget, hogy ügyeskedésével fölös magánvagyont kaparintson 
szinte napok alatt össze, elnézte, hogy a falu papja lyukas cipőben 
szaladjon a haldoklóhoz, a jegyzőnek ne jusson pénze beteg gyer
meke gyógyítására, a tanító éhbéréért még ingyen kántoroskodjék 
is, és a tanár privátakkal keressen, ha meg akar élni, míg a köz 
neveléséért alig érdemes fizetni. És kétségtelen, hogy itt is be kell 
következnie a szellemi átértékeléssel párhuzamosan az anyagi átérté
kelésnek is. A nemzet közösségének fel kell ismernie, hogy a nemzet 
napszámosainak munkája tulajdonképpen oly értékes és felbecsül
hetetlen, hogy azt anyagilag eléggé soha megfizetni nem lehet. 
Munkájuk hivatás, keretük határtalan, amely kiterjed a nemzet 
minden ütőerére, s arra anyagi ballasztokat rakni a közösség bűne 
önmagával szemben, amely büntetését önmagában hordja.

Mert amikor igen-igen sok nemzeti napszámosra lenne szükség, 
a hivatalos beszámolók szerint — lassanként kiürülnek a teológiák 
és a bölcsészeti karok padjai.

i tt  már a tények és a jövőért való felelősség hívnak tettre, a 
mi szavunk itt már elhalkul.

Nyíregyháza. Rezrssy Zoltán.

Megjegyzések a kémia tanításához.
A jelen tanévben lépett életbe az új tanterv a gimnázium 

VI. osztályában és ennek következtében az idén először kell gim
náziumainkban kémiát tanítanunk. A IV. osztályban a természet
rajz tananyaga továbbra is kémiai bevezetés és ásványtan maradt, 
tehát a VI. osztályos kémia tananyaga eddig még nem tanított új 
tananyag. Ezért legyen szabad néhány szempontot és körülményt 
felsorolni.
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1. A VI. osztályos kémiában igazi, tényleges kémiát tanítsunk, 
ne pedig más tudományt, például fizikát. Kár volna az időt olvadási 
hő, párolgási hó, gáztörvény, gázcseppfolyósítás és hasonló dolgok 
tanítására fordítani, mert ezek a kérdések nem tartoznak feltétlenül 
a kémiába, azokat a fizikus a VII. és VIII. osztályban úgysem hagy
hatja ki rendszeréből. Viszont a kémia heti 3 óráján éppen elég 
feladat valamelyes kémiai tananyag elvégzése, tehát miért akarnánk 
belenyúlni az idővel bővebben megáldott fizikus kolléga anyagába?

2. Atomszerkezet (atommag, elektronhéj) magyarázata nem 
lartozhatik a VI. osztályos kémia anyagába, mert ezt tűrhetően 
csak a VIII. osztályos fizikában lehet elvégezni, az elektromosságtan 
alapjainak megismerése után. A tanterv is a VIII. osztályos fizika 
számára írja elő. Tehát ne töltsük az időt elektronokkal, protonokkal 
és neutronokkal, amikor alig jut időnk a legfontosabb vegyületek 
tárgyalására. A kristályrács ismertetéséről nagyjában ugyanez 
mondható. Az elektrolízis alapjelenségét nem kerülhetjük el gyakor
lati kémiai alkalmazásai miatt, de Faraday törvényeit kár volna 
említenünk.

3. Néhány helyen előkészíthetjük a fizikus munkáját. Ilyenek 
a mól, móltérfogat, Loschmidt-szám, egyenértéksúly (Faraday II. 
törvénye szempontjából).

4. Természetes, hogy' a gyakorlati alkalmazás szempontja szük
séges és fontos. Ez azt jelenti, hogy az ezernyi vegyület és előállítás 
közül azokat szemeljük ki, amelyek gazdaságilag, biológiailag fon
tosak. így nem maradhat el a Habar-szintézis, konyhasó-elektrolizis, 
a cementgyártás, a termit-keverék, az alumíniumgyártás, szén csepp- 
folyósítás, a műselyem, a műgumi, a műanyagok problémája, a 
zsírok, cukrok, fehérjék, alkaloidák szerkezete, hormonok és vita
minok felépítése és a technológia nagyon sok régebbi eredetű fejezete. 
De a gyakorlati szempont nem jelenti azt, hogy tanulóinkat terheljük 
a gyertyaöntés, kenyérsütés, pálinkafőzés intim részleteivel.

5. A túlterhelés elkerülésére lehetőleg úgy válasszuk meg anya
gunkat, hogy csak olyat tanítsunk, amire a későbbiekben szükség 
lesz. Előállításokban stb. lehetőleg csak olyan vegyületekre legyen 
szükségünk, amelyek már szerepeltek vagy esetleg később kerül
nek sorra.

6. Természetes, hogy a kvalitatív analízis, titrimetria és gravi
metria néhány példája szerepel tanításunkban, de azért helytelen 
volna, ha rendszeres analitikai kémiát tanítanánk. A kémiai gyakor
latokon sem volna helyénvaló, ha a kationok és anionok osztály
szerinti rendszeres analízisét végeznénk el. Nem analitikusokat aka
runk nevelni, hanem általános kémiai ismereteket akarunk terjesz
teni. Tekintettel a kvalitatív analitikai gyakorlatok bizonyos fokú 
túltengésére az elmúlt évtizedek egyetemi kémiai oktatásában, 
megvan a veszély, hogy ugyanez a sablon alakul ki a középiskolai 
gyakorlatokon is. Analitikai gyakorlatok is szerepelhetnek, de 
praktikus szükséglet kapcsán. Érdekes feladatok például a foszfor
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kimutatása gyufaskatulya oldalsó lemezében, foszforsav kimutatása 
csontban, arzén kimutatása növényvédelmi szerben, oxigén meg
határozása levegőben, alkohol meghatározása motalkóban, kristályvíz 
meghatározások, króm kimutatása cipőfelsőbőrben, oldhatóság
vizsgálatok titrálással kalciumhidroxidnál, báriumhidroxidnál, litium- 
karbonátnál, salicilsavnál, ötvözetek kvalitatív vizsgálata stb.

7. Természetes dolog, hogy lehetőleg minden folyamatot kísér
letileg akarunk bemutatni. Ezek között több gázfejlesztés szerepel. 
Lehetőleg olyan módszert használjunk, amely hidegen, a reagens 
egyszerű rácsepegtetésére egyenletes áramban adja a gázt. Minél 
kisebb a fejlesztő edény, annál hamarabb öblítődik ki a benn lévő 
levegő. Az edény térfogatának csökkentését a belekerülő oldat 
mennyisége és a habzás szorítja egy bizonyos határ mögé. Különben 
is dolgozzunk kis anyagmennyiséggel, nemcsak takarékosság szem
pontjából, hanem a kísérlettel járó veszély csökkentése szempontjá
ból is. A gázfejlesztő-edényből ismeretes módon kétféleképpen 
nyomható ki a gáz. Az első módszer szerint csapos tölcséren csepeg
tetünk reagenst a lombikban lévő anyagra, a fejlődő gáz nagyobb 
nyomást okoz, és a második, állandóan nyitott csövön távozik, áramát 
a reagens rácsepegtetésével czabálvozhatjuk. Igen alkalmas, őt nél
külözhetetlen erre a céh'a az 50 cm3-es vagy 100 cm3-es frakcionáló 
lombik (ára 1T0 P, illetve P22 P), esetleg vastagfalú, oldalcsöves 
kémcső. A.z egyfúratú dugóba rövidcsövű csapos tölcsér kerül, a gáz 
az oldalcsövön távozik. A második módszer szerint a kivezető csövön 
lévő csappal szabályozzuk a gázáram sebességét, a reagáló folyadék 
az edény fenekéig leérő csövön át folyik be egy csapnélküli tölcsér
ből. A. másik reagáló, szükségkép szilárd anyagnak ezen bevezető 
csőnél magásabban kell elhelyezve lennie, hogy amikor a fejlődő gáz 
visszaszorítja a folyadékot a csőbe, a szilárd anyag szárazra kerüljön, 
és ne fejlesszen tovább gázt. Igen egyszerűen megvalósíthatjuk ezt, 
ha nagy (20 mm. x 200 mm.-es) kémcső kétfúratú dugójába erő
sítjük a csapos kivezető csövet és a hosjzúcsövű csapnélküli tölcsért. 
A szilárd reagáló anyagot kis vászonzacskóba kötjük és a dugó mellé 
szorított cérnán lógatjuk a kémcsőbe, 1 cm.-rel a tölcsér csövének 
végződése fölé. Ilyen a Wunderlich-féle gázfejlesztő is. A Kipp-féle 
készülék középiskolai célra alkalmatlan (ne is tanítsuk).

Felsorolunk néhány példát gázok fejlesztésére :
Hidrogén. 10 gramm granulált cink, 40 cm8 30%-os kénsav ad 

3 liter hidrogént. Költség 8 fillér.
Oxigén. 15 gramm nagy kristály darabokból álló káliumbikromát 

és 60 cm3 30%-os kénsav, amelybe 15 cm8 30%-os hidrogénhiper- 
oxidot öntöttünk, 3 liter oxigént ad. Költség 22 fillér. Az oxigénnek 
káliumklorátból hevítéssel való fejlesztése elavult és mellőzendő rossz 
szokás.

Szénmonoxid. 5 cm3 hangyasavra 5 cm3 tömény kénsavat ön
tünk. A fejlődő gázt meggyujtjuk. Költség 14 fillér.
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Széndioxid. 20 gramm márványra 100 cm3 20%-os sósavat 
csepegtetünk. Kapunk 4 liter széndioxidot. Költség 20 fillér.

Klór. 10 gramm kristályos káliumpermanganatra rácsepegtetünk 
GO cm3 tömény sósavat. Fejlődik 3 liter klórgáz, amelyet hengerek 
fenekére vezethetünk. A gázzal telt üveghengereket vazelines üveg
lapokkal zárhatjuk el, amíg felhasználásukra sor kerül. Költség 
26 fillér.

Sósavgáz. 12 gramm konyhasó és 6 cm3 tömény sósav keveré
kére 20 cm3 tömény kénsavat csepegtetünk. Ad 4 liter sósavgázt. 
Költség 10 fillér.

Ammóniagáz. 15 gramm ammóniumkloridra 20 cm3 50%-os 
nátriumhidroxidoldatot csepegtetünk, esetleg melegítjük is. Ad 
4 liter ammóniagázt. Költség 13 fillér.

Dinitrogénoxid. Kémcsőben 3 gramm ammóniumnitrátot heví
tünk, a fejlődő 2 liter gázt csövön vezetjük el. Költség 6 fillér. *

Nitrogénmonoxid. 3 5 gramm nátriumnitrit, 8 gramm kálimjodid 
20 cm3 vízzel készült oldatához 5 cm3 30%-os kénsavat csepegte
tünk. Kapunk 1 liter gázt. Költség 50 fillér. A képződött jódot szűrve, 
mosva, szárítva eltehetjük, ezzel a kísérletben szereplő legdrágább 
anyagot visszanyertük.

Kénhidrogén. 10 gramm vasszulfidra 20 cm3 20%-os sósavat 
csepegtetünk. Kapunk 2 liter gázt. Költség 6 fillér.

Kéndioxid. 20 gramm nátriumhidroszulfitra 40 cm3 20%-os 
sósavat csepegtetünk. Fejlődik 4 liter gáz. Költség 20 fillér.

A felsorolt receptek használatakor nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a gáz mennyisége teljesen nem használható ki. A kísérletek 
költségeit emelheti az, hogy nem gazdaságos ilyen kevés anyagok 
beszerzése. Igaz, hogy ebben az esetben az anyagkészlet megfelelően 
több alkalomra elegendő.

Adatainkból látható, hogy a kémiai kísérletek nagyrésze arány
lag olcsón hajtható végre, így tehát azok be nem mutatása semmi
vel sem volna menthető.

Budapest. Dr. Vermes Miklós.

M E G JE G Y Z É SE K
Irányelvek anyagi helyzetünk javításához.

A nevelőmunka jelenkorunk új célkitűzéseivel és feladatköreivel annyira 
megbővült és kitágult, jóval tú l az iskola falain (népművelés, ünnepségek, 
szeretetmű), hogy méltó keretnek ígérkeznék anyagi helyzetünk általános 
javítására a nevelői pótdfj bevezetése. Ily pótdíjat kapnak például a katonák, 
a csend és rend őrei, a vasutasok, a bírák, a nemzeti vagyon tisztviselői, 
s egyébként is érthetetlen, hogy a nevelői hivatásrend m iért m aradna ki 
a köztisztviselők e sorából, mikor nem zetépítő és nemzet mentő m unkája 
semmivel sem áll ezek mögött.

A mellékdíjak rendezése volna a másik sürgős feladat, amiknek a terén
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a legkiáltóbb egyenetlenségekkel, sőt ellentétekkel találkozunk. Ezek közül 
a fontosabbak az osztályfőnöki díj, a túlórák díjazása, a kari jegyződíj, a tan- 
folyamdíjak, a karácsonyi segély, az útiátalány, a magánvizsgálati és az é re tt
ségi díjak, a könyvtárosi és a tandíjszedő díja és végül az iskola adm inisztrá
ciós m unkájának segédleti díja. Kétségtelen, hogy éppen itt, ahol elsősorban 
önmagunkon segíthetnénk, van tanárságunk a legszabadabban kiszolgáltatva 
annak az állandóan változó esedékességnek, amely a fenntartó  hatóság idő
szerű véleményétől, az iskola alkalomszerű anyagi helyzetétől és az iskola- 
vezető jóindulatától függ. Minden más pályán, köztük a legegyszerűbb fizikai 
munkás foglalkoztatásánál is, m ár törvény szabályozza a túlórák, a külön
munkák és a kiszállások díjazását ; egyedül mi vagyunk e téren is még a teljes 
esedékességnek és bizonytalanságnak kiszolgáltatva, amihez járul sokszor 
az esetleg meglévő mellékjövedelmek teljesen antiszociális, m éltánytalan 
elosztása is.

Kezdjük azon. hogy ezek közül több, sok helyen egyáltalán hol van, 
hol nincs, vagy az összegszerűségük váltakozik széles végletekben. Előfordult, 
hogy például egy iskolában egy évben osztályfőnöki, vagy jegyzői díj van, 
a másikban nincs. Egy város két középiskolájának tanári karai közül ugyan
abban az évben és azonos iskolafenntartótól az egyik kapott karácsonyi 
segélyt, a másik nem. A vizsgálati és érettségi díjak tanári részesedése és el
oszlása is esedékes és a legkülönbözőbb. E bizonytalan mellékjövedelmek 
elosztásának m éltánytalanságára elég oly példát felhozni, hogy van önmagá
ban élő, aki egyszerre osztályfői, jegyzői és tanfolyam díjakat szedhet, míg 
többgyermekes családfenntartó a még meglévő sívár mellékjövedelemhez 
sem ju that hozza. I t t  kellene tehát egységes és erélyes rendelkezéssel szabá
lyozni és egységesíteni azt az eljárást, amely a dolgozó tanárság szociális 
érdekeit elsőrangúan szolgálhatná. Méltán részesedhetnének a tanárok a 
növendékek beiratási díjaiból is.

És végül megkoronázhatná mindezt az a tanári családvédelmet jelentő 
mindenkép m éltányos rendelkezés, hogy a ta n á r  gyerm ekei  se m m ilye n  iskolában  
se f izessenek  sem m ifé le  közd i ja t .

Nyíregyháza. R ezessy  Zoltán.

A túlterhelésről.

Egy idő óta Szemlénk cikkeinek gyakori tárgya a túlterhelés kérdése. 
A cikkírók többsége m egállapítja vagy elfogadja, hogy túlterhelés van ; 
keresik a túlterhelés okait az iskolán belül és kívül fekvő körülményekben, 
és végül a legfőbb okot többnyire a tantervben találják  meg. Ezt akarják 
tűzzel-vassal megreformálni. Azonban véleményem szerint egy igen fontos 
körülmény elkerülte a reformátorok figyelmét. Nézzünk csak egynéhány7 
szám adatot arra vonatkozólag, hogy a 10— 18 éves ifjúság hányadrésze járt 
középiskolába régebben, és hány százaléka já r ma a gimnáziumba. Az adatokat 
Budapest székesfőváros Statisztikai Évkönyvének 1936-i XXIV. évfolyamából 
és a Statisztikai Közlemények 87. kötetéből (A székesfőváros m últja és jelene 
számokban, 1934.) vettem . Sajnos, nem minden adat használható közvetlenül, 
mert a népesség k im utatása korévek szerint a 10-es évekre van meg bennük 
— az is nemek szerint elkülönítve csak 1930-ra és 1935-re -  viszont a közép
iskolák benépesülésének adatai csak az 5-ös évekre találhatók meg. így a 
szükséges számértékek megállapítása csak megfelelő interpolációval és követ
keztetéssel volt lehetséges. E szerint a következő adatokat kapjuk :

Budapesten az 1904— 05. tanévben a 10— 18 éves fiúk száma kereken 
55,500 volt. Ebből gimnáziumba já rt 7631, reálba 2535, összesen 10 ,166  ta n u ló , 
21 intézetben. E z  a teljes 5 5 ,50 0 -n a k  1 8 % -je .

Az 1934— 35. tanévben a középiskolai korú 10— 18 éves fiúk száma 
Budapesten az adatok alapján 49,250 körül lehetett. Ebből gimnáziumba 
já rt 3647, reálgimnáziumba 8642, reálba 2835, összesen 15 ,124  tanuló  27
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intézetben. Fz a 49 ,2ö0-n ek  kereken 3 1 % - je .  A z  1904- -05. év szer in ti  1 8 %  
8865  tanuló  volna.

Ezek az eredmények csak Budapestre vonatkoznak, de országos viszony
latban is valószínűleg hasonló értékekkel kell számolnunk.

i'lgy gondolom, ez a néhány szám rávilágít a túlterhelés gyökerére. Első
sorban kifejezi azt (amit természetesen e nélkül is tudunk), hogy intézeteink 
a múlthoz képest mennyire túlzsúfoltak. Nem az egyes osztályok, m ert ezeknek 
száma megnövekedett, hanem a kevesebb számú tanulóra m éretezett épületek. 
De még ennél is súlyosabb az a szellemi túlterhelés, amely onnan ered, hogy 
a 10— 1K évesek közül 13%-tel több já r t 1934— 35-ben (és jár m ost is legalább 
ennyivel több) középiskolába, m int harm inc évvel azelőtt. De akkor válik 
igazán ijesztővé ez a szám, ha megnézzük, mekkora %-os emelkedését jelenti 
ez a tanulóifjúság számának? A régi 18%-nek megfelelő 8865 tanuló helyett 
15,124 tanuló 6259 többletet jelent ; ez a 8865-nek  7 0 % - je .  Vagyis pl. egy 
50-es létszámú osztályban 1934— 35-ben 20 olyan tanuló volt, aki azelőtt 
polgáriba vagy kereskedelmibe já rt, vagy talán egyáltalában nem is já rt 
iskolába. Tehát igenis, van túlterhelés, de elsősorban az iskola, helyesebben 
a gimnázium intézménye az, amely a nem odavaló elemek nyom asztó terhe 
alatt szenved, feltéve, hogy a gimnáziumi oktatás céljául ma is azt tűzzük 
ki, amit a 30 évvel azelőtti gimnázium : egy olyan szellemileg-erkölcsileg elit 
rétegnek képzését-nevelését, amelyből a felsőoktatás rostáján áthaladva nem
zetünk vezetőrétege kiválogatódhatik. Azonban világos, hogy a mai, számban 
megnövekedett, de minőségben gyengébb tanuló-anyaggal a gimnázium ezt 
a feladatot nem teljesítheti. Hiszen ezt a ballaszt-anyagot még a lassanként 
minimumra redukálódó tan terv  is túlterhelné, akárm ekkora hősies és önfelál
dozó erőfeszítéssel igyekszik a tanárság a legjobb módszerekkel valami ered
ményt elérni. Ha a túlterhelés okait ku tatjuk , ezt nem szabad szem elől tévesz
tenünk. Ne a tan tervet kifogásoljuk, a baj gyökere nem abban van, hanem 
otl, hogy egy 50-es létszámú osztályban 20 olyan tanuló ül, aki szellemi képes
ségei alapján egyáltalában nem való oda, nem szólva azokról, akiket még a 
többi harminc közül a régi gimnázium is szelektált volna. Ha mégis a tan tervet 
változtatjuk  meg, úgyhogy a mai tanuló-anyag átlagos szellemi szintjéhez 
alkalmazkodjék, ezzel lemondunk a gimnázium tulajdonképpeni céljának 
eléréséről, és a gimnáziumot lefokozzuk polgári iskolává, holott meg kellene 
m aradnia annak, ami régen volt : a „k iválaszto ttak“ iskolájának.1 Talán nem 
tévedek abban, hogy ennek megérzése indít többeket a „kitűnőek“ iskolá jának 
propagálására. Ilyesmire semmi szükség sincs, ha a gimnázium visszatérhetne 
régi színvonalára, vagyis ha megszűnnék a nagy tömegeknek beleözönlése.

Tudom, nem mondok ú jat azzal, hogy a gimnáziumi tanulók létszáma 
egészségtelenül megnövekedett. Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlőin hasábjain Csanády Sándor m ár tárgyalta  ezt a kérdést nagy alapos
sággal („Minőség vagy mennyiség?“ 1936 október). De úgy gondolom, mégsem 
volt fölösleges e pár sor megírása. Egyrészt nem á rt tudnunk, hogy ez a növe
kedés milyen nagyértékű. Másrészt rá kell m utatn i arra a felfogásbeli á ta laku
lási folyam atra, amely ennek a kérdésnek megítélésében észrevehetően jelent
kezik. Azelőtt a tanárság a középiskola nívóját féltette a túlságosan sok 
tanulótól, és úgy vélekedett, hogy a fenyegető áradatnak valahogyan gátat 
kell vetni (lásd Csanády S. idézett cikkét). Ma számos megnyilatkozás arra 
m utat, hogy sokan a mostani állapotot véglegesnek tekintve, az ellentétes 
szempontból nézik a helyzetet és az alacsonyabb átlagos szellemi színvonalhoz 
mért tan terv  m egalkotását, valam int a gimnáziumi oktatásban sokszor fölös
leges didaktikai eljárások túlzott alkalm azását kívánják. Aki hisz a gimná
zium magasabb rendeltetésében és ennek fontosságában, annak ki kell tartan ia  
a régebbi felfogás mellett.

Budapest. K ü r z e r  Cryula.

1 K ardeván K ároly: Az ellenőrző tanár m u n k ája ; OKT K özlöny idei szám ában.
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Külföldi lapszemlét ma nem lehet olyan eredményesen írni, mint azelőtt. 

Több lap helyén o tt fekszik ma is a tavaly  júniusi, sőt áprilisi szám, vagy ez a 
megjegyzés : Nem érkezett meg. Ami pedig új, a között sok a teljesen "helyi
érdekű háborús eszmekört szolgáló cikk. Kevés tehát a m inket is érdeklő 
anyag.

The Journal of Education (Oxford), l'he Food Campaign. (Az élelmezési 
küzdelem.) A közoktatásügyi m inisztérium  női felügyelőket küldött ki az 
élelmezési nehézségekkel járó küzdelem megszervezésére. Körülbelül 125 
tanítónő rendezett bem utató előadásokat, kiállításokat, hogy a vidéki lakos
ságot tájékoztassa, hogyan lehet legeredményesebben felhasználni a rendel
kezésre álló élelmiszereket. „Élelmiszer takarékossági hetek“ -et rendeztek, s 
ez alkalommal a kereskedők kirakataikban bem utatták  a legajánlatosabb 
élelmicikkeket. H áztartási és gazdaságtari tanítónők a szegényebb város
részeket keresik fel, mozgó kiállítási kocsik, pedig távoli falvakba viszik el 
a szakszerűen és szemléltetően összeállított m intagyüjtem ényt. Tanítónők 
részére továbbképző-tanfolyam okat szerveztek, hogy állandóan értesüljenek 
az élelmezési helyzetről.

Schoolmaster. War-time education. (Háborús idők nevelése.) Az angol 
iskolák a háborúban. A légitámadások és bombázások idejében a kormányra, 
iskolafennhatóságra, tanítóságra kettős feladat hárul : egyrészt végrehajtani 
a nevelői feladatokat, másrészt a gyermekek életének és egészségének meg
óvása. A londoni s más nagyobb ipari központ gyermekeinek biztonsága 
szempontjából legcélravezetőbb intézkedés a kilakoltatás. Minthogy ez 
egyelőre nem kötelező, igen sok szülő nem te tt eleget az erre vonatkozó fel
hívásnak. Világosan bebizonyosodott, milyen helyes a nagyvár)si gyermekek 
kitelepítése kevésbbé veszélyeztetett vidékekre az összehasonlítás alapján, 
mennyi gyermek áldozata van a londoni légitám adásnak s mennyi a menekül
teket befogadó területeken. A gyermekeket egyedül telepítik ki, vagy az 
anyjukkal ; utóbbi eljárást szívesebben veszik. A tulajdonképpeni nehézsé
gek csak az új lakóhelyen m utatkoznak, m ert m indent el kell követni, hogy 
a gyermek o lt jól érezze m agát, gyökeret verjen, s ne akarjon visszatérni az 
erősen veszélyeztetett vidékekre. Érdekes az a tapasztalat, hogy a tanítóság 
az általános riadón kívül kívánna egy „közvetlen“ veszedelmet jelző figyel
meztetést is, így sok időt nyerhetnének hasznos tanításra, am it különben 
kihasználatlanul eltöltenek az óvóhelyeken. Bár m indent megtesznek a 
kilakoltatás kiterjesztésére, mégis sok gyermek m arad a veszélyeztetett 
területeken. Az iskolai fennhatóságok kötelessége, hogy gondoskodjék ezek
nek taníttatásáról, több iskola összevonása, vagy m agánházakban történő 
oktatás által, nagyobbaknál levelezés útján. A tanítóság önként és hat hálósán 
működik közre minden, a háború m egkívánta szervezetben.

Education. Comment obtenir le respect ? (Hogyan szerezzünk tekintélyt?) 
A gyermeket komolyan kell venni. Hogy a gyermek tisztelje tan ító ját, annak 
első feltétele, hogy ő is tisztelje a gyermeket, vegye komolyan. Bármily 
fiatal, vegyünk részt az ő gyermekes foglalatosságaiban, m utassunk érdeklő
dést aziránt, ami őt érdekli. Ezáltal annak tuda tá ra  ébred, hogy az a felnőtt 
személy segítőtársa, aki az ő ügyességével, tapasztalatával hozzájárul m un
kájához, s nem olyan valaki, aki csak tréfálkozni tud  vele s m ulat rajta . Tehát 
fel akarja őt magához emelni.

Feleljünk komolyan a kérdéseire, éreztessük vele, hogy örülünk, ha 
segíthetünk neki ismereteinek kibővítésében. Soha ne hazudjunk, m ert ezzel 
örökre elveszítjük bizalmát. A gyermek több bizalommal viseltetik nevelője 
iránt, aki nem enged szeszélyeinek, m int az iránt, aki szolgai módon engedel
meskedik kívánságainak. Ha eltűrjük, hogy illetlenül beszéljen szüleivel, a 
cseléddel, vagy pajtásaival, ezzel a tisztelet tudás érzékét rom boljuk le.

Ha tiszteletre akarjuk nevelni a gyermeket, keltsük fel benne a lelkese-
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dést, csodálatot személyek, és tárgyak iránt, melyek alkalmasak ilyen érzelmek 
ébresztésére. A lelkesedő, rajongó gyermek rendszerint tisztelettudó. Aki 
m indent lenéz, kigúnyol, sohse tud  tisztelni valakit. A serdülő ifjúság köny- 
nyen összetéveszti a függetlenséget, melyre vágyódik, a féktelenséggel, mely 
elragadja, hogy m indent megítéljen és elbíráljon. Viszont könnyen elragadja 
a lelkesedés, csodálat. Ezt az adottságot keíl felhasználni, hogy rendkívül 
értékes személyek irán t csodálatot keltsünk benne, mely aztán a gyakorlat
ban tiszteletté alakul. Amint a lélekben meggyökeresedett a tisztelet, nem 
veszedelmesek a néha féktelennek látszó jelenségek olyan ifjúságnál, mely 
rosszul nevelt környezetben é l : alapjában megmarad m inden igazi erkölcsi 
értéknek a tisztelete.

Education. L es C han tiers  de la jeunesse . (A fiatalság fatelepei.) Az 1940. 
korosztályt Franciaországban nem sorozták be katonáknak, hanem közös 
m unkára, erdőirtásra osztották be félévre. Célja, hagy a közös szolgálat 
által tökéletesítsék erkölcsi, polgári és gyakorlati nevelésüket. Rengeteg 
erdőség kitermelése által igen nagy területek váltak  termőfölddé. E m unkának 
béréből % rész az államé, a többiből 2/4 részt a m unkát végző ifjú kap fel- 
szabadulásakor, V4 részt pedig a közös pénztárba szolgáltatnak jutalom 
díjakra.

Schweizerische Lehrerzeitung. R a t io n ie r te  F astnach ts freude  ? (K orlátozott 
húshagyó keddi öröm?) A második háborús húshagyó kedd elé nézünk. Aki 
felelősségének komoly tudatában  éli ezeket a nagy eseményeket, az most 
bizonyosan még jobban elgondolkozik a farsangvégi bohóságokon, m int 
azelőtt. Állandóan a m indent átfogó háborús események nyomása a la tt élünk, 
s m egtanultuk, hogy ezt természetesnek vegyük. Ha meggondoljuk, hogy a 
gyermeki örömnek bármilyen megnyilatkozása — de különösen a bohókás. 
vidámság — m ekkora erőt adhat, akkor ne mondjunk le egyszerűen elvből 
arról a jó alkalomról, melyet a hagyományos farsangvégi mulatságok nyúj
tanak. A komoly, lemondó, böjti idők előtt résztvenni e történelm i, hagyo
mányos vidámságokon, eredetileg az egyház nevelői intézkedése volt. Ma a 
felelősségét átérző nevelő töpreng : résztvegyünk, vagy sem? H a nincs ható
sági intézkedés, akkor a tanító belátása szerint m egtalálja a kellő módot, 
mely a gyermekeket nem fosztja meg az évente csak egyszer ismétlődő élve
zettől, másrészt nem kelt megütközést. A történelm i farsangi szokások és 
húshagyó keddi mulatozások szakszerű megbeszélése, színielőadások, jelme
zek tárgyalása, bem utatása a növendékek értelmi fejlettségéhez m érten, 
egv-egy jó móka gyakorlati bem utatása volna erre alkalmas.

Elítélhető csupán a ma gyakran tapasztalható  fegyelmezetlenség, 
minden kilengésével és szélsőségével. Ezt a tanító  nem engedheti meg. Tehát 
ta rtsa  keményen a gyeplőt olyan időkben, amikor szilárd erkölcsök egyensúlyt 
veszteni látszanak. Állítsuk az egészséges fiatalság elé éppen ebben a kétes 
időben a valódi öröm hű eszményképeit, m utassuk be neki a humoros irodalom 
jeles szemelvényeit (Busch, Eulenspiegel, Keller), és u taljunk másrészt a 
szertelen, hamis élvezetek káros következményeire, az élvezeteket hajszolt 
népek és korok pusztulására.

Mindenesetre éreztessük gyermekeinkkel, hogy nem fényűzés a vidámság, 
az öröm.

Goethe m o n d á sa  : Hogyan ism erhetjük meg önm agunkat? Szemlélődés 
által soha, hanem csakis cselekvések által. Igyekezz kötelességedet teljesíteni, 
s m indjárt megtudod, hányadán vagy. S mi a kötelességed? A ma követelése.

Zeitschrift für Kinderforschung. F re i lu f terz iehung  im  D ie n s t  der G esund
heits führung der deutschen Schu ljugend .  (Szabadlégi nevelés a német :skolai 
ifjúság egészségügyi szolgálatában.) A ném et közoktatás keretében a szabad
légi nevelés is teljes yrejével kiveszi részét ebben a fontos feladatban. 1931. 
évben kezdte működését. Halle a/S-ban. A lefolyt kilenc esztendőben a nyári 
félévben, alkalmas időjárás m ellett a teljes tan ítás az iskola kertjében tö r
tént. Csak a főzést és gépvarrást végezték a nagy leányok heti 6 órában az 
épületben. Tavasszal, a kert megművelésekor, hozzászoktak a leányok a 
szabadban való munkához. Tornaruhában dolgoztak, megedződtek. Az elméleti
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oktatás mellett mindig van gyakorlati kerlim unka. A napi teendő mindig 
tornával, és pedig futással kezdődik. Rendszerint váltakozik 40 perces tanítás 
és 15 perces játékszünet. Nagyon meleg időjáráskor délelőttönként fekvő
szünet is van. Évente háromszor van testsúly-, magasság-, tüdőteljesítő
képesség- és izomerőmérés. K ét utóbbit munkavégzés alapján állapítják 
meg, ezek versenvszerűek, melyeknél fő a buzgalom és jókedv. M egállapítot
ták , bogy a tiido teljesítőképessége igen örvendetes. Érdekes, hogy az évi 
legnagyobb gyarapodást azoknál a gyermekeknél észlelték, kik az átlagon 
aluli méretekkel kezdték az évet. Azelőtt rendetlenül iskolába járó gyermekek 
egyre rendesebben látogatták a szabadlégi iskolát, az elméleti órákon fel
tűnően jobb eredményt értek el ; pl. mennyiségtanban azelőtt 3—4 osztályzata 
volt, év végén 2—3. Jellemben is örvendetes változásokat értek e l : a gyer
mekek szolgálatkészek, megbízhatók, becsületesek. A szabadlégi nevelés 
tehát fontos feladatot teljesít a fiatalság testi, szellemi, lelki erejének és 
ellenállóképességének fejlesztése terén.

Schweizer Erziehunysruiidschau. E rz iehungsschw ier igke iten  im  Schulalter.  
Ä ng s t l ich e  K in d e r .  (N e v e lé s i  nehézségek az  iskolaköte les korban .  Félős gijer- 
m e k e k . )  Sok gyermek fél az iskolától. Valóban pedig az élettől fél, mely a 
távolban leskelődik, m int valami ellenség. Ha megnövünk s iskolába jutunk, 
ennek a veszedelmes ellenségnek közelébe kerülünk. A szülők azt tapasztal ják, 
hogy sem feddéssel, sem értelmes m agyarázattal, még kevésbbé büntetéssel 
nem segítenek a bajon. A gyermek nem tud megbarátkozni az élettel, a saját 
erejével. A tanítóknak, szülőknek más módszert kell választaniok.

1. Egyáltalán ne beszéljenek a gyermek félelméről.
2. Türelemmel és óvatosan nyújtsanak a gyermeknek alkalm at, hogy 

leküzdjék ezeket a „veszedelmeket“ , s ilyenképpen meggyőződjék a saját 
erejéről. Az ilyen félős gyermekeknek mindenekelőtt szükségük van szerető 
környezetre. Olyan szeretetre, mely nem kényezteti, puhítja  el őket, de nem 
is hagyja őket látszólag ridegen és részvétlenül m agukra az idegen élet minden 
veszedelmében.

Budapest. T. D.

H A Z A I  I R O D A L O M
Ortutay (ívnia : Kis Magyar Néprajz. Rajzokkal. Magyar K önyvbarátok. 

Budapest, 1940. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 208 1. Ára kötve : 3-80 P.
A magyarság nagy néprajzát m ár nem lehet megvenni, m ert — hála 

Istennek — teljesen kifogyott a könyvpiacon. De diákoknak egy kissé sok 
is volt, bár gyönyörű és természetesen az ára is magas a diáknak, tanárnak. 
O rtutay kis m unkája teljesen kielégítheti az iskolai kereteket, a mellett 
pompás alap és elindulás, ösztönző erő. Kiterjeszkedik a magyar nép világá
nak teljes leírására, a szellemi és tárgyi néprajz eredményeinek összefoglalá
sára. Ez annál jobb, m ert szerzőnk módszerében szerencsésen egyesül a tudo
mányos alaposság és tisztánlátás az előadás népszerű fogalmazásával.

Megismerkedünk benne a magyar népdallal, népballadáinkkal, a m agyar 
népmesével, népünk színjátékszerű vonásaival. Bepillantunk a magyar 
népművészetbe, a m agyar nép hiedelemvilágába, népünk ünneplő szokásaiba. 
A magyar nép hétköznapjai nyomán elérünk parasztságunk társadalm ához, 
természetesen nem a régi szokásos lenéző magyar közfelfogás értelmében.

Nincs szükség hazafiaskodó szólamokra, amikor szerzőnk rám utat a 
paraszti műveltségben meglevő hum anitásra, mély emberiességre és a paraszti 
társadalom nak a nehéz élettel folytatott' hősi küzdelmére. Ez az emberiesség, 
ez a küzdelem a lényege a paraszti létnek. Ez m entette meg számunkra a 
népdalt, mesét, szőtteseket, a m agyar m últnak gazdag világát. H a a paraszt
ságra gondolunk, ezt kell először szem előtt tartanunk.

Pompás, á ttekin thető  kis térképek m utatják  meg népünk földrajzi és 
etnikai elhelyezkedését, tisztázván egyes tájrajzi fogalmakat is. Megkapjuk



Huzai irodalom. 69

Végül a magyar népismeret történetét, a könyv végén pedig, a. jegyzetekben, 
az alapos, komoly történeti és néprajzi irodalmat az egyes, tárgyalt fejeze
tekhez alkalmazkodva.

Szükségünk van-e nekünk erre?! Sajnos, kissé későn ébredtünk rá, hogy 
nagyon is. B ejárták kutatóink a világnak majdnem minden tá já t, de közben 
elfeledkeztünk önmagunkról, saját népünket nem ismertük meg. Az iskolá
ban csak általános szólamokat hajtogattunk komoly átélés, megfelelő tudás
anyag nélkül. Azt megmagyaráztuk, mint éltek az egyiptomiak m int hada
koztak a rómaiak, a perzsák, mint élnek a zuluk, eszkimók, indiánok, de 
hogy mint él a m agyar nép gerince, nem zetfenntartó eleme, a m agyar föld
műves, az ú. n. magyar paraszt, azt már nem tan íto ttuk , és csak kevés helyen 
tanítják ma is. Tán jobb is, hiszen olyan keveset, vagy ferdítve tudunk róla, 
hogy esetleg többel ártanak, mint használnak.

Bátky Zsigmond, Györffy István, Viski Károly, Kiss Lajos stb. végtelen 
türelmére" volt szükség, hogy komoly tudom ánynak vegyék a néprajzot. 
Ez az igazság megy előre. A m agyar rög dolgos és kiváló gyermekei bevonul
nak Hódmezővásárhely, Sárospatak, Szeghalom stb. iskoláiba, de most 
már nem kivételesen, hanem intézményesen, a felsőbb köröktől is tám ogatva 
az internátusokba. A m agyar nép életének ismerete helyet kér az iskolákban, 
hiszen a földrajz új neve is föld- és néprajz a Tantervben. De nem elég hacsak 
a tanítási órákon beszélünk róla. A cserkészetben, önképzőkörökben, a nyári 
m unkatáborokban, m indenütt ott van a helye a magyar élet megismerésé
nek, mert m indnyájunknak népünk jobb megismerését és dolgozó, földdel 
foglalkozó társadalm i osztályunk fölemelését kell szolgálnunk.

Budapest. D r.  H orvá th  K á ro ly .

(serkés/.próhák könyve. I. Szerkesztette  : D e m é n d y  ( K l e i n e i s e l )  M ik ló s .  
B u d a p e s t , 1940. M a g y a r  Cserkészszövetség k ia d á sa .  8°, 408 I.

Nagy hiányt pótol a mintegy két esztendeje új kiképzési próbaszabályzat 
szerint dolgozó magyar cserkészetben a most megjelent ,,Cserkészpróbák 
könyve“ e. sorozat I. kötete. Amint az új próbaszabályzat jelentette a cserkész
élet egységesítését, ez pedig egységessé teszi a cserkészet kiképzését.

A kis m unka célja, hogy a honvédő-cserkésztípus kialakításában, a cser
készet szellemi és gyakorlati fegyvertárának a gazdagításában jó munkát 
végezzen, s a magyar cserkészeken keresztül életté válva Hazánk legigazibb 
célját szolgálja. Adja az újonc-, az első és második próba anyagát.

A munka egyaránt nélkülözhetetlen a legkisebb cserkész és a legtapasztal
tabb vezető számára is. Felvilágosítással fogadja a cserkészet kapuján belépő 
ujonc-cserkészt, s bevezeti a cserkésztörvények, szabályok ismeretébe, fel
tárja előtte a ,,kis m agyar“ honpolgári és honvédelmi kötelességeit, meg
tanítja  segélynyújtásra és egészségvédelemre. A szellemieken kívül azonban 
bő anyagot nyújt az ujoncpróbát élő fiú számára testnevelésből, céllövészet
ből. alaki kiképzésből, cserkészjátékból, term észetjárásból, térképismeretből, 
hír- és jeladásból, tüzelésből és főzésből, tábori m unkákból, ügyességekből, 
környék- és természetismeretből, közrendészeti és légoltalmi ismeretekből. 
Mennyi ága-boga a m agyar életnek melyekben a felkészült m agyar cserkész
nek teljesen otthon Íveli lennie.

S ha fentiekből az alapismereteket e lsajátíto tta  a cserkészfiú, s az uionc- 
próbát letette, kezdi az első próbára való készülést, ahol ugyanezekkel a tárgy
körökkel találja szemben magát, de korához és felkészültségéhez m érten 
nagyobbak a követelmények, s bővebb az ismeretanyag. T ja b b  ism eretágként 
jelenik meg a gazdasági és közhasznú ismeret és a cserkészet minden ágát 
felölelő teljesítménypróba.

A cserkésztudós magasabb fokát jelenti a második próba, ahol a tárgy
körök szintén azonosak, de a követelmény más.

Mindezeket bőségesen és alaposan tárgyalja e kis könyvecske, melybe 
azonban életet és lelket a vezetőnek kell vinnie, mint a tanárnak a tankönyvbe. 
Viszont a cserkészéietben nélkülözhetetlen, s ezért van szüksége rá a vezetőnek.

A magyar cserkészet magyarahb m agyart akar nevelni, és e szempontból
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nagyjelentőségű e munka. Akiben életté lettek e kis könyv sorai, az m ár jó 
magyar. S mivel a m agyar élet gyakorlati részének annyi pontjá t foglalja 
magában, nyugodtan ajánljuk mindazoknak olvasásra és m unkájukban való 
felhasználásra, akik élesük céljává te tték  a m agyar gyermek nevelését. Sok 
olyan tanácsot fogunk belőle kapni, mely mind egy-egy tégla lesz a magyar 
jövőt szilárdító oszlopban.

A m agyar cserkészirodalom nagyszerű kis gyöngyszeme elindult útjára. 
Adja Isten, hogy tám adjon nyomában sok-spk felkészült honvédő cserkésze 
a magyar cserkészetnek.

Debrecen. Rabold Gábor.

E G Y H Á Z I ÉS ISKOLAI HÍREK. .
Az ORTE központi igazgatósába február 14-én igen gazdag tárgysoro

zatta l ta r to tta  meg szokásos gyűlését. Legfőbb tárgy a TGYNA nevelési 
segélyeiért beadott kérvények felülbírálása volt. E szerint 146 tanulónak 
összesen 8875 P nevelési segély kiadására te t t  javaslatot a központi igazgató
ság az Egyetemes Konventnek. Az ösztöndíjak második félévi részletének 
kiutalása is m egtörtént ama főiskolai hallgatók számára, akik kellő tanu l
m ányt igazoltak az I. félévről. K ét erdélyi tanárgyerm ek részére 400—400 P 
ösztöndíj kiutalására is javaslat m ent az Egyetemes Konvent elé.

Nagy köszönettel vette  a Központi Igazgatóság a kolozsvári intézetek 
meghívását közgyűlés tartására. H atározattá  lett, hogy ezévi közgyűlésünket 
május 30—31. és június 1. napjain Kolozsvárt rendezzük, hogy it t  az erdélyi 
kartársak  lehetőleg teljes számban résztvehessenek. Az énektanárok hely
zetének rendezése érdekében az erdélyi kartársak  m emorandumát illetékes 
helyre terjesztjük fel. Ezzel és a filozófiatanításnak egy évre szorításával az 
állami tan te rv  fokozatos érvénybelépése folytán felmerült az önálló refor
mátus tan te rv  gondolatának időszerűsége. A Központi Igazgatóság feliratban 
hívja fel az Egyetemes K onvent figyelmét azokra az eltérésekre, amelyek az 
új tan terv  és a reform átus középiskolák hagyományos életrendje között 
vannak, és kéri a reform átus tan terv  megvalósítása érdekében szükségesnek 
m utatkozó intézkedések megtételére. A törvény lehetővé teszi ilyen refor
mátus tan terv  létesítését, s mivel a m ai állami tan terv  hosszabb érvényével 
lehet számolni, nem meddő fáradság a református tan te rv  modern értelmű 
megalkotása. A debreceni református leánygimnázium javaslatára kérvényt 
intézünk a kereskedelmi minisztériumhoz, hogy az iskolai kirándulásokra 
75%-os menetdíjkedvezm ényt engedélyezzen, s azonkívül minden m agyar 
diáknak ingyen utazással tegye lehetővé egyszer az ország fővárosának 
iskolai kirándulás keretében való m egtekintését. Az egyesület tanári jóléti 
alapjának biztosítását és nagyobb jövedelmezését szolgálná az újfehértói 
birtoktesttel összefüggő 30 holdas terü let megvásárlása, ami az illetékes ható
ságok jóváhagyásától feltételezetten határozatba ment. A protestáns szel
lemű tankönyvek kiadása szép jövedelm et hozott az elmúlt 1940. évben is. 
A nyomda elszámolása 3279-24 P-t eredményezett, melynek 2/., része illeti 
egyesületünket, a többi a testvér evangélikus tanáregyesületet. Nagy örömmel 
sorozta be a Központi Igazgatóság az egyesület tagjai közé a jelentkező 
erdélyi kartársakat. Már a m últ gyűlésen a kolozsvári gimnázium tanári kara 
24 taggal lépest be az egyesületbe, most pedig a székelyudvarhelyi nőnevelő
intézet (16), a zilahi gimnázium (16), a máramarosszigeti gimnázium (6), a 
szatm árném eti leánygimnázium (9), a sepsiszentgyörgyi gimnázium (18), 
ugyanottani leánygimnázium (11), a marosvásárhelyi gimnázium (22), 
ugyanottani leánygimnázium (16), szatmárnémeti gimnázium (15), kolozsvári 
leánygimnázium (20), nagyváradi nőnevelőintézet (5), összesen : 154 tanára  
csatlakozik egyesületünkhöz. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket, s hívjuk 
a m agyar református nevelés tökéletesítéséért fo ly tato tt m unkánk tám oga
tására kedves m indnyájukat. A szomorú trianoni évek a la tt gazdag tapasz
ta la tokat szereztek, kérjük, érvényesítsék ezeket a nagy cél érdekében.
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Az egyesület szociálpolitikai szakosztálya február 1-én Budapesten 
értekezletet ta rto tt. Ez alkalommal á ttek in te tték  a mai tanári sors egészét, 
és a legfájóbb sérelmek megszűntetése érdekében javaslatokat te ttek  a Köz
ponti Igazgatóságnak. Mivel ez elhatározta, hogy az értekezleti jegyző
könyvet kinyom atja és minden tanári testületnek megküldi, azért itt csak 
röviden érintjük a Központi igazgatóság határozatait. A tanári kam arák 
eszméjének ébrentartása céljából a Nagy Miklós szabályzat-tervezetét ki- 
nyom atjuk, s elküldjük a tanári testületeknek. A MATESZ (M agyar Tanári 
és Tanítói Egyesületek Szövetsége) ú tján  kérjük a korm ányt a tanári illet
mények időszerű rendezésére, különös tekintettel a fenyegető tanárhiány 
elkerülésére, kérjük a korpótlékok visszaállítását, az oklevél nélkül bevonult 
tanárok világháborús éveinek beszám ítását az előmenetelbe és a nyugdíjba, 
a nemzetiségi nyelvek tanításának elrendelését a középiskolákban, a címek 
eltörlését. A túlóradíjak és az internátusi tanárok fizetésének m éltányos ren
dezése érdekében feliratot küldünk az Egyetemes Konventhez. A tanárságnak 
az egvhá/i közéletben leendő nagyobbarányú képviseltetése érdekében meg
keressük folyamodásunkkal a zsinati előkészítő bizottságot. Az OTBA-segélyt 
nem érintő szülési segély érdekében pedig az egyházkerületekhez küldünk 
kérelmet. A rendtartás ügyében arra kérjük az Egyetemes K onventet, hogy 
hosszabbítsa meg a mai ideiglenes tervezet érvényét még egy évre, hogy ez 
alatt az erdélyi visszatért intézetek is kipróbálhassák és észrevételeiket meg
tehessék. Ezek a tapasztalatok  bizonyára értékesen fogják kiegészíteni a 
csonkaországi középiskolák m ár eddig is nyilvánított^szrevételeit a rendtartás- 
tervezettel kapcsolatban.

Beszámoló a VK\I által 1940 június hő 25-töl július lió 16-ig Budapesten 
magyar szakos tanárok számára tartott továbbképző tanfolyamról.

Őszintén szólva nem valami nagy lelkesedéssel indultunk a tanfolyam ra. 
Ennek oka nemcsak az volt, hogy az előbbi évek hasonló tanfolyam airól 
egyik-másik résztvevőtől nem valami jó bírálatot hallottunk ; elvonta érdek
lődésünket az idegesítő politikai helyzet is, mely reánk, kik az akkori keleti 
határszél közelében hagytuk családunkat, különösen nyugtalanítólag hato tt. 
l)e főként az a körülmény csökkentette a hozzá fűzött várakozásunkat, hogy 
június 25-én kezdődött a tanfolyam , mikor a tanévet még alig fejeztük be, 
s így szinte kimerülve kellett a tanfolyam nak nem kis energiát igénylő m un
kájába kezdenünk. Ezek m iatt aggódtam, hogy m unkánknak nem lesz meg 
az a sikere, am it a reáfordított idő, energia megkívánna. H ála Istennek, 
részemről örömmel jelenthetem  ki, hogy igen eredményesnek tartom  a ta n 
folyamot, s annak ta rtják  sokan, kikkel erről beszélgettem, m ert —  bár 
aggódnunk kellett a politikai helyzet m iatt, hiszen egyeseket az előadásról 
hívtak be táviratilag katonai szolgálatra, s más események is izgalomban 
ta rto tták  a résztvevőket — mégis az iskolai év m unkájában fáradt figyel
m ünket is teljesen lekötötték az érdekes és értékes előadások, s éberen tud tuk  
azokat követni az utolsó órákig, úgyhogy az előadások a la tt jóformán nem 
éreztünk fáradtságot.

Kornis Gyula „Nemzeti művelődés“ címmel ta r to tt  klasszikus stílusú 
előadást, Zsirai Miklós a m agyar nyelv jellemző sajátságairól szólt, s remekül, 
cáfolhatatlan adatokkal védte meg nyelvünket a vádak és az igazságtalan 
ócsárlással szemben. Balassa Brúnó a nemzetismerettel és nemzetneveléssel, 
Prohászka Lajos a világnézettel és neveléssel kapcsolatban adott értékes 
gondolatokat. Nagy J. Bélától a helyes magyarság és a tan ítás módszertanáról 
hallottunk gyakorlati szempontból is igen értékes fejtegetéseket. Kerecsényi 
Dezső az új magyar tan terv  elveit és annak megértéséhez szinte nélkülözhetet
lenül szükséges gyakorlati végrehajtását m u ta tta  be. Alszeghv Zsolt a közép
iskolai olvasmányok tárgyalásának mélyebb szem pontjait is megjelölő elő
adásokat ta rto tt. Csűry Bálint a m agyar beszéd hangtani sajátságait zamatos, 
ham isítatlan példákkal ism ertette igen élvezetesen. Pais Dezső a régi magyár 
nyelvről és a magyar őstörténeti kérdésekről, Szekfű Gyula Magyarország és 
a kisebbségek viszonyáról nyú jto tt magas színvonalú tájékoztatást, ami nap
jainkban különösen időszerű, és a tanfolyamon nagyszámmal résztvevő fel-
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vidéki fiatal tanárok számára feltétlenül szükséges volt. Kéky Lajos irodal
munk legújabb korát, Bisztray Gyula irodalmunk legújabb kérdéseit elemezte 
igen finom modorban. Hankiss János a magyar irodalm at az egyetemes iroda
lom keretébe állíto tta  be felvillanyozóan szellemes előadásában. Laziezius 
Gyula az általános nyelvtudományról tá jékoztato tt, sok érdekességet nyújtva 
számunkra. Zolnai Béla a magyar stílus történeti fejlődését és mai állását 
tárgyalta. Nagy Adorján a magyar beszédkultúra fontosságát és elhanyagolt 
voltát hangoztatta. Imre Sándor a középiskola mai helyzetét, és ebben az 
irodalom és a történelem  tanításának fontosságát világította meg előttünk. 
A történetszakosok társaságában m eghallgattuk Gentium Istvánnak a Szép- 
művészeti Múzeum gyűjteményeiről, a gótikáról és a román stílről, a képtárban 
pedig a magyar festészetnek id. Markó Károlytól a legújabb magyar festőkig 
tartó  fejlődéséről szóló előadásait. A történelm i, régészeti múzeum, különféle 
könyvtárak, történelm i levéltár ism ertetését is m eghallgathattuk. Mindezek 
felejthetetlen, s azoknak is feltétlenül gyarapodást jelentő élmények voltak, 
kiknek mindezekben részük volt m ár máskor is.

Az előadásoknak majdnem mindenikén észre lehetett venni, hogy tekin
tettel voltak a nagyszámú felvidéki, köztük több ruszin és szlovák származású 
tanárra, kik számára ez előadások állal nyú jto tt felvilágosítások igen nagy 
fontosságúak, m ert őket az itt hallottakról vagy egyáltalában nem. vagy egye
nesen ellenkező, elferdített vagy célzatos beállításban tá jékoztatták  — lévén 
nagyobbrészt a fiatalabb, egyetemi éveiket a megszállás alatt végzett tanári 
nemzedékből valók. •

Ha a gyakorlati tanári szempontot vesszük figyelembe, akkor volna egy 
kívánságunk a tanfolyammal kapcsolatban. A középiskolai tan árt ma már 
annyira lekötik a gyakorlati szempontok, az egyes tantárgyak új mód
szerű tanítása annyira lefoglalja, hogy az aránylag nagyobb időt igénylő nyel
vészeti előadások ama része helyett, melyek a középiskolai tanár gyakorlatá
ban kevésbbé érvényesülnek, több irodalmi előadást kívántak volna még azok 
is, akik szívesen foglalkoznak és főként foglalkoztak egyetemi éveik alatt 
nyelvészettel. Ez legtöbb hallgatónak ínyenc csemege, s így luxus volt, mert 
a tanfolyamon nem volt elegendő idő a gyakorlati szempontból szükségeseb
bekre : s bár ezt is nagyon szívesen m eghallgattuk, mindig az a mellékgondolat 
tám adt bennünk, hogy nagyobb m értékben lenne itt szükségünk a nyelvészeti 
anyagnak a középiskolai tanításban érvényesülő részén kívül az irodalmi 
előadásokra. Ez, valam int az a körülmény, hogy az egyes előadások igen 
rövidek voltak, vagyis egy-egy előadónak nagyon kevés, legfeljebb négy óra 
állott rendelkezésére, azt az általános kívánságot vá lto tta  ki a hallgatóságból, 
hogy egyes kérdéseknek sokkal nagyobb időt kellett volna szentelni. Pais 
Dezső többőnk kívánságára pótórát ta r to tt az ó-m agyar Mária-siralom nyelvé
ről, m ert ezt sok hallgató nem tanulm ányozhatta m ár alaposan egyetemi évei 
alatt, de még többen szerettek volna sokkal hosszabb ideig hallani az irodalmi 
kérdésekről, különösen Hankiss János és Kerecsénvi Dezső tém ájáról. Hankiss 
János előadásának az előadó és előadásmódja vonzó voltán kívül azért 
kívántunk volna több időt, m ert az irodalomnak e szempontból való tá r
gyalását ritkán kaphatjuk  ilyen avato tt helyről. Kerecsénvi Dezső előadása 
pedig a magyar nyelv és irodalomnak a legújabb módszer szerint való taní
tásáról szólt, s ebben a kérdésben éppen tőle hallhattunk a legautentikusabb 
helyről útbaigazítást. Ugyanis — bár a legújabb tantervi utasítások az eddi
gieknél sokkal nagyobb terjedelemben szólnak a magyar nyelv és irodalom 
tanításának céljáról, módjáról és irányáról, mégis sok töprengést okoz az a 
tanárnak. Aki beleszokott a régi eljárásba, nehezebben tud beleilleszkedni az 
új formákba, a fiatalabbaknak pedig nincs elég tapasztalatuk ahhoz, hogy 
a legújabb tankönyvek igen szűkszavú elméleti utasításai m ellett ki tudják 
válogatni egy műből azokat a szempontokat, amelyek feltétlenül szükségesek 
a cél elérésére, s a rendelkezésre álló idő a latt m egtárgyalhatok. Hiszen ez még 
tapasztaltabb tan á rt is próbára tesz különösen ezekben az első év'ekben, mikor 
tanítványainkat diákpályájuk kezdetén még nem e szempontok szerint vezet
tük, s így most bizonyos mulasztásokat is kell pótolnunk. Ezt tehát csak



minél több példával, s annak alapos, közös megbeszélésével lehetett volna 
teljesen befejezetté tenni.

Örömmel tapasztaltam , hogy református iskoláink és közelebbről a deb
receni előadók igen nagy tetszést a ra ttak  a hallgatóság körében.

Valószínűleg voltak, kik nem kívánták a gyakorlati szempontoknak fen
tebb kifejezett nagyobb m értékű érvényesítését, s így megfelelt nekik ez a 
beosztás, amit a tanfolyamon most kaptunk , hiszen a tanári továbbképzésnél 
éppen olyan fontos az elméleti, m int a gyakorlati szempont, s egyeseket a sok 
előadó sokféle előadásában lévő változatosság köt le inkább, de azok, kikkel 
kicseréltem e szempontból véleményemet, a fentebbi állásponton voltak. 
Az azonban — azt hiszem mindenki véleménye szerint — bizonyos, hogy e 
tanfolyamok igen szükségesek és eredményesek.

Debrecen. Gacsályi Géza.

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evan
gélikus Tanáregyesület közös tankönyvbizottsága pályázatot hirdet 
a református és evangélikus gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VIII. osztálya számára az új Tanterv szerint készítendő „Bölcsészet“ 
című tankönyvre.

Pályázati határidő : 1941 november hó 30.
A pályázat titkos. Jeligés levéllel ellátott pályaművek a jelzett 

terminusig a Debreceni Református Gimnázium igazgatóságához 
adandók be, 5 írógépeit példányban. A pályadíjnyertes mü Debrecen 
sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyv
nyomda-vállalatának tulajdonába megy át. A szerzői díj a tankönyv 
eladási árának 10%-a, amit az említett könyvnyomda-vállalat a 
szerzőnek a teljes kiadás után a tankönyv megjelenésekor folyósít.

Pályázati hirdetmény.

Debrecen, 1941 február hó 25.
Dr. Papp Ferenc.
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Pályázati hirdetmény.

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evan
gélikus Tanáregyesület közös tankönyvbizottsága pályázatot hirdet 
a református és evangélikus gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VIII. osztálya számára az új Tanterv szerint készítendő „Bölcsészet“ 
című tankönyvre.

Az eltérő tantervi anyag miatt külön tankönyv szerkesztendő 
a fiúgimnázium és külön tankönyv a leánygimnázium számára.

Pályázati határidő : 1941 november hó 30.
A pályázat titkos. Jeligés levéllel ellátott pályaművek a jelzett 

terminusig a Debreceni Református Gimnázium Igazgatóságához 
adandók be 5 írógépeit példányban. A pályadíjnyertes mű Debrecen 
sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyv
nyomda-vállalatának tulajdonába megy át. A szerzői díj a tankönyv 
eladási árának 10%-a, amit az említett könyvnyomda-vállalat a 
szerzőnek a teljes kiadás után a tankönyv megjelenésekor folyósít.

Debrecen, 1941 február hó 25.
Dr. Papp Ferenc.
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A  szelekció és a líceum.

Az 1938. évi XIII. te.-kel szervezett és az 1938—39. tanévben 
megnyílt líceumok elé megoldásra váró feladatok tornyosulnak. 
A jelenség nem új. így volt ez minden újonnan alakult iskolafajjal, 
így pi- a mostani mezőgazdasági középiskolákkal (volt felső-mező
gazdasági iskola), a kereskedelmi középiskolával (volt felsőkereske
delmi iskola) stb. E megoldásra váró kérdések közül itt egyet emlí
tünk meg : a szelekció ügyét.

Sajátságos jelenség, hogy amint a magyar közoktatásban új 
iskolatípus jelenik meg, mindjárt feltűnnek ama „szabadon portyázó 
vándordiákok“, akiknek dúlásairól Csanády Sándor megszívlelendő 
cikket írt a Nevelésügyi Szemle multévi május havi számában. Hogy 
ezek intézetről intézetre vándorolva nincsenek hasznára a nevelő
munkának, az bizonyos. De bizonyos az is, hogy a szülők mindent 
elkövetnek, hogy gyermekeik minél magasabb iskolát végezhesse
nek. Ismerek szülőket, akik egyik intézetben addig könyörögtek, 
míg nagy nehézséggel sikerült a középiskola alsó négy osztályát 
gyermekükkel elvégeztetni. Megígérték, hogy tovább azon intézet
ben nem járatják gyermeküket. Ezt meg is tették. A tanév végén 
más intézetbe vitték gyermeküket, ahol ugyanezen módon az érett
ségi elnyerésével bajlódtak. Közben, természetes, hogy intézetet több
ször változtattak ; a módszer mindig azonos volt. Egy új iskolatípus 
alakulásának első éveiben az egyik növendék pl. nyíltan kijelentette 
tanárai előtt, hogy ő csak „tanulmányúton“ van, engedjék át, 
úgyis más intézetbe fog menni. A lelkiismeretesség, az igazságosság 
álláspontja e kérdésben világos : ha valaki lelkiismeretes mérlegelés 
alapján megérdemli, hogy felsőbb osztályba lépjen, engedjük át, 
de ha nem, akkor ily okok se tegyék lehetővé a felsőbb osztályba 
való jutást. Hiszen így egyik iskola, illetőleg iskolafaj a másikra 
szabadítja selejtes növendékeit. Ahol pedig esetleg az elbírálás 
könnyebb alapokon nyugszik, ott valóságos „vándorgócpontok“ 
alakulhatnak ki.

Ily veszedelem könnyen fenyegetheti a líceumokat is, nem 
pusztán az előbb említett ok miatt, hanem a szervezéssel járó nehéz
ségek miatt is. A képzés ideje voltaképpen öt évről hatra emelkedett, 
és ezzel együttjárhat ezen új iskolatípus bizonyos fokú elnéptelenedése 
is. A közvélemény még nincs eléggé tájékozódva a líceumról, más
részt az új iskolatípusokat a magyar közvélemény mindig bizonyos 
fokú idegenkedéssel fogadta. Ami a tájékoztatást illeti, azt a tanügyi 
hatóságok kellőkép irányítják. Legutóbb is rendelet jelent meg arról,

i
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hogy a közvélemény tájékoztatására az igazgatók szülői értekezlete
ket, hírlapi hirdetéseket stb. használjanak fel, és minden alkalmat 
ragadjanak meg, amely a líceumok benépesítésére alkalmas. A líceu
mok benépesítését célozta az a múltban megjelent rendelet is, hogy 
a középiskolákból kiszorult gyengébb növendékek a líceumban helyei 
nyerjenek. Kétségtelen, hogy a líceum benépesítése volt az oka e ren
delet kiadásának, azonban már a líceum első évében tapasztalható 
volt szerte az országban, hogy ama bizonyos „vándordiákok“ a 
líceumokat isjfelkeresték. Még így is a régi tanítóképzőkhöz viszonyítva, 
létszámcsökkenés állt elő. Jelen esetben azonban e létszámcsökkenés 
a minőség csökkenésével is együttjárt. Általános volt a panasz 
a tanév folyamán is a líceumi növendékek gyenge előmenetele miatt. 
A Magifar Tanítóképző ben is többször szereplő tételként állapította 
ezt meg a tanítóképzőintézeti tanárság. A létszámcsökkentés a kiseb
bik baj, hiszen az 1938 : XIII. és XIV. te.-kék megalkotásának ez is 
egyik oka volt. A minőségcsökkenés azonban a tanítóképzés szem
pontjából hátrányos. Hiszen ezen gyengébb minőségű tanulóanyag
ból kell kiválogatni azokat, akik az 1938. évi XIV. te. alapján szerve
zett tanítóképző-akadémiára kerülnek.

Éppen ezzel van kapcsolatban a líceumban alkalmazandó helyes 
szelekció kérdése. A jelenlegi — reméljük átmeneti időszak alatti 
állapot, hogy ez új iskola a helyzettel kénytelen bizonyos fokig meg
alkudni. Áz érdemjegyek felértékelése itt is tapasztalható, ez pedig 
a gyengébb minőség következménye. A líceumban a tanulókkal szem
ben felállított követelmények sok tekintetben egyszerűsödtek. Ahol 
látszólag jobb a tanulmányi eredmény, ott is igen gyakran, ha a dol
gok mélyére nézünk, rátalálunk az engedékenységre, a körülmények
kel való kénytelen megalkuvásra.

Nem kétséges, hogy a szelekció szükségességét mindenki belátja. 
Mint említettük, a jelzett törvény megalkotásának egyik mellék- 
körülménye a tanítóban mutatkozó túltermelés volt. Előrelátható
lag túltermeléstől ezután nem kell félnünk. Más kérdés az esetleges 
elnéptelenedés kérdése. Hiszen a tanítói oklevél megszerzéséhez a 
líceumi érettségi után kettő év szükséges, a polgári iskolai tanári ok
levél megszerzéséhez pl. négy év. A különbözet -— két év — kedvezőbb 
fizetési osztályba való jutást jelent, ami már most gondolkodóba ejt 
több líceumi növendéket, illetőleg szülőt. A helyzet tehát e téren 
az volna, hogy számolni kell a tanítóképző-akadémia elnéptelenedé
sével. A líceumot elvégzett növendékek egy része nem lép úgysem 
nevelői, tanítói, tanári pályára. Ha a minőség szempontjából nézzük 
a kérdést, nem kétséges, hogy a legjobbak a tanári pályára lépnek. 
De ez így volt eddig is, vethetné fel valaki a kérdést. Igen, ez igaz, 
azonban eddig azután mentek tanári pályára, miután tanítói oklevelü
ket megszerezték. Eddig a tanítói és a tanári oklevél megszerzése 
között négy év volt a különbség, most ez kettőre fog csökkenni. 
Ha a kérdés kielégítő megoldásán gondolkodunk, mást meg nem álla
píthatunk, csak azt, hogy feltétlenül be kell következnie a tanítói
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kar jogos igénye teljesedésének is : a képzési időben és a képzés minő
ségében rejlő különbség kell, hogy a fizetésben is éreztesse hatását.

Ha a magyar közoktatásügy múltját nézzük, megállapíthatjuk 
azt, hogy a szelekció terén bizonyos hullámzás tapasztalható. Egyes 
időszakokban szigorúan végrehajtották, máskor bizonyos okokból 
enyhébben kezelték. Fehér Gábor szerint (Prof. Tanügyi Szemle, 1938 
febr. 78. o.) : ,,A XIX. században rohamosan fejlődő gépkultúra 
ugyanis annyi lateinert igényelt, hogy az iskolák ennek a mindig 
növekvő igénynek csak úgy tudtak eleget tenni, ha a tanulókkal szem
ben való követelményeket redukálták. Sok volt az állás, kevés az 
ember.“ A helyzetet akkor sem mondhattuk kedvezőnek ezen a téren, 
de ma sem. Egy bizonyos, hogy a szelekció szükségességét mindenki 
érzi, mégis „a rejtély éppen az, hogy van egy nagyfontosságú pedagó
giai kérdés, amelyben mindenki egyetért és amelyet — úgy látszik — 
mégsem lehet megvalósítani“ (4. o.). A szelekció összefügg az osztályo
zással, azon alapszik. Ezért a következő kérdéseket kell vizsgálnunk :
1. a szülők véleménye az osztályozásról; 2. a tanárság véleménye 
az osztályozásról ; 3. az osztályozás megjavítása. Nincs itt terünk arra, 
hogy az osztályozás kérdését részletesen megvilágítsuk, akár a közös
ség, akár a növendék lelki alkata szempontjából, csupán amennyire 
ez a tárgyalt kérdéssel összefügg, annyit említünk meg e helyen.

A szülők nincsenek elragadtatva az osztályozástól. Ez érthető is. 
Hiszen annak mikéntjéről, legtöbbször gyermekeik révén értesülnek. 
A gyermek pedig a saját szemszögéből adja elő, könnyen hajlik a felé, 
hogy bizony igazságtalanul vádolja tanárát. Ehhez járul a jó barátok, 
az osztálytársak véleménye is. Különben is a szülők többségének 
szeme előtt nem az lebeg, hogy gyermeke minél többet tudjon, hanem 
az, hogy minél jobb bizonyítványt hozzon haza. Ez nagy mértékben 
érthető is. Addig, amíg társadalmunknak a bizonyítvány minden- 
hatóságába vetett hite meg nem rendül, addig ez így is lesz.

A tanárság legnagyobb része nem szívesen osztályoz. Azt hiszem, 
már ebben a tényben benne van a tanárság véleménye is. Aki lelki- 
ismeretesen, körültekintéssel akarja e téren munkáját végezni, azt itt 
is, ott is különböző befolyások érik, szándékától el akarják téríteni, 
igen gyakran saját tanártársai is. Az ilyen rövid idő alatt belátja sok
szor, hogy az alapos osztályozás különféle kellemetlenségekkel jár. 
Kényelmesebb álláspont : kapjon mindenki jobb jegyet, mint amit 
megérdemel, és akkor a kellemetlenségek megszűnnek. így a tanár 
két sőt sokszor több malomkő között őrlődik eredménytelenül.

A tanárság véleménye az is, hogy az osztályozás mai formája 
javításra szorul. A négy fokozatból álló osztályozási rendszer nem tar
tozik a legszerencsésebb megoldások közé. így ugyanis nincs középső 
jegy, már pedig köztudomású, hogy közepes tanulók is vannak. Ezért 
a páratlan számú jegyből álló osztályozási fokozatok megfelelőbbek. 
Másrészt az is igaz, hogy ily kevés jegy esetén az elválasztás az egyes 
fokozatok között igen nehéz. Szükséges tehát az érdemjegyek számá
nak emelése. így az osztályozás külső feltételei jobban biztosítva
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látszanak. Az osztályozás javításának másik módja volna a tanul
mányi eredménynek próbasorozattal való ellenőrzése. E téren több
irányú kísérletek eredményei ismeretesek. Ily módszert ad Baranyai 
Erzsébet-^-Petrovay Ilona értekezéseiben i s : Kísérlet az osztályozás 
tárgyiassá tételére. (Az első közlemény, mely a polgári leányiskola 
III. osztálya földrajz anyagából Amerikát dolgozza fel és a Cselekvés 
Iskolája II. évf. 7—8. sz. 305—317. o.-ain jelent meg, a második köz
lemény pedig az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló 
Iskolájának 1935—36. tanévi értesítője 46—75. oldalain, ahol Magyar- 
ország gazdasági földrajzát látjuk az előzőhöz hasonló módon fel
dolgozva.) Ily próbasorozatok összeállítása nagy gondot és körül
tekintést igényel. De ha az megfelelő módon sikerült, akkor — mint 
az eddigi kísérletek bizonyítják — igen jól felhasználhatók. Termé
szetes, hogy nem gondolunk arra, hogy mindig ily próbákkal állapít
suk meg a tanulók tudását, azt azonban elismerjük, hogy a tanul
mányi eredménynek időnként való ellenőrzésére igen alkalmasak. 
Állandó alkalmazásuknak útját állja már az a sarkalatos pedagógiai 
elv is, hogy az osztályozásnál tekintetbe kell venni a növendékek 
egyéniségét is. Aki azonban csak az egyéniséget veszi tekintetbe, az 
éppen úgy nem jár el helyesen, mint az, aki csak a tudásanyag 
mennyiségét nézi.

Az osztályozásnak a felsorolt módon való módosítása közelebb 
visz bennünket a szelekció sikeres és helyes megoldásához is. Lelki- 
ismeretes osztályozás a lelkiismeretes szelekció alapja.

A líceumi szelekció kérdését nézve pedig tekintetbe kell venni : 
1. az iskola és a tanár anyagi jüggellenségét; 2. a nem állami líceumok 
speciális helyzetét ; 3. a benépesítés kérdésének megoldását; 4. a kor
határ kérdését; 5. a Rendtartás egyes intézkedéseit ; 6. a vizsgálatokat; 
7. a magántanulók ügyét.

Az első pontra vonatkozólag megjegyezhetjük azt, hogy az iskola 
nem lehet anyagi vállalkozás. Elismerjük és tudjuk, hogy az iskola 
fenntartásában anyagi szempontok közrejátszanak, azonban valljuk 
azt is, hogy egy iskola nem lehet üzleti haszonnal záródó üzem. Nem 
akarjuk a tanár működését mindenben azonosítani a bíróéval, de 
egy hasonlat jut eszünkbe : a bíró is szelektál, a tanár is. A bíró 
a társadalomból szelektálja ki az oda nem való elemeket, a tanár
nak ugyanezt kell tennie az iskolában. A tanár azonban nevel is, 
munkájának eredménye alakítja ki a közösség szellemi arculatát. 
Ezen okból, továbbá egyetemes nemzeti érdekből is szükségesnek 
látszik a tanár anyagi függetlenségének biztosítása.

A nem állami líceumok sajátságos helyet foglalnak el iskola
szervezetünkben. A líceumok száma ugyanis — mint tudjuk 
korlátozva nincsen. Nem így áll a helyzet az Akadémiákkal. Ezek 
száma maximálva van. A kialakuló helyzet azt bizonyítja, hogy 
a leánylíceumokkal e téren nem igen lesz baj. A leánylíceumoknak 
nem létkérdése az, hogy akadémiával kapcsolatosak lesznek-e vagy 
sem. A női lélek sajátossága, a leánylíceumok speciális helyzete.
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a nagyközönség véleménye és nem utolsó sorban a tanítónői nagy
arányú túltermelés, mind a leánylíceumok benépesedése és a tanító
női Akadémiák esetleges átmeneti elnéptelenedése mellett szólnak. 
A helyzet addig még változhat. A fiúlíceumokban az elmúlt tanévben 
mutatkozó létszámcsökkentés bizony egyes nem állami líceumokra 
nézve lét- vagy nem-lét kérdésévé vált, annál is inkább, mert még 
most sem dőlt el mindenütt, hogy az illető líceum Akadémiával kap
csolatos lesz-e vagy sem. Ezért egyes intézetekben a létszámnak 
mindenáron való felemelése erősen szembetűnik. Ez természetesen 
a szelekció rovására megy. Egv-egy ilyen iskola netaláni meg
szűnése a tanszémélyzetet súlyosan érintené. Nagyon találóan jegyzi 
meg Fehér Gúbür a már említett cikkben, hogy „olyan ez a helyzet, 
mintha a bíróságnál a vádlottnak joga volna bíráját szabadon válasz
tani, s viszont a bírál; pedig csak azzal a feltétellel tarthatnák meg 
állásukat, ha évenként egy bizonyos számú perük van“ . Az elmondot
tak alapján nyilvánvaló, hogy a „könnyebb“ intézetek növendékei
nek létszáma emelkedni fog a „nehezebb“, a szelekciót jobban végre
hajtókkal szemben.

A líceumok benépesítésé re az illetékes tényezők mindent meg
tettek, e téren azonban a törekvések csak egyirányúak voltak. Első
sorban arra törekedtek, hogy a középiskolákból kiszorult és gyengébb 
tanulóanyag megtalálja a maga iskolatípusát. Szükséges azonban 
a másik irányban is lépéseket tenni. Jöjjenek a líceumba a jobb 
tanulók is. E kérdés háttere anyagi természetű. A jobb bizonyítvány
nyal rendelkező és tanítói pályára lépő ifjúság legnagyobb része a 
társadalmi alsóbb néposztályból, a felfelé való regenerálódás folytán 
a szegényebb néposztályból került ki eddig. Úgy látszik, hogy e téren 
a jövőben sem igen lesz változás. A líceumba felvett, illetőleg fel
vételüket kért jobb tanulók olyan arányú kedvezményeket kérnek, 
és legnagyobb része rá is szorul arra, hogy a fenntartókat sokszor 
komoly nehézségek elé állítják. Szükséges volna az ösztöndíjrendszer 
kibővítése, a segélyek felemelése, hogy ezen értékes elem, mely a taní
tói pályára készülők tekintélyes részét alkotta eddig is, ezután is itt 
végezhesse tanulmányait.

A benépesítés kérdésével függ' össze a korhatár kérdése is. Ez 
ugyanis az 1. osztályba felvehetők részére 14:—17. év. Mint az eddigi 
tapasztalat bizonyítja, ezt mindezideig szigorúan meg is tartották. 
Mégis szükségesnek látszik, hogy egyénenkénti elbírálás alapján 
egyes igazán kivételnek számító esetben a korengedély megadassák. 
Ily esetek, mint a tapasztalat bizonyítja, előfordulnak (évekig tartó 
betegség, a Felvidék visszacsatolása által előálló tanéweszteség stb.).

A közelmúltban megjelent Líceumi Rendtartásnak itt csak egy, 
a szelekciót érintő pontját említjük meg. A Rendtartás ugyanis meg
engedi, hogy a javító vizsgálat nemcsak abban az intézetben tehető le, 
amelyben a növendék elégtelen érdemjegyét kapta, hanem bármely 
más líceumban. Csakhogy tanulmányait ott kell folytatnia, ahol azt 
letette a növendék. Mondanunk sem kell, hogy a szelekciót ez az intéz-
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kedés kissé megnehezíti, és alkalmat ad arra, hogy egyik intézet 
a másiktól növendékeket „halásszon“ .

Az osztály vizsgálatoknak a Rendtartás által előírt formája viszont 
a szelekciót szolgálja. Az eddigi tanítóképzőintézeti osztályvizsgála
tokon ugyanis az illető osztályban tanító összes tanár résztvett, 
szavazati joggal bírt, a mi a szelekciót nehezebbé tette. A líceumban 
pedig kéttagú bizottság előtt folyik a vizsgálat. A bizottság egyik 
tagja az illető tárgy tanára, a másik az igazgató, illetőleg a testület 
által kijelölt tanár, az egyúttal elnököl is. így lehetővé válik a szak
emberek vagy legalább is a rokontárgyak tanárai előtt folyó vizsgá
lat, ami tárgyilagosabb szelekciót eredményezhet.

A líceumi érettségi vizsgálatnak is majd olyannak kell lennie, 
hogy líceumi érettségi bizonyítványt csak az nyerhessen, aki azt tény
leg meg is érdemli.

A Rendtartás szerint líceumban magántanuló nem vizsgázhat. 
Viszont a gimnáziumból és más középiskolából különbözeti vizsgálat
tal a líceum megfelelő magasabb osztályába lehet lépni. Ez intézke
dést megemlítjük ; e részről a szelekciót, annak helyes kivitelét 
semmiféle körülmény nem gátolja. Nem kell félnünk attól, hogy a gim
názium magántanulóin líceumban a gyengébbek közé fognak tartozni. 
Hiszen mindenki előtt világos a gimnázium magánvizsgálatainak 
nehézsége, valamint ezzel kapcsolatban az, hogy a leggyengébbek 
ilyen szelektáló rostán úgysem esnek át. Más szakiskolákban, amelyek
ből a líceumba esetleg jönnek növendékek, a magánvizsgálatok épúgy 
nincsenek megengedve, mint a líceumban. Továbbá az is világos, 
hogy az ily módon a líceumba került növendékek száma aránylag 
csekély lesz.

A gimnázium elméleti jellegű iskolatípus, a líceum gyakorlati. 
Aki a dolgok mélyére akar nézni, annak feltétlenül kell, hogy e kérdés 
felvetődjék : mi különbség van az elmélet és a gyakorlat között? 
E kérdésre adott felelettől függ azután az is, hogy mennyiben Jogosult 
egy iskolaszervezetben középfokon különösen e kettőt széjjelválasztani 
és külön iskolatípussal ellátni. Van-e egyáltalán valamelyiknek felsőbb- 
sége a másik felett, és ha van, akkor melyiknek? Mind oly kérdések 
ezek, amelyek részletes fejtegetés tárgyául szolgálhatnának, amelyek 
azonban tárgyunktól messzire vezetnének. Iskolarendszerünk az 
elméleti ismeretek elsőbbségén épült fel, és ehhez igen mély és első
rendű szociális és nemzeti érdekek vezetnek. Aki azonban az elméleti 
ismeretek halmazával megbirkózni nem tud, abból még mindig lehet 
jó gyakorlati ember. Ily szempontok tették szükségessé a gyakorlati 
irányú középiskolák és így a líceum megalkotását is. A szelekció 
mikéntjénél e körülmény sem hanyagolható el.

Végezetül még egy szepmontot. Ha az elmúlt tanévek líceumi 
Évkönyveit áttanulmányozzuk, akkor világos feleletet kaphatunk arra 
is, hogy mily tanulmányi előmenetelű tanulókból kellett a líceumok
nak szelektálni. És akkor még jobban láthatjuk az alkalmazandó 
szelekció nehézségét is.
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I la az 1938 : XIII. te.-re gondolunk, abból világosan kitűnik az is, 
hogy az Akadémiára csak az kerülhet, akinek jeles vagy jórendű 
líceumi érettségi bizonyítványa van, akkor láthatjuk egyszersmind 
azt is, hogy a szelekcióra a törvény megalkotói eleve gondoltak. 
Ha a líceumban alkalmazandó szelekcióról beszélünk, erre feltétlenül 
gondolnunk kell. Úgy kell tehát osztályoznunk, úgy kell a szelekciót 
végrehajtanunk, hogy csak az kerülhessen majd az Akadémiára, 
aki valóban alkalmas az ottan folytatandó tanulmányok elvégzésére, 
és aki egyébként is alkalmas a tanítói gályára. És itt hárul nagy felelős
ség a líceumok tanári testületéire. Óvatosan, lelkiismeretesen és az 
egyetemes nemzeti ügyet szem előtt tartva kell e kérdést megolda
nunk. Mivel pedig nem minden líceum mellett lesz egyszersmind 
Akadémia is, azért fokozott felelősség hárul azon líceumokra is, ahol 
Akadémiák nem lesznek, nehogy ezek szabadítsák rá a gyengébb 
növendékeket az Akadémiákra.

Ha a líceumban alkalmazandó szelekció kérdését nézzük, akkor 
megállapíthatjuk azt, hogy :

1. a líceumban a gimnáziumból kiszelektált növendékek min
dig lesznek ;

2. a szelekciót következetesen mindig alkalmaznunk kell :
3. csak az nyerjen líceumi érettségi bizonyítványt, aki a követel

ményeknek tényleg megfelel;
I. Akadémiára csak az juthasson és tanító csak az lehessen, aki

ben az arra való alkalmasság minden feltétele megvan.
A tanítóképzés reformjának és a líceum működésének második 

lezárt éve után vagyunk még csak. Ne.feledjük, hogy a gyakorlatban 
kipróbált és onnan merített legalább is nagyszámú tapasztalatra nem 
hivatkozhatunk. Már csak ezért is nyitott szemmel kell járnunk, 
fokozott lelkiismeretességgel- szelektálnunk, mert csak így emelhet
jük igazán a magyar tanítói kar szellemi színvonalát.

Sopron. De. (tarai József.

Jutalom és büntétes alkalmazása a nevelésben.
Ha az ember cselekedeteit csupán erkölcsi elvek irányítanák, 

ha az ember valóban érkötési, eszes lény volna, mint ahogy az etikai 
meghatározás mondja, akkor nem volna helye a nevelésben sem 
jutalomnak, sem büntetésnek. Ha minden cselekedet önmagában 
hordaná jutalmát vagy büntetését, mint ahogy kellene, akkor nem 
volna szükséges alkalmazni a nevelésnek ezeket a serkentő, illetőleg 
fékező eszközeit, mert akkor egyedül az erkölcsi erő volna cseleke
deteink rugója. Azonban sajnos, nem így van. Mindnyájan gyarló 
emberek vagyunk, akiket nemcsak nemes érzéseink, hanem vak 
ösztöneink, káros indulataink s veszedelmes szenvedélyeink is vezet
nek cselekedeteinkben, s ezeknek a szabályozása és fékentartása
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érdekében olyan eszközöket is kell használnunk, amelyek eszményi 
szempontból talán nem mindig helyesek, de a gyakorlati s egyben 
erkölcsi cél elérése végett mégsem mellőzhetők. A nevelés elsősorban 
gyakorlati feladat és tevékenység, s bár elvi alapon kell nyugodnia, 
elméleti követelmények nem téríthetik el rendeltetésétől, mely a 
gondjaira bízott ifjú erkölcsi, értelmi és akarati erejének kifejlesz
tését, tehát nem elméleti, hanem gyakorlati célnak az elérését teszi 
feladatává.

A nevelés céljának elérésében két fontos segédeszköz áll a nevelő 
rendelkezésére : a jutalom és a büntetés. Mind a kettő csak járulékos 
eszköze a nevelésnek, de mégis nélkülözhetetlenek. Voltak ugyan 
s ma is vannak elméleti pedagógusok, akik károsnak tartják a jutal
mazást és a büntetést, mert az ő felfogásuk szerint, ha a nevelés eléri 
eredményét, ezzel egyszersmind a legértékesebb jutalomban is része
síti azt, akire a nevelés irányult, úgyhogy a jutalmazás csak csökkenti 
a nevelés erkölcsi hatását, másrészt a nevelés eredménytelensége 
már önmagában olyan nagy büntetés arra nézve, akin nem fogott, 
hogy azt más eszközökkel is fokozni céltalan és értelmetlen. A növen
déknek a jutalom reménye és a büntetéstől való félelem nélkül kell 
követnie nevelője intelmeit. Tudjuk, hogy Rousseau is ezt az elvet 
vallotta, a múlt században pedig Herbert Spencer helyezkedett erre 
az álláspontra. Ez a felfogás azonban egészen az elmélet világában 
mozog s nincs kapcsolatban a való élettel. Hát vájjon a felnőtteknél, 
akik sokkal inkább irányítják kiforrott világnézet és érett felfogás 
alapján cselekedeteiket, mint a még nevelésre szoruló gyermekek, 
nem alkalmazzák-e a jutalmat és büntetést egyaránt? Elvárható-e 
a gyermektől és ifjútól, hogy éppen csak őnála érvényesüljön az az 
emelkedett erkölcsi felfogás, amely nem érvényesül a felnőtteknél? 
Bizonyára nem, s aki nemcsak elméleti elgondolás, hanem gyakorlati 
ember- és világismeret alapján jelöli meg a nevelés- célját, az nem 
mellőzheti nevelő-eljárásában sem a jutalmazást, sem a büntetést.

Ha tehát elfogadjuk e két eszköz alkalmazásának szükségét, 
próbáljuk megállapítani azokat az elveket, dmelyek alapján hasz
nálnunk kell őket nevelőmunkánkban. Mind a jutalmazásnak, mind 
a büntetésnek erkölcsi hatást kell elérnie, mert ezért alkalmazzuk, 
s hatással kell lennie a megjutalmazott vagy megbüntetett egész 
lelki életére. Vizsgáljuk tehát először is erkölcsi, azután lélektani 
szempontból a jutalmazás és büntetés kérdését, végül pedig állapítsuk 
meg alkalmazásuknak gyakorlati módját s mértékét.

A jutalmazásnak és a büntetésnek akkor van meg az erkölcsi 
hatása, ha nemcsak az, aki alkalmazza, tehát a nevelő, hanem az is, 
aki részesül benne, tehát a növendék, s az a közösség is, amely előtt 
történt a jutalmazás vagy büntetés, igazságosnak ismeri el. Ezért 
csak akkor van nevelő-értékük, ha igazság érvényesül alkalmazásuk
ban. Ha az igazság helyett elfogultság vagy részrehajlás nyilatkozik 
meg a nevelő részéről a jutalmazásban, vagy büntetésben, akkor 
nemcsak hogy nem éri el célját, hanem egyenest káros a hatása.



Dr. Uuhnwnn Jenő: Jutalom és büntetés a nevelésben. 81

Az igazságtalan jutalom ugyan örömet szerezhet annak, aki részesül 
benne, azonban a helyett, hogy fokozottabb erőkifejtésre sarkalná, 
inkább csökkenti buzgalmát, ha tapasztalja, hogy milyen könnyen 
juthat elismeréshez. A növendékek közösségére, az osztályra, sőt 
esetleg az egész iskola ifjúságára nézve pedig egyenest kiábrándító 
és bomlasztó hatású lehet az elfogultságból és részrehajlásból származó 
igazságtalan jutalmazás. A tanulóknak nemcsak hallaniuk, hanem 
közvetlenül tapasztalniuk is kell azt az erkölcsi elvet, amelyen az 
egész iskolai élet nyugszik, hogyt.i. az iskola olyan kis demokratikus 
közösség, amelyben sem származás, sem a szülők társadalmi vagy 
anyagi helyzete nem jelent előnyt a tanulóknak, hanem egyedül 
saját érdemei alapján történik megítélése. Ha azt kell tapasztalnia, 
hogy a jutalmak osztogatásában nem ez az elv érvényesül, akkor 
megrendül nevelői és az iskolai élet igazságosságába vetett hite. 
A jutalmazásban megnyilvánuló igazságtalanság romboló hatású 
lehet az ifjúság erkölcsi felfogására.

Mint a jutalmazásban, úgy a büntetésben is az igazság elvének 
kell érvényesülnie. A büntetésnek, mint az igazságszolgáltatásban, 
úgy az iskolai életben is kettős célja van : a hibát elkövető tanuló 
megjavítása s az iskolai rend és fegyelem biztosítása. Javító hatása 
azonban csak akkor van, ha a bűnös belátja, hogy méltán érte a 
büntetés, s ha ez a megbánás érzését ébreszti benne. A megbánás 
s az azt követő megjavulás tehát az a fontos erkölcsi hatás, amit 
elő kell idéznie a büntetésnek. E nélkül legfeljebb az az értéke van, 
hogy félelmet kelt a bűnösben, s visszatartja újabb bűn elkövetésétől. 
Ez azonban nem erkölcsi hatás.

A javításon kívül az a célja az iskolai büntetésnek, hogy érvényt 
szerezzen annak az erkölcsi elvnek, amely azt kívánja, hogy bűn ne 
maradjon megtorlatlanul, kihágás büntetlenül. A büntetés nemcsak 
az erkölcsi elv érvényesülését biztosítja, hanem az iskolai rendet és 
fegyelmet is. Aki nemcsak elméletből, hanem gyakorlatból és tapasz
talatból is ismeri a nevelés munkáját, az nagyon jól tudja, hogy bün
tetés alkalmazása nélkül nem lehet rendet tartani a tanulóifjúság közt. 
Hossz azonban az a fegyelmező eljárás, amely csupán büntető esz
közök igénybevételén nyugszik, mert a nevelésben s így a fegyelme
zésben is a büntetés csak ultima ratio lehet, mindig csak eszköz, 
sohasem cél.

A büntetés kiszabásában épúgy, vagy még inkább, mint a jutal
mazásban, pártatlan igazságnak kell érvényesülnie, mert különben 
szó sem lehet erkölcsi hatásáról. A nevelőnek, mikor büntetést szab 
ki, ugyanazt az erkölcsi komolyságot kell tanúsítania, ugyanazt az 
erkölcsi felelősséget éreznie, s ugyanazt az elfogulatlanságot érvénye
sítenie, mint a bírónak ítélethozatal alkalmával. Amint a bírót csak 
a törvény és saját lelkiismerete irányíthatja ítélkezésében, úgy a 
nevelőt is csak az igázság' szelleme és saját lelkiismerete vezetheti 
akkor, amikor büntetést kell kiszabnia. A bíró és a nevelő ítélke
zésében azonban alapvető különbség is van. A bírónak elsősorban
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az a kötelessége, hogy feltétlenül érvényt szerezzen a törvény szel
lemének és betűjének, tehát hogy fenntartsa s megóvja a jogrendet, 
míg a nevelőnek éppen úgy mérlegelnie kell ítélkezésében a rend és 
fegyelem követelményét, mint a büntetésnek a növendékre tett 
erkölcsi hatását. Ha a növendék megbánja tettét, s reményt nyújt a 
megjavulásra, a nevelő nagyobb erkölcsi hatást érhet el, ha mellőzi 
a büntetést, mint ha alkalmazza.

A jutalom és büntetés erkölcsi hatásának vizsgálata után nézzük 
most azt a lélektani hatást, amelyet a nevelésnek e két eszköze tesz a 
növendékre. A jutalmazás kellemes érzelmeket idéz elő, az öröm 
érzését kelti benne, becsvágyát sarkalja, munkakedvét fokozza, 
önérzetét erősíti. Hatása az emberi léleknek azon a tulajdonságán 
alapszik, hogy ha nem látja törekvései és fáradozásai sikerét, elveszti 
kedvét a munkától, míg ha elismeréssel jutalmazzák, ismét munkára 
buzdul. A jutalom tehát a siker bizonyítása, ezért kedves és értékes 
a jutalmazottnak, egyszersmind ösztönző hatású, éppen ezért értékes 
eszköze lehet a nevelésiek, de csak akkor, ha mértéket tartanak alkal
mazásában. Elveszti hatását s értéktelenné válik, ha érdemetlenül, 
könnyen, erőfeszítés nélkül éri el a növendék, s károssá válhat, ha 
elbizakodottá teszi. Elvként kell tehát kimondanunk, hogy nevelési 
szempontból csak akkor értékes a jutalom, ha a növendék erkölcsi 
vagy szellemi téren, testi munkával vagy ügyességgel megszolgálta, 
szóval ha olyan teljesítmény elismerésekép jutott hozzá, ami erő
feszítést, kitartást, önuralmat, esetleg valamiről való lemondást 
kívánt meg tőle. Ha ilyen áron. jutott hozzá, akkor az maradandó 
és értékes lelki hatást idéz elő nála. A jutalom keltette öröm újabb 
erőfeszítésre, új célok kitűzésére s fokozottabb munkára ösztönzi, 
szinte szárnyai nőnek lelkének, amelyek előre és a magasba ragadják. 
Méltán felvethetjük tehát a kérdést, hogy ha a jutalomnak ilyen 
kedvező lelki hatásai vannak, szabad volna-e pusztán csak elméleti 
álláspontból lemondani a nevelésnek erről az értékes eszközéről?

Egészen más az a lelki hatás, amit a büntetés idéz elő a növen
déknél. Itt már bonyolultabb s a lelki élet nagyobb mélységeibe is 
lenyúló hatásokra találunk, mint a jutalmazásnál. A nevelés javító 
s mintegy tisztító hatásáért alkalmazza a büntetést, tudjuk azonban, 
hogy nemcsak az igazságtalan, hanem sokszor még az igazságos 
büntetés is káros következményeket idézhet elő a növendéknél. 
A nevelő a büntetés kiszabásakor arra törekszik, hogy a növendék 
magábaszálljon, megbánja bűnét vagy hibáját s megjavuljon. 
A büntetés rendes körülmények közt bántja a növendék önérzetét, 
s szégyenérzetet kelt benne. Tehát a bűntudat nyomán keletkező 
magábaszállás, megbánás, a szégyenkezés s ezzel együtt az önérzet 
felébredése azok a kedvező lelki hatások, amelyeket a büntetésnek 
keltenie kell a növendékben.

A büntetésnek azonban nemcsak kedvező, hanem kedvezőtlen 
hatásai is lehetnek. Míg a jutalom kellemes érzelmeket kelt a lelkében, 
ezért felemelő és ösztönző, addig a büntetés kellemetlen érzelmeket
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idéz elő, tehat leverő hatású. Ez odáig fokozódhat, hogy a növendék 
elveszti önmagába vetett hitét, a megjavulás reményét, a csökkent- 
értékűség (MindéiWertigkeitsgefühl) lesz úrrá rajta s elfásul. Elő
idézhet a büntetés, különösen ha többször ismétlődik, olyan szoron
gást és félelemérzést is a növendéknél, ami szinte lehetetlenné teszi 
megjavulását, vagyis a büntetés céljának elérését. A büntetéssel 
járó megszégyenítés érzékenyebb lelkű növendéknek elveheti munka
kedvét, sőt esetleg életkedvét is. Serdülőkorú növendéknél a bün
tetés sokszor dacos viselkedést, makacsságot kelt; összeszorított ajak
kal szenvedi el a büntetést, de azért sem változik meg, nem teszi azt, 
amit kívánnak tőle. A növendék többnyire nem akarja belátni, hogy 
méltán érte a büntetés. Mindig talál mentséget a maga számára, s 
igazságtalannak tartja ha nem is a büntetés tényét, legalább mértékét. 
Ezért könnyen megharagszik arra, aki megbüntette, sőt a harag 
gyűlöletté fokozódhat benne, különösen ha ismételten részesítette 
ugyanaz a személy büntetésben. Az is hátrányos hatása a büntetésnek, 
hogy gyakran megzavarja a nevelő és növendék viszonyát, azt a har
móniát, amely legjobban biztosítja a nevelés sikerét. Ennek a har
móniának a helyreállítása a növendéktől magábaszállást és meg
bánást, a nevelőtől engedékenységet és megbocsátást kíván. Ha ez 
mindkét félnél megvan, akkor a növendék lelkében végbemegy az a 
katharsis, aminek előidézése a büntetés voltaképpeni célja, s ennek 
nyomán helyreáll nevelő és növendék közt a megzavart jó viszony.

A fentiekben megvizsgáltuk a jutalmazás és büntetés erkölcsi 
hatását és azt a lélektani folyamatot, amit alkalmazásuk előidéz a 
növendék lelkében. A következőkben állapítsuk meg a jutalmazás 
és büntetés gyakorlati módját és mértékét.

.Jutalomra minden növendék igényt tart, s általában minél fiata
labb, annál inkább elvárja érdemének jutalom formájában való el
ismerését. Mint már fejtegetésünk elején kimondtuk, a nevelőnek 
alkalmaznia is kell a nevelésnek ezt az ösztönző eszközét, azonban 
takarékosan éljen vele, nem szabad közönségessé és mindennapivá 
tennie, mert akkor megszokottá válik s elveszti értékét. Csak igazi 
érdemet szabad jutalmazni, sazt is csak akkor, ha a jutalom nem teszi 
elbizakodottá a jutalmazottat. Általában az erkölcsi vagy szellemi 
téren, tehát a magaviseletben és tanulmányi előmenetelben tanúsított 
kiválóságot, az átlagon felülemelkedő teljesítményt kell jutalmazni. 
Ez jogos örömet szerez annak, aki érdemével megszolgálta, és serkentő 
hatással van nemcsak őreá, hanem példája másokat is fokozottabb 
erőkifejtésre buzdíthat. Van azonban arra is eset, hogy nem kiváló, 
hanem esetleg csak közepes vagy még ennél is gyengébb teljesítményt 
kell jutalmaznunk legalább is az elismerés buzdító és bátorító szavával, 
mégpedig akkor, amikor akár a viselkedésben, akár az előmenetelben 
javulást, a rossz elhagyását s a jó felé törekvést lát unk. Tanítványaink 
nagy részére kevés talentumot bízott az Isten, ezektől tehát nem is 
várhatunk szellemi téren olyan eredményt, mint a tehetségesektől, 
mégis ha igyekezetei, erőfeszítést tanúsítanak, elismerést és dicséretet
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érdemelnek, mert az ő tehetségükhöz képest az is értékes eredmény 
lehet, amit szorgalmukkal elértek. Épúgy dicsérettel kell jutalmazni 
azt is, aki szakítva előbbi rossz magaviseletével a javulás jelét 
mutatja.

A jutalom, amiben a növendék részesül, lehet erkölcsi és anyagi. 
Természetesen az előbbit tartjuk értékesebbnek, s arra kell töreked
nünk nevelésünkben, hogy növendékeink is így gondolkodjanak. 
De azért az anyagi jutalom jelentőségét sem szabad lekicsinyelnünk. 
Nagy ösztönző ereje van különösen szegénysorsú tanulónál, mert 
sokszor csak ez teszi lehetővé tanulmányai folytatását.

A legértékesebb jutalom a jól végzett munka után a hűségesen 
teljesített kötelesség tudata. Arra kell törekednünk, hogy tanítvá
nyaink is magukévá tegyék ezt a felfogást. Ebben a jutalomban ön
magát részesíti a növendék, de az is szükséges, hogy ezenkívül nevelője 
is jutalmazza. Legegyszerűbb és leggyakoribb formája a jutalmazás
nak az elismerés és dicséret kifejezése, ez is hatásosabb akkor, ha a 
nyilvánosság előtt, mint ha négyszemközt történik. A dicséret lehe
tőleg rövid, de határozott legyen; elég, ha csak néhány szóval emeli 
ki és ismeri el az érdemet. Különösen hatásos a dicséret, ha a nyilvá
nosság előtt, ünnepélyes formák közt történik, mint pl. amikor a 
jeles tanulóknak az évzáró ünnepen az igazgató adja át a bizonyít
ványukat. Még maradandóbb az elismerés, ha annak valami látható 
jele is van. Ezért szokás a jó tanulóknak jutalomkönyvet adni néhány 
elismerő szó bejegyzésével, érmet vagy valami dísztárgyat sportver
seny győzteseinek. Régebben szokás volt, hogy a jó tanulókat is érem
mel tüntették ki. A Nemzeti Múzeum éremtára több olyan jutalom
érmet őriz, amellyel a XVII. században a soproni evangélikus líceum
ban évvégi vizsgálatok alkalmával kitüntették az iskola akkori jeles 
tanulóit. A kitüntetés egyik formája az is, hogy bizonyos iskolai 
tisztségeket ruháznak az arra érdemes tanulókra. Ez különösen 
fokozza az illető tanuló önérzetét, egyszersmind fejleszti felelősség- 
tudatát.

A könyv, érem, vagy akár az ezüstserleg is látható és maradandó 
emléke ugyan a kitüntetésnek, de mégsem mondható anyagi jutalom
nak, mert aki kapta, csak erkölcsi hasznát látja, s nem anyagi előnyét. 
Az igazi anyagi jutalom nemcsak kitüntetni akar az érdemért, hanem 
anyagi haszonban is akarja részesíteni azt, aki rászolgált a kitüntetésre. 
Ilyen anyagi jutalom elsősorban a mindenféle ösztöndíj, de csak 
akkor, ha elnyerése az érdemesség feltételéhez van kötve. A nevelés 
szempontjából tehát értéktelenek az olyan ú. n. családi, városi, tes
tületi stb. ösztöndíjak, amelyeket többnyire nem a kiváló előmenetel, 
hanem csupán a megállapított és pontosan körülírt közösséghez 
tartozás által lehet megszerezni. Ezek tehát nem igazi jutalmak, 
hanem családi, városi, egyházi vagy másféle segélyek, azért helyesebb, 
ha odaítélésüket nem bízzák az iskolára, mert az esetleg csak nevelési 
elve sérelmével ítélheti oda nem az arra érdemesnek, hanem csupán 
az arra jogosultnak. Jutalom a tandíjkedvezmény is, de csak abban
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az esetben, ha jó tanulmányi előmenetel a feltétele, egyébként csak 
a szülőt támogatja gyermeke nevelési költségeinek előteremtésében.

A jutalomnak csak akkor van igazán értéke, csak akkor szerez 
igazi örömöt a jutalmazottnak, s van ösztönző hatással további műkö
désére, ha megszerzése nem válik túlságosan könnyűvé, s a gyakori 
osztogatás nem teszi megszokottá. De határozottan károsabb, ha 
mellőzik, mint ha kelleténél gyakrabban alkalmazzák. Számolni kell 
azonban a jutalomnak azzal az esetleges káros hatásával, hogy a 
növendék a teljesítményt, amiért jutalmazzák, csak eszköznek 
tekinti, magát a jutalmat pedig célnak, vagyis a cél és az eszköz 
szerepet cserél gondolkozásában.

Míg a jutalmazás az öröm érzését kelti abban, aki adja és abban, 
aki részesül benne, a büntetés fájdalmat okoz nemcsak annak, aki 
elszenvedi, hanem többnyire annak is, aki alkalmazza. És mégsem 
lehet mellőzni a nevelésnek ezt az eszközét. A családi nevelés a bün
tetésnek több nemét használhatja, mint az iskolai, s általában vágy- 
száz év óta*a büntetések enyhítése a jelszó. Ma már tilos az iskolában 
a testi büntetés, nincs career, tilos a tanulóknak a tanítás idején túl 
iskolában tartása, vagyis a bezárás, tilos büntetési feladatok oszto
gatása, tilos még a térdepeltetés is, nem mert fájdalmas, hanem mert 
megszégyenítő. Ha helyesnek ismerjük is el, hogy- hivatalos rendel
kezés szigorúan tiltja az iskolában testi fenyíték alkalmazását, viszont 
ne essünk abba a túlzásba, amely a nevelésnek ezt a kétségtelenül 
durva, de hatásos eszközét még a családi nevelés köréből is száműzni 
akarja. Számtalan példát tudunk rá, hogy mikor magyarázat, rosz- 
szalás, dorgálás, erkölcsi prédikáció és a csak szavakban osztogatott 
büntetés hatástalan, akkor a pálcával történt fenyítés egyszerre jó 
útra téríti a kis bűnöst, nem azért, mert a szép vagy szigorú szavak 
meggyőzték viselkedése helytelenségéről, hanem egyszerűen azért, 
mert a fenyítés fájt, s nem akarja, hogy máskor is hasonló fájdalmat 
kelljen elszenvednie. Hány híres férfi vallotta be férfikorában, hogy 
az idejében alkalmazott testi fenyítéknek köszönhette megjavulását. 
Ezt az őszinte vallomást tette pl. Melanchton, ezt .Johnson és Gold
smith, a két híres angol író s annyi más kiváló ember. Az elméleti 
pedagógia leghíresebb művelői és tudósai közt is sokan voltak, akik 
megengedhetőnek, sőt szükségesnek tartották a testi fenyíték alkal
mazását a nevelésben. Rotterdami Erasmus, Comenius, Locke, sőt 
még Pestalozzi is a nevelés szükséges eszközének minősítette, épúgy, 
mint Herbait, Rein és Paulsen. A liberalizmus korának téves fel
fogása azonban, amely kis felnőttnek tartotta a gyermeket, az a 
túlzott és rosszul értelmezett humanizmus, amely megszégyenítőnek, 
sőt megbélyegzőnek minősítette a testi fenyítéket még a gyermeknél 
is, diszkreditálta a közvélemény előtt a nevelésnek ezt a kétség
telenül alsórendü eszközét. A mi korunknak keményebb, határozott, 
engedelmeskedni és parancsolni egyaránt tudó férfi az eszménye, 
ennek a kialakításához pedig erősebb eszközök igénybevételétől sem 
szabad visszariadnia, csupán elméleti aggályok miatt. A családi
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nevelésben tehát, természetesen csak kisebb gyermekek nevelésében, 
ha feltétlenül szükséges, alkalmazható a testi fenyíték. Tudvalevő, 
hogy az angolok az iskolában, illetőleg az internátusbán is meg
engedik alkalmazását, az igazgatóra korlátozva a büntetés jogát. 
Bizonyára régen eltörölték volna a büntetésnek ezt a nemét, ha 
aggályosnak, vagy károsnak találták volna.

A büntetés kiszabásában irányelv a helyes mérték és a fokoza
tosság. Apró kihágásért kezdetben csak enyhe büntetés jár, de ha 
ismétlődik, akkor ugyanazért a hibáért már szigorúbban kell bün
tetni a vétkes növendéket. Jóindulatú és jóérzésű tanulónál az enyhe 
büntetés is eléri célját, vagyis javulást hoz létre. Ilyen esetben tehát 
szigorú büntetés kiszabása nemcsak értelmetlen volna, hanem káros 
is. Rakoncátlan, fegyelmezetlen, a rendet, esetleg az erkölcsöt is sértő 
növendéket viszont még kisebb vétség esetén sem lehet enyhe bün
tetésben részesíteni, egyrészt mert ez hatástalan, tehát céltalan volna, 
másrészt mivel másoknál is könnyen eloszlatná a büntetéstől való 
félelmet. • ,

Az iskolában kiszabható büntetések mértékét és módját a külön
féle rendtartások pontosan megállapítják. Jól tudjuk, hogy ezek 
nagyon kevés büntető-eszköz alkalmazását engedik meg, s tulajdon
képpen az intésnek és dorgálásnak fokozatain kívül nem is szabad 
más büntetést kiróni. Az eltanácsolás és kizárás alkalmazásával az 
iskola voltaképpen lemond arról, hogy neveléssel megjavítsa a vétkes 
növendéket, a büntetésnek ez a neme tehát csak a közösség rendjének 
megóvása, valamint a rossz példa hatásának megszüntetése végett 
szükséges. A legtöbb növendéknél a büntetés megállapított fokozatai 
megfelelnek a célnak : megjavítják a vétkest, s helyreállítják az iskola 
megzavart rendjét, könnyelmű, rosszindulatú, makacs, szóval nehezen 
nevelhető növendéknél azonban nem sokat érünk el velük. A rossz 
viselkedésnek látható nyoma és emléke a rossz magaviseleti jegy, 
ezt azonban csak az év, vagy a félév végén, tehát esetleg hónapokkal 
a vétség elkövetése után kapja meg a tanuló, amikor már feledésbe 
ment a vétsége. Pedig az a fontos, hogy a büntetés nyomon kövesse 
a vétséget, mert akkor van javító s még inkább megfélemlítő hatása. 
De az sem jó, ha a nevelő első haragjában, közvetlenül a vétség meg
állapítása után ítélkezik, különösen ha az erkölcsiség vagy a fegyelem 
súlyosabb megsértéséről van szó, ami szigorúbb büntetéssel jár. Ilyen 
esetben ne szabjuk ki a büntetést közvetlenül a vétség megállapítása 
után, hanem csak akkor, amikor első haragunk már lecsillapodott s 
tárgyilagosan tudunk ítélkezni. Volt a harctéren egy parancsnokom, 
egy komoly és megfontolt ezredes, aki arra oktatott minket, akkor 
még fiatal tiszteket, hogy ne büntessük meg mindjárt a kihallgatás 
alkalmával vétségben elmarasztalt alantasunkat, hanem aludjunk rá 
egyet, s akkor másnap harag és elfogultság nélkül fogunk ítélkezni. 
A nevelőnek is jó, ha súlyosabb vétség esetében alszik egyet, mielőtt 
kiszabja a büntetést, mert akkor kevésbbé valószínű, hogy igazság
talanul vagy elfogultan ítélkezik.
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A büntetés akkor éri el célját, ha megjavítja a bűnöst, s elsősor
ban ha azt a belátást kelti benne, hogy méltán bűnhődik. A nevelés 
szempontjából a magábaszállás és megbánás a legértékesebb erkölcsi 
hatása a büntetésnek, a nevelő pedig abban különbözik a bírótól, 
hogy egészen mellőzheti is a büntetés kiszabását, ha meg van róla 
győződve, hogy a vétkes szívből megbánta tettét s, kétségtelennek 
tartja, hogy a javulás büntetés alkalmazása nélkül is be fog követ
kezni. Sehol sem érvényesül a francia mondás igazsága : tout com- 
prendre c est tout pardonner annyira, mint a nevelésben. Aki megérti 
az ifjú lelkét, az ha nem mindent is, de sokat meg tud bocsátani a 
vétséget elkövető növendéknek. A megbocsátásnak olykor nagyobb 
hatása lehet, mint a büntetésnek, ezért a nevelőnek gyakran mérle
gelnie kell, hogy mi jobb a cél érdekében, a büntetés-e vagy a meg
bocsátás. Sokszor bizony nem az eszére, hanem a szívére kell hallgatnia, 
s meg kell bocsátania a krisztusi tanítás szerint nemcsak hétszer, 
hanem hetvenhétszer is. Erre kötelezi, erre kényszeríti őt a tanítványa 
iránt szívében élő szeretet, s van-e nagyobb erő és nemesebb érzés 
a szeretetnél? Általában annál eredményesebb a nevelés, mennél 
kevesebb büntetést kell kiszabnia, s amit a jutalmazásnál mint fontos 
követelményt hangsúlyoztunk, hogy t. i. takarékosan, éljünk vele, 
az még inkább áll a büntetésre. Csak föltétien szükség esetén nyúljunk 
a nevelésnek ehhez az eszközéhez.

Fejtegetésünk végén megismételjük azt, amiből kiindultunk : 
mind a jutalom, mind a büntetés a nevelésnek m ais fontos eszköze, 
s mind a kettőt igénybe kell vennünk a nevelés céljának elérése érdeké
ben. Alkalmazásuk akkor lesz eredményes, ha nem ötletszerűen, hanem 
megállapított irányelvek szerint s főkép következetesen történik, a 
nevelő-eljárás pedig akkor jó igazán, ha csak ritkán kell folyamodnia 
a jutalmazás, s még ritkábban a büntetés eszközéhez.

Sopron. I)r. Ruhmann Jenő.

A magyar közszellem alakítására hivatott középiskola helyzet
képét az egész nemzeti társadalom időről-időre érthető érdeklődéssel 
vizsgálja. A középiskola évkönyvei, az ezekben kiadott jelentések, 
programmértekezések, az időszaki folyóiratok idevágó közleményei 
és ezer más közvetlen és közvetett megnyilatkozás mind-mind pontos 
fokmérője annak, meddig jutott el a középiskola a reformjai által 
kitűzött célokhoz.

Gondolatok a és a művészet
összefüggéseiből.

i .

A tanár és a színpad pcda<|ó(|iája.
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A tanári rend a középiskolai reform kultúrpolitikai elgondolását 
megértette, magáévá tette, elmélyedt benne, elméleti továbbfejlesz
téséről irodalmilag gondoskodott, gyakorlatilag pedig a nevelés
oktatásban — tekintve a reform bevezetésétől eltelt rövid időtarta
mot — jelentős pozitívumokat mutat fel. Erős hivatástudattal dol
gozva, minden terve mélyen a nemzeti érzés és művelődés talajába 
gyökerezik, és ami szintén nagyon komoly érték, világosan látja 
a magyar nevelés jövő útját.

Az előrehaladás általános eredményei a tanári rend gazdag lélek
alakító munkájáról tesznek tanúbizonyságot. Fizikai súly, térbeli 
mérték nem mérheti ezt az alkotó tevékenységet, de a nevelő-tanító 
munkából a magyar ifjúságnak olyan szellemi fokozata alakult ki, 
olyan erkölcsi minősége született meg, amely az egész nemzetünk 
jövőjére biztató és megerősítő értéktöbbletet jelent, és méltó ver
senyre kelhet akármelyik más magyar kultúrmezőről jelentett ered
ményekkel.

Aki nem tévesztette el szem elől, mit jelentettek a középiskola 
múlt nevelési céljai, és mit kíván ebben a tekintetben a mostani 
középiskolai reform, az különösen megbecsüli a középiskola jelen
ben elért mérlegét.

Úgyszólván egy letűnt világ tiszteletreméltó pedagógiai hagyo
mányaiból kellett részleteket félretenni, mert túlhaladta őket az idő ; 
viszont voltak olyanok, szakemberek és laikusok, akik nem látták 
bebizonyítottunk a kikapcsolt részletek elavultságát. A régi nevelési 
értékekbe vetett bizalom nem válogatott, az elért eredmények ellen
ben bizonyítani látszottak, így aztán az újszerű és az élet által sürge
tett pedagógiai reform teljes megvalósulása kissé késett.

Minthogy azonban a magyar tanári rend felelősségérzete és hiva
tástudata mindenen felüláll, kereste és meg is találta az utat a ki
tűzött pedagógiai célok eléréséhez. A középiskola reformjának 
beteljesülését tehát személy vagy maradi felfogás nem gátolja.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a középiskola minden 
akadály nélkül haladhat a maga útján. A reform bevezetése óta 
a világ súlyos változásokon ment keresztül, és ennek hatásait termé
szetesen a középiskola is megérzi, s később talán még jobban meg 
fogja érezni. Most mi ezekkel a gondolatokkal, minthogy a dolgozat 
keretein kívül esnek, nem foglalkozunk. Célunk a tanári rend tevé
kenységének és általa a középiskola fajsúlyának emelése céljából olyan 
építő, gyümölcsöző nevelési megoldások lehetőségére felhívni a figyelmet, 
melyek biztos minőségi javulást, fokozott energia-kifejtést, tehát a nemzet
nek, a magyar közösségnek nagy értékeket ígérnek. Ezek a művészet 
munkamódszerei volnának a középiskolán belül. Minthogy a nevelés 
ügyén kívül egyéb kultúrpolitikai igényeket is kielégítenek, különö
sen indokolt dolog róluk beszélni.

Induljunk ki az új középiskolai reform summájából : ,,A magyar 
középiskola feladata, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös pol
gárra nevelje, a magyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő
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általános műveltséghez ju tta s s a .. .“ (1934: XI. te. Végrehajt. 
Utasítás 3. 1.)

lé meghatározás a magyar múlt legnemesebb művelődéspolitikai 
elgondolásaira tekint vissza. Lényegéből azt érezzük legfontosabb
nak, hogy a középiskola ki fogja fejleszteni a tanulókban az erkölcsi 
érzületet, a történelmi öntudatot. Ezek pedig magasabbrendü lelki 
minőség alaptényezői. A lélekformálásnak erre a fokozatára minden 
bizonnyal csak felsőbbrendű nevelési módszerek vezetnek, és ezzel 
a gépies lélektelen pedagógiai munkamód elvesztette létalapját.

Ugyanilyen nevelési eljárást feltételez a reform az oktatás par
cellájában is. Azt olvassuk ugyanis az Általános Utasítások-ban 
(3. I.), hogy az intellectus kifejlesztésében is a nevelőhatásokat keres
sük a tanítást kísérő lelkimozzanatok kiaknázásával.

Ennek a tökéletesebb, korszerűbb és a pedagógia mai elgondo
lásait magáévá tevő nevelési munkamódnak — melyet a reform 
igényei előtérbe állítanak, s mely a művészet munkamódszere felé 
mulat —, ennek a munkamódnak az a lényege, hogy a felkészült 
tanár a nevelési munkában csak feleútjáig megy elébe a tanulónak, 
ott aztán pedig valami szuggesztiós, valami lelkesítő erő csodatételc- 
ből a növendéke jön vele szemben az aktivitása minden lendületé
vel, és a tanár irányítására ő kezd vezetni. Az ő lelki ébredése, ki
bontakozása tisztázza az eddig mozdulatlan fogalmakat.

Annak a csodatevő erőnek, mely szárnyalni tanítja a gyermeket, 
a forrása az élmény, amely a növendék lelki továbbfejlesztésének 
elmaradhatatlan rugója, megindítója, melyet semmiféle nevelői 
tevékenység nem mellőzhet. Miként is lehetne ezt a legcsodálatosabb 
lelki funkciót, az élményt kihagyni, mikor kiteljesülése pillanatában 
a valóság világa egybesimul a sejtelmekével. A gyermek lelke ilyen
kor lé]) érintkezésbe az irracionális világ mélységeivel. Az ébredező 
lélek minden akarásával megszületik a valóságlátás. Ismeretlen 
melységekből ragyogó értékek jönnek fel építeni, hatni, szuggerálni. 
A gyermek hirtelen bepillantást nyer a fogalmak belsejébe.

Fejtegetésünk láncszemeképpen illik be az is, amit az Általános 
Utasítás a dolgozó tanárra mond. ,,Az Általános Utasításokban ki
fejlett szempontok sohasem lehetnek a nevelői lélek megnyilatkozá
sának korlátozói, és nem gátolhatják a tanári lelkiség sajátos értékei
nek kibontakozását..., az Utasítások célja az, hogy ... irányítást 
adjanak a tanári meglátás és megérzés ihletett munkájának.“ (Alt. 
Utasítás 4. 1.)

Ennek a részletnek két nagy jelentősége van. Először ezzel 
a megállapítással az egész középiskolai reform végső megoldásának 
nemzeti fontosságú súlya a tanárra hárul. Hivatástudatnak ez fel
emelő, de a következményei — melyekről mindjárt szó lesz — igazán 
magas értékűek. Másodszor az Általános Utasítás az idézett néhány 
mondatában szankcionálja a művészet teremtőerejének mindent le
nyűgöző segítségével életre hívott gyermeki lélekformálást.

E megállapítások tudatában a tanár a legtöbbet és legjobbat



!)0 Dr. Hamvas Gyula : Gondolatok a pedagógia és a művészet össze függéseiből.

elvének szem előtt tartásával keresi a pedagógiai eljárása számára 
a legtökéletesebb megoldást. Ez pedig magától értetődőleg csak az 
lehet, hogy elfordul a morális parancsok lélektelen recitálása és az 
apró leckékre tördelt anyagmásolás szomorú tényétől, és a művészet 
szerint való megoldásokat választja, a művészet elvei szerint való 
élménynyujtássál nevel és tanít. Hozzányúl az inspirációkhoz, az 
élménynyujtáshoz, ehhez a csupa ragyogástól fénylő lelki értékhez, 
s gyönyörködve a teremtő értékek segítségével kihozott munka
eredményeken, egész világát annak szenteli, hogy a gyermek lelki 
boltozatai alatt olyan építőmunkát végezhessen, amilyet a minden 
képzeletet meghaladó értékű munkaelemek : az élmények önmaguk
ban hordanak.

A nevelés-oktatás igaz, lélek szerint végzendő művelete ilyen 
szellemet kíván a pedagógustól.

Ahhoz azonban, hogy a tanár a művészet elvei szerint elég 
szellemi készültséggel valóban lelket és gyujtóhatásokat vihessen 
nevelő tevékenységébe, és munkája minden pontján cselekvőleg, 
alkotólag be tudja vonni a tanulókat ,és így a hangulati egybeforrás 
útján építhessen, ahhoz külön isteni adomány, művészi érzék, művészi 
véna kell. Ez pedig nem adatott meg mindnyájunknak. Hogy mégis 
világító mozzanatokkal a nevelő hatások erejét, hangulatát, színét 
emelhessük, és eljárásunk lendületének ívét magasabbra vehessük, 
minden lehető alkalommal fordítsuk tekintetünket a művészetre, 
a művészre, és innen igyekezzünk lelket v innie mozdulatlan, súlyos 
fogalmakba, amelyeket a gyermekek elé tárunk. Csak a művész 
intuitív, beleérző erejének, meglátásainak a megfigyelése elég ragyogó 
fényforrás a tanár számára, mielőtt a gyermek leikével való össze
találkozásra indul. Minél többször lesz részese a pedagógus a művészi 
teljesítményeknek, minél többször fordul a művészethez, hogy a lélek
tani kulcsot és hatást kifejtő mozzanatokat átvigye a maga lélek
formáló tevékenysége területére, annál inkább mindenható urává 
válik annak, annál tökéletesebben tölti be, ami neki hivatásul ada
to tt : felsőbbrendű fokozatra segíteni a gyermeket a lelki metamor
fózisa alatt. A művészet világító sugarainak kell kigyulniok a nevelés 
mezeje felett, hogy utat találhasson fényük a gyermeki lélek rétege- 
zésein keresztül, s ott ezek a sugarak a tanár által felvetett problé
mákba való beleérzés hatásfokát erősítsék, emeljék.

Hogy a pedagógus járuljon a művészet lépcsője elé, az nem betű 
szerint előírott feladata, de hivatása problémáit aligha oldhatja meg 
a művészettel való minél gyakoribb találkozása nélkül.

Csak az a kérdés, hogy a művészet melyik ága szolgálja leg
gazdagabban és legmélyebben az emberi lélekformálódást. A műve
szet persze éppen azért művészet, hogy ilyen kezdetleges és relatív 
mértékkel nem tűr osztályozást. Egy szobor részletei nagyobb lelki 
szenzációt kelthetnek egy képénél. Egy kép beszédesebb, hangula
tosabb lehet, mint a költő legtökéletesebben recitált darabja.

Mégis a színpad művészete felveti egy osztályozás lehetőségét,
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de tisztán az alkotó erői összetétele alapján. A nemes értelemben 
vett színpad a szó szoros értelmében nevel. Alakítja az embertöme
gek erkölcsi felfogását, megindítja őket, mint az általános sors- 
fordulatok mestere. Lélektana, logikája ugyan a felnőttek lelki 
fejlettségének felel meg, de nevel, mint az iskola. xYd művészi élmé
nyeket és tudatosan olyan termékeny akciók születnek hatása alatt 
a köz, a nemzet, az emberiség javára, amilyenhez hasonlókat a nemes, 
megformált jellemű ifjúságtól vár és remél a közösség, a nemzet.

El kell mondanunk azt is az igazságos megítélés jegyében, hogy 
a műalkotás megszólaltatója és a rendezője inkább alkalomszerűen, 
vagy néhányszor akarja közönségét egy etikai vagy esztétikai cél 
szolgálatába állítani. Az iskola nevelői munkája ellenben nem alkalom- 
szerű, hanem a gyermek lelki fejlődésének útvonalán mérföldköveket 
helyez el. A nevelő pedagógus a nevelendő lelki fokozata szerint ok
szerűen fogalmakra világít reá, eszméket tisztáz élménynyujtással, 
érzést, hangulatot teremt, lelket formál, fejleszt, épít.

A színpadnak az iskolai ifjúságra gyakorolt hatásait külön 
irodalom fejti ki. M i itt célunk szerint a tanár számára nyújtott okulá
sait vesszük számba.

Amikor a pedagógia mai álláspontja szinte egyértelmű azzal 
az óhajtással, hogy a pedagógus fokozódó művészi aktivitást fejtsen 
ki : a tanárhoz nem esik olyan közel a művészet egyik ága sem, mint 
a színpad. Megfontolandó előnye azonkívül ennek az is, hogy a szín
pad több művésznek koncentrált és izzó teljesítményét együtt nyújtja 
a nevelőnek. A színmű megjelenítésekor a művészet több forrásából 
eredő nemes eszme, szellemes elgondolás, ötlet együtt jelenik meg, és 
így művészi és erkölcsi hatásértékek szempontjából páratlan tanulsá
gokat ígér és ad is.

Sorban haladván, először is a szerző művészetéből ölt testet egy 
eszme, egy téma. A színpad rendezője a művészi akarás minden eszkö
zével odaállítja a darabot a közönség elé, tehát ábrázolja a színműíró 
elgondolását. A színész a maga művészetével a közönség leikéig hatol, 
a műbíráló pedig a színmű szellemi értékjelezését állapítja meg.

Ennyi forrásból áramlik tehát a művészi elgondolás szellemi 
íluiduma, hogy a közönség lelkét irányítsa, és ennyi felől kap impul
zust a tanár is, miként gazdagíthatja majd tapasztalatai után inven
ciójával a nevelői tevékenységét.

Lássuk most már részenként a tanár és a színpad lehetséges 
kapcsolatait.

A színműíró művészetének teljességéből, belső elképzelésének 
művészi formák szerint való kivetítéséből születik meg a darab, 
melynek mindenekelőtt az alapeszméje kell, hogy érdekelje a tanárt. 
Neki már a témánál sok mindent kell a jövőre gondolva meglatolni, 
Figyelnie kell a /  író személyiségét, miliőjét. Gondolnia kell arra, 
vájjon a témának vannak-e összefüggései a korral, társadalmi erők
kel, történeti változásokkal. Nem lehet közömbös az érdeklődő peda-
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gógus előtt, hogy a darab milyen lelki irányzatot képvisel, mi az igazi 
célja, és a mi darab várható morális hatása.

A tanárt érdekelnie kell a megoldás mikéntjének is. A szerkezet 
sok meglepő tanulságot nyújt majdani rendezői tevékenységében, 
de mélységesen hatni fog a pedagógusra és jellemformálóra a szín
darab alakjainak jelleme, a személyek jellemének összetétele, ösztö
neik, szenvedélyeik, indulataik alakulása, cselekménybeli helyük, 
elrendezésük. Mindez a tanári jövő egy-egy ismeretlen fordulatánál, 
a tanári munka tarka életrendjében bizonyosan előjön, jelentkezni 
fog, és az egykor leszűrt hatások új csillogó, élő, beszédes alkatelemei 
lesznek a pedagógus által nyújtott élményeknek.

Harmincnál több esztendő gyakorlata mutatta meg előttünk, 
mi itt a lényeges, és mi a súlytalan.

A színmű dialógusa és a nyelvében megnyilatkozó, művészet 
ragadja magával nem ritkán a közönséget, de erős benyomást kell 
keltenie a tanárban is.

Végül fontos a mű egészének összhatása is, elmélyedés abban, 
hogy a pedagógus miben látja a téma súlyosságát és erkölcsi értékét.

Mindez, amit itt elmondtunk, nem egy műdarab rendszeres eszté
tikai szemléletének kánona, rendszer-részlete, csak motívumok, 
alkalmak seregszemléje, melyek gondos megfigyeléséből a pedagógia 
mezején az ifjúság lelki élete nyer jellembeli alakulását kedvezően 
formáló nagyszerű hatásokat.

A színdarab életében döntő befolyású tényező a színszerűség. 
Sokszor bukott el gyenge színszerűsége miatt klasszikus benső értékek
kel bővelkedő színmű, és megfordítva is történt.

Ebben a szóban : színszerüség a darab dinamikus ereje, gyújtó- 
képessége van leginkább kifejezve. Hogy színszerű legyen a mű
darab, vagy a szerző, vagy a rendező, talán a színész azokhoz az 
ábrázolási formákhoz nyúl, azokat a kifejezési lehetőségeket állítja 
sorompóba, melyek útján a közönség a színművel összeforr, avval 
hasonul.

Az ilyen hatások kiváltásában rendszerint oroszlánrésze van 
a rendezőnek, aki a darab elemzése és megértelmezése után annyi 
nemes ötletnek, szellemes fordulatnak a mestere, hogy méltán társ
szerzőnek tekinthető a maga korlátokat nem ismerő hevületével. 
Ezek köztudomású tények ugyan, de a részletezés minden pontja 
külön figyelmeztetés, mit és hol keressen a figyelő pedagógus, ki tulajdon
képpen a rendező művészi képességein keresztül ismerkedik meg igazán 
a színpad pedagógiájával.

A rendezőnek a művészetben való elmélyedése éber emlékeztető 
a pedagógus számára, figyelmezteti a saját hivatásbeli feladataira. 
Az pedig, ahogyan ugyancsak a rendező lelki közösségbe lép az elő
adott mű etikai és esztétikai vonatkozásaival, az egyenes utalás, 
hogy a tanár a gyermeki lélekfokozatok lépcsőin mit és hogyan fog
jon meg egy nevelés-oktatási részlet tökéletes szellemi átadásánál.



Dr. Hamvas (ltjitla • Gondolatok a pedagógia és a művésze! összefüggéseiből. 93

A rendező a darab sikere érdekében ugyanegy időben két irány
ijói ostromolja meg a közönség lelkét:

I. A szereplőkön lelki analízist hajt végre. Ez az elemzés rend
szerint olyan hatásos, olyan lélekközel játszódik le, hogy a nézőt 
vagy hallgatót valósággal szuggerálja ; vagy lelki közösséget vállal 
az analizált médiummal: színésszel, vagy elfordul tőle, morcos, 
skeptikus emberanyaggá lesz. Ha azonban azonosul a színésszel, 
ragyogó szemmel, minden jót elfogadva, puha gyermekként tapsol 
örömében.

A felnőttek a rendező által való átformálása tökéletesen azonos 
lelki változást jelent a nevelés szuggesztív hatásaival átalakult 
gyermek magatartásával. „A közönség olyan, mint' a gyermek“ — 
mondogatja a kritika. A színpad rendezője is, a tanár is az ember
ábrázolás megrendezésében a rábízott lelkek érzésein, indulatain 
lesz úrrá, és azok széles skáláját rezdíti meg.

II. A rendezői hatásművészet a másik irányban a darab külső 
felépítésével ér el hatásokat. A színpad ezerféle kelléke : az erősen 
dekoratív díszletek, a világítási effektusok, hanghatások és ezerféle 
ötletből kikerült másféle külső tényezők veszik munkába a közönség 
látó- és hallószerveit, idegrendszerét, esztétikai érzékét, ízlését.

Itt a pedagógusnak is ezerféle megfigyelni valója lesz. Le kell 
mérnie minden rendezői hatáseszköznek erejét, értékét, hogy az ő 
művészi elemzésre váró anyagrészleteiben is valamikor a maga in
tuitív munkája erejével vagy tárgyi bizonyossággal tudja alkalmazni 
a rendező meglátásait. Magasfokú értékek kerülnek így a tanulók elé, 
és válik az átéletés esztétikai gyönyörködtetés alapjaivá. Ma a külső 
szemléltető eszközök szinte korlátlan számban állnak a pedagógus 
rendelkezésére, s egy-egy ellesett művészi ötlet, egy-egy leleményes 
rendezői gondolat, egy megoldásbeli siker vetítőgép, grammofon, 
művészi reprodukció útján egy a tanulóban meginduló teremtő munka 
ígéretekkel tele alapépítményévé válhatik a lélekalakítás szolgálata 
közben.

Xe feledjük el itt annak megemlítését, hogy egy nagyértékű 
színdarabot többféle rendezésben látni, a tanár számára megbecsül
hetetlen művészi élmény. Csak úgy önti az így származó összehasonlí
tás értékeiben a fel nem mérhető tanulságokat. Az ilyen esztétikai 
élményekkel mi, a nevelés szürke szolgái, szemlélésünk korlátáit le
törj ük, és lelkünk szabad szárnyalásának alapjait szerezzük meg. 
A látás szabadsága és horizontunk kitágulása a mindjobban átvilágí
tott nevelési akciók, sikeres megoldások értékes előfeltételei lesznek.

A szerző és a színpad rendezőjének művészi tevékenységében 
korlátlan és csodálatos lehetőségek nyílhatnak meg a színészek 
alkotásai révén. Igen, egy-egy szerepük egy-egy izzó teljesítményű 
műalkotássá nemesül. A szerző erkölcsi gondolatának viselője, végre
hajtója gyanánt formál egy alakot, amely erkölcsi jellem, vagy egy 
másikat, amelyik maga a romlás, a tagadás. És jön a húsból vérből 
való ember a színész, magára ölti a hótisztaságú erkölcs vagy a leg-
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feketébb bűn ruháját, és magáévá teszi példaképének minden domi
náló vonását, elénk hozza ezeket a művész hangulatképző erejével, 
a költő magával ragadó szárnyalásával. A művészi hang, a választé
kos beszéd, a színpadon való mozgás és így tovább, a külső szemlél
tetés egyéb elemei mind a hallgató tanár felé sugároznak. A közönség 
talán a színpadtól a maga nagystílű életének vagy kínos vergődései
nek, indulatainak, ösztöneinek kibontakozását látja, hallja, a tanár 
a lelki átélések ezen légiójában sokkal súlyosabb impressziók részese 
lesz. Eszébe jut a másik közönség, a gyermeksereg, amelyik az ő 
értelmezésén, az ő elemzésén, hangsúlyozásán keresztül jut majd más 
téma keretében a kapott hatások részleteihez, lényegéhez és művészi 
alkatelemeihez. Ezért figyeljen a pedagógus a színpad recitátor- 
müvészének minden mozdulatrészletére, minden hang árnyalására, 
színezésére, mérnie kell a szavalás, átütő erejét, hangulati hatását, 
a teremtő művészetet, aztán átalakítja majd művészi utánérzéssel 
újból csillogó, talán sorsfordító ráeszmélésre, jellemformáló erővé és 
sorsfordító indulattá. A színpadról felvillanó fénynek a figyelő 
tanáron keresztül új fénnyé kell gyulnia, amely megpecsételi a peda
gógia és a művészet összekapcsolódását.

Túl mindenen, az élmények, esztétikai hatások friss hangulatos 
levegőjében jut hozzá a műélvező és tanuló tanár a lezajlott darab 
sajtóbírálataihoz. Gyulai Pál, Péterfi Jenő már nem írnak kritikát, 
de nyújt a korunk is irodalmat ezen a területen is. Ott fog tündökölni 
a műbírálatokban a darab szellemi fémjelzése, melyet pedagógusunk 
okvetlenül vessen össze saját értékítéleteivel. Ha látja a kritikus által 
felrajzolva a darab mély és benső valóságát, hasonlítsa össze a maga 
által elképzelt íratlan kritikával, és döntse el, mennyire voltak 
a darab körül felvonult művészek értékes megértelmezői az alapeszmé
nek, jellemeknek, a ma erkölcsi atmoszférájának és az érzéseknek.

Hasonlítsa össze minő sugárzó impressziókat hagyott a darab 
az alkotó fantázia fényében a kritikusok lélekfelületén, és milyen 
színek és hangulatok reflexe esett a műből a magáéra. így keresztül
szűr az elgondolásokból, elemzésekből, sok önvizsgálatából tömérdek 
hasznos értékítéletet. Ezek a döntései számára a világ legragyogóbb 
és legszellemesebb színibírálatainál többet fognak érni, mert egy lelki 
felkészültségnek erőteljes elemeivé lesznek a jövő ilyen nemű tanul
mányaiban és a hivatása közben.

Megcsodált és megítélt tanárunk mindent, ami eg}', két, vagy 
talán száz müdarab, hatáseszközeit és ábrázoló művészetét tette ki. 
Ami ezek közül tapasztalataiból és impresszióiból az iskola és a neve
lési gondolat mentalitásával egybeesett, elhozta magával. A pedagógia 
és a művészet összefüggése jegyében járt el, amikor a gyermeki lélek 
és a színpad pedagógiájának vonatkozásait figyelte meg, és tette lelke 
kincsévé. Ezeket a kapcsolatokat használja fel majd avatott kézzel, 
hogy az ifjúság lelki formálásában mint művészi erők gazdag lelki 
indításokat váltsanak ki.

Gyönk. Dr. Hamvas Gyula.
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Néhány gyakorlati eszköz és szempont 
a középiskolai nevelő-oktatás munkájához.

A középiskolai nevelő-oktatás elméleti célkitűzéseiről már 
eddigelé is rengeteg írás jelent meg. Annál szegényebbek vagyunk a 
gyakorlati kivitelezés eszközeit és módozatait feltáró munkákban. 
Ez a néhány sor a középiskolai nevelő-oktatás gyakorlati munkájára 
vonatkozólag tár fel egypár, a gyakorlatban haszonnal használható 
eszközt és szempontot. Csak úgy tarlózásképpen szedtük össze ezeket 
az eszközöket és szempontokat, részben a saját gyakorlatunkból, 
részben az iskolai értesítők beszámolásaiból. A nevelő-oktatásnak 
széles távlatú mezeje v a n ; a gyakorlatban ennek az oktatásnak 
munkáját jól és gyümölcsözően elvégezni nem könnyű munka. 
Éppen ezért nem végeztem hiábavaló munkát azzal, ha néhány 
gyakorlati eszközt és szempontot gyűjtöttem össze ennek a nagy 
munkának sikeresebbé tételére. Amiről szó lesz ebben a dolgozatban, 
egyáltalában nem új dolog ; az ország sok intézetében használják 
már ezeket az eszközöket és módozatokat, mégis érdemesnek tar
tottam egy összefoglaló ismertetést írni róluk.

I. Kezdjük talán az iskolai magyar nyelvvédelemmel ! Ma már 
az iskolák is felkarolták a magyar nyelvvédelem és nyelvművelés 
ügyét. Már sok értesítő számol be erről a fontos munkáról. (Az 1939— 
1940-es évkönyvek !) Sajnos, még igen kevés intézetben folyik terv
szerűen ez a munka. Ezt a munkát pedig minden intézetben terv
szerűen kell folytatnunk, a kezdet lehet egy-egy magyar óra nyelv
védő órája, a folytatás pedig ennek a nyelvvédelemnek intézményes 
megszervezése. Belevonjuk ebbe a munkába az intézet minden osz
tályát, önképzőkörét, minden tanulóját. A munkában az intézet 
egész tanári karának részt kell vennie, mert még a mennyiségtan 
és természetrajz órákon is folyhat éber és hasznos nyelvvédő munka. 
Csathó Kálmán írja nagyon találóan: „neveljük bele a gyermekbe 
az öntudatos, helyes magyar beszédet. Értéssük meg minden tanu
lóval, hogy illetlen dolog és a legnagyobbfokú műveletlenség, ha 
valaki nem tudja az anyanyelvét. Erre az iskola köteles megtanítani 
mindenkit. Szükséges, hogy nemcsak a magyar, hanem a földrajz 
és számtan tanárok is meg legyenek győződve ennek az igazságáról..., 
sőt a latin és német tanárok is irtsák a helytelenségeket, és mindig 
helyesen és magyarosan beszéljenek magyarul.“ (Budapesti Hírlap, 
1935 június 25-i sz.)

Az iskolák nyelvvédő munkájánál már elég szép beszámoló és 
irányító irodalmunk van, s így ezekből sok irányítást kaphatunk. 
Egy nagyon részletes és érdekes könyvre külön is felhívom a figyel
mei. A könyv írója dr. vitéz Sághelyi Lajos, aki A nyelvhelyesség taní
tása ... című munkájában rengeteg anyagot hordott össze. Igaz 
ugyan, hogy a polgári iskolák I—IV. osztályában folyó nyelvművelő
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munka részletes tanmenetét állítja össze, de ezt a könyvet a gimná
ziumokban is nagy haszonnal forgathatjuk.

A korszerű magyar nyelvi nevelésben a nyelvvédelmi, nyelv
művelői munka elvégzése tervszerűen folyik. Mik ennek a munkának 
gyakorlati eszközei? 1. Minden egyes órán törődjünk sokat tanít
ványaink élőszóbeli és írásbeli megnyilatkozásaival, és éber figye
lemmel nyesegessük a magyartalanságokat. A tanár se használjon 
soha idegen szavakat, vigyázzon nagyon beszédére, mondatalkotá
saira stb. 2. Neveljük tanítványainkat öntudatos nyelvművelőkké. 
3. Tanulmányozzuk komolyan a Magyarosan c. folyóiratot ! 4. Az 
igazi nyelvvédelem és nyelvművelés elsősorban a magyar órákon 
folyik. A nyelvhelyesség tanítását, a magyar nyelvvédelmet és nyelv- 
művelést az egész magyar nyelvi nevelésünkbe kell beleágyazni ! 
A helyes magyar beszédre való nevelés, a helyes és szép olvasás 
tanítása, a jó fogalmazás titkainak átadása, a jó, helyes és szép 
stílus megtanítása mind-mind alkalmakat, módokat, és lehetőségeket 
adnak a magyar nyelvvédelemre és nyelvművelésre. 5. Minden 
alkalommal hívjuk fel tanítványaink figyelmét a magyar beszéd és 
a magyar stílus szépségeire ! 6. Ápoljuk a jó magyar kiejtést ! 7. Le
gyünk hűséges sáfárai a magyar beszédkultúrának ! Fejlesztenünk 
kell tanulóink előadókészségét ! 8. Alakítsunk nyelvvédelmi köröket, 
és itt nyelvhelyességi, nyelvvédelmi kérdéseket tárgyaljunk meg ; 
dolgozzuk fel a fontosabb magyar nyelvvédelmi írásokat ! (Pintér 
könyvét, Gárdonyi: Magyarul így ! munkáját stb.) 9. Az iskolai 
folyosókon jelenjenek meg a nyelvvédelmi faliújságok, amelyek az 
ifjúságot a legfontosabb nyelvhelyességi kérdésekre figyelmeztetik, 
tegyük itt nevetségessé (rajzokkal, vidám írásokban) a hibákat, a 
helytelenségeket. Az országban már több középiskolában találhatunk 
ilyen faliújságokat.

10. Indíthatunk iskolai vagy osztály-nyelvvédelmi folyóiratot is ! 
(Az érsekújvári gimn. II. a), ebben az évben III. a) osztálya szerkeszt 
egy ilyen sokszorosított folyóiratot !) De eredményes eszköz egy 
„nyelvvédelmi füzek‘ vezetése is az osztályban. Ebbe a füzetbe kerül
nek bele a nyelvhelyességi kérdésekkel foglalkozó ügyesebb dolgo
zatok, versek stb. 11. Rendezhetünk intézeti nyelvvédelmi előadásokat 
is, ilyen elnevezéssel : A magyar nyelv délutánja ; A magyar nyelv 
versben és prózában (  Előadások, versek a magyar nyelvről; A ma
gyar nyelv ünnepe ; Az önképzőkör nyilvános magyarnyelvi dél
utánja stb. . . Ezeken az előadásokon szerepelhetünk versekkel 
(Ábrányi, Pósa : A magyar nyelv stb.), dallal, rövid előadásokkal, 
szép prózai részek elmondásával: Az intézet legjobb elbeszélője ; 
Kicsinyek között az intézet legjobb mesemondója is szerepel stb. 
Ezeket az előadásokat egy-egy magyar óra keretében minden osztály 
külön is megrendezheti. Erre az órára meghívjuk az érdeklődő tanáro
kat is. 12. Ilyen alkalomkor rendezzünk jó kiejtési versenyeket és 
szavalóversenyt is ! Az évvégi magyar órákon rendezzük meg ezeket 
a versenyeket az osztály minden tanulójának bevonásával ! 13. A szü-
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lök bevonásával rendezhetünk egy-egy osztály keretében ú. n. „nyelv- 
védelmi teákul“ is. Ilyen című előadásokat tarthatnak a tanulók: 
Idegen szavak otthon, az utcán; Nyelvvédő lettem a családban! 
A nyelvvédő család ; Otthon is szedem és fizetem a két filléreket ! 
(Az iskolában minden egyes kiejtett idegen szóért két fillért fizetünk, 
a nyelvőrök szedik be, s ebből fedezhetjük a faliújságok, osztály
folyóiratok stb. kiadásait.)

14. Az önképzőkörök adjanak nyelvvédelmi, nyelvhelyességi pályá
zatokat is. 15. Állandóan hívjuk fel tanulóink figyelmét a Rádió 
nyelvművelő előadásaira is. Erre a célra egy táblát függesztünk ki 
az osztályokban. Itt más, az ifjúságot közelebbről érintő előadásokra 
is felhívhatjuk figyelmüket...

Még sok más gyakorlati eszköz és módozat állhat rendelkezé
sünkre az iskolai nyelvvédelmi munkában, és ezeket az eszközöket 
fel is kell használnunk, mert a nyelvvédelmi munka nagy célt szolgál : 
drága magyar nyelvünk tisztaságának megőrzésén túl egy magyarabb 
jövő építgetését is végezzük vele !

II. A komoly nyelvművelő munkával rokon munkaterületen 
folyik az ifjúság irodalmi nevelése. A gimnáziumi oktatás utolsó három 
osztályában folyó irodalmi nevelésen kívül ezt a munkát tervszerűen 
már az első osztályban meg lehet kezdeni. Tanitsuk meg tanítványain
kat jól tudni olvasni ! Szerettessük meg velük az olvasást ! Minden 
osztályban készítsük el számukra az elolvasható könyvek jegyzékét. 
A jó magyar tanár komolyan irányítja tanulói házi olvasmányait is. 
Kéthetenként megjelenhetnek a tanulók az ifjúsági könyvtárban is, 
és ott a magyar tanár útbaigazítása mellett szerzik be olvasmányai
kat. Minden osztály vesz egy külön füzetet, ebbe beleírjuk a tanulók 
névsorát, egy-egy név külön lapra kerül, a tanulók a hét végén bele
írják nevük mellé az olvasott könyveket. Ide írják rövid megjegyzései
ket is. Ezeket a megjegyzéseket egy-egy magyar órán meg is tár
gyaljuk. Ez a mód komoly ítéletekre is szoktatja növendékeinket.

Éber figyelemmel üldözzük a ponyvaregényeket ! Megfigyelésem 
alapján állítom, hogy a mai ifjúság sok ponyvaregényt olvas. A „fillé
res ponyva“ állandóan fertőzi ifjúságunkat, ezért kell megindíta
nunk a ponyvairodalom ellen a megsemmisítő támadást. Az izgalmas 
és olcsó regények ártalmas ürességét jó fogásokkal mutassuk be 
tanulóinknak. Rendezzünk „vadászatokat“ a ponyvaregényekre, az 
„elfogott“ ponyvairodaimat nyilvánosan egy ponyvairodaimat „te
mető“ gyűlés, vagy magyar óra keretében a szabadban égessük el. 
Ilyen alkalomkor tartsunk előadást a ponyva károsságáról ! (Ez a 
módozat nagyon hatásos, különösen az alsó osztályokban !) Egy 
táblára írjuk fel olvashatóan a következőket: Aki ponyvaregényt 
olvas, árt saját magának. Egy komoly diák nem vesz kezébe ponyva- 
regényt ! Olvasd ü komoly, nemes irodalmat ! Ezt a táblát akasszuk 
ki minden osztályban !

De a jó könyveket nehezebben szerzik meg tanulóink, a könyv
szerzést megkönnvíthetjük. Az osztályokban felállítjuk a „könyv'-
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kívánság-levélszekrényeket“ . Ebbe az alkalmatosságba dobják be a 
tanulók azokat ,,a leveleket“, amelyekre felírják kéréseiket : Szeret
ném megkapni a következő könyveket stb. . . Megszervezzük a 
„könyvkölcsönzést“ is. Az osztályban kijelölt „könyvtárosok“ 
vannak, ezek kapják kézhez először a gyermekek által „kölcsön 
adott“ könyveket és továbbítják a tanulóknak. Ezzel a móddal 
kielégíthetjük tanulóink könyvszükségleteit. A tanárnak még több 
lehetősége van könyveket „kölcsönözni“ ennek az „osztály-magán
könyvtárnak“. Ilyen szellemű eszközöket és módozatokat haszonnal 
használhatunk fel az ifjúság irodalmi műveltségének fejlesztésére. 
Jó lenne, ha minél többen közölnék is egyéni eszközeiket ebben a 
munkában, mindnyájunk okulására !

III. A középiskolai helyesírástanítás. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy baj van a helyesírással ! A középiskolai magyar tanításnak 
egyik nagy feladata éppen az, hogy a tanulókat megtanítsa a helyes 
magyar írásra. A gyenge eredmény gondolkozásra késztet. A magyar 
tanár előtt rengeteg nehézség áll e téren. Évtizedek óta keresik a 
jó helyesírás felé vezető utakat, tanítjuk is a helyesírást, de talán 
ezt a tanítást tervszerűbbé kellene tenni. Meg kellene szerkesztenünk 
a magyar helyesírás középiskolai tanításának módszertanát is. Össze 
kellene állítanunk a tervszerű és rendszeres helyesírástanításnak 
tanmenetét az első osztálytól egészen a nyolcadik osztályig. Ennek 
a két fontos tanítási eszköznek megszerkesztésében több magyar 
tanár vehetne részt ! A helyesírást rendszeresen és tervszerűen külön 
helyesírási órában kellene tanítanunk. Ezen az órán a magyar 
nyelv írásban való helyes és szabatos használatát sajátítanák 
el folytatólagos munkával tanulóink ! Ez a munka az első osz
tálytól a nyolcadik osztályig folyna ! Jó lenne, ha Kartársaim 
hozzászólnának ehhez a fontos kérdéshez és minél több gya
korlati eszközt és szempontot hoznának nyilvánosságra ! Saját 
gyakorlatomban már tervszerű munkával folytatom a magyar 
helyesírás tanítását ! (A magyar nyelvi nevelőoktatás az első két 
osztályban című kiadásra váró munkámban állítottam össze e 
munka tantervét !) Sok munkával összeállítottam tanulóink leg
gyakrabban előforduló helyesírási hibáit, és e hibák megjavítása 
útján indultam el a tervszerű magyar helyesírástanításra. Tartok 
sok rendszeres helyesírási gyakorlatot, sokszor külön helyesírási 
órákon. Házi helyesírási gyakorlatokat is adok. (Fokozatok : másolás, 
helyesírási példák megfigyelése, helyesírás tollbamondás után stb.) 
Módszeres egységek lehetnek : Mi a helyesírás? A helyesírási rendszer. 
Történeti elvek, kiejtési elvek, etimológiai elvek. A szó emlékképe. 
Hibák a helyesírásban : pongyolaságok, ékezetek, a helytelen fone
tikus írás (elemzés !), a j, ly írása, a mássalhangzók kettőzése. 
Összetett szavak. A szavak elválasztása. írásjelek. Igekötők stb., 
s tb . . .

A magyar helyesírás tanításának módszertanára nagy szüksé
günk lenne, kezdjük el megszerkesztését minél hamarabb !
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IV. Az óravázlatok. Az órák módszeres fokozatai. Mégegyszer az 
óravázlatokról. Előrebocsátom, hogy az óravázlatokra szükség van, 
az óravázlat tervszerű munkára késztet. De az óravázlatnak csak 
akkor van komoly értelme, ha az órákon folyó oktatásnak és nevelői 
munkának komoly átgondolásából kapja meg tartalmát. A vázlat
ban nemcsak az anyagot, hanem módszeres eljárásunkat, nevelői 
szempontjainkat is rögzíteni kell. Eddigi gyakorlatunkból három 
jól bevált óravázlat fokozatait írom le. Az egyik alsós magyar, a 
másik kettő pedig latin óravázlat fokozatait adja, külön alsós osztály
nak és külön az irodalmi foknak ! Saját gyakorlatomban egy-egy 
tárgykörnek óravázlatait egységes nevelői és oktatási módszeres 
eljárásom szerint szerkesztem meg. Az óravázlatok előtt rögzítem 
elméleti célkitűzéseimet is. De lássuk az óravázlatok fokozatait !

a) Egy harm adik osztályban ta rto tt m agyar óra felépítése : 
v

Fokozatok : I. A házi írásbeli munka számonkérése (fogalmazás, tartalom ,
gondolatmenetek stb.)

II. Beszámolás a mullórai munkáról:
a)  ism ereteink, az anyag rendszerezése, alkalmazásai;
b)  élményeink, tanulságaink, nevelő hatások.

III. Az új  anyag előkészítése :
a) hangulatkeltés;
b) az óra anyagának beállítása ;
c) közös ismereteink összehordása ;
d) új ismeretek feltárása és -rendszerezése ;
e) részletkérdések ;
/ )  élmények, tanulságok, nevelő hatások ;
g) begyakorlási alkalmak. Szemléltetés 1
h) írásos megrögzítés (tábla, füzet).

IV. összefoglalás. (Házi m unkák kijelölése.)

b) Ugyanabban az osztályban ta r to tt  latin óra felépítése :

I. A házi munka számonkérése (osztály-foglalkoztatással !):
a) az olvasmányanyag retrovérziós (tartalm i) össze

foglalása latinrövid m ondatokban (direktmódszerrel);
b) az olvasmány szóanyaga, fogalmi kapcsolatok;
c) nyelvtani tanulságok, reáliák;
d)  az olvasmány fordítása (felváltva osztály és egyéni 

m unkával) : 1. elemző fordítás, 2. jó magyaros for
dítás;

e) vonatkozások : (történeti, a mai élet, a mi életünk !);
f )  élményeink, tanulságaink, a nevelői szempontok 

alkalmazása.
II. Az új  anyag előkészítése (osztálymunkával !)

M enete: elolvasom a szöveget, a gyermekek olvasnak, a 
m ondatok tarta lm i taglalása, a megértéshez szük
séges vonatkozások megadása.

^ A m ondatok alaki vázának tag la lása : szavak, 
nyvt., reáliák stb.
Á fordítás logikai formája. A jó m agyar fordítás. 
Stílus szépségek. Vonatkozások. Élményeink.
A nevelő hatások. Szemléltetés !
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III. Összefoglalás (IIázi m unka!)

ej Egy hetedikes latin óra felépítése :

I. Számonkérés :
a) könyvnélküli rész ;
b) a multórai olvasmány anyagának tartalm a, tanul

ságaink, élményeink, összefüggések;
c) szavak (alkalmi jelentésekkel!)
d) a legutóbbi órán tárgyalt szöveg fordítása. (Jó 

magyaros fordítás, műfordítások bem utatása.)
II. Az új anyag előkészítése :

a)  a feldolgozandó szövegrész, [elolvasása;
b) a kiszedett szavak, kifejezések kérdezése;
c) a szöveg közös munkával való feldolgozása : a szö

veg nyelvi váza. ismeretlen szavak, alkalmi jelenté
sek, reáliák, vonatkozások. A szöveg értelme. Á szöveg 
szépsége. (Stílus !l A szöveg szélesebb mezejű vonat
kozásai, kapcsolatok a mai kultúrszemlélettel, a 
mai irodalommal, a mai ízléssel. A szöveg mint iro
dalmi alkotás. A szöveg értelmes magyar formája. 
A szöveg tiszta magyar nyelven. A szöveg műfordí
tásban;

d) nyelvi érdekességek, h á tté r !
e) élmények, tanulságok, nevelői szempontok.

III. Összefoglalás (Házi munka !)

Eddigi gyakorlatom alapján állíthatom , hogy ezeket az óravázlatokat 
egy óra keretén belül m egtölthetjük élő tartalom m al. Az ilyen fokozatok 
alapján m egtartott órák nevelő-oktatásomban eredményesek voltak.

*
V. Szemléltető eszközeink kiállítása. Kiállítási szekrények.
Jó gyakorlati nevelő eszköz egy intézetben kiállítási szekrények 

felállítása. (Folyosórészeken.)
Havonként más-más osztály a „kiállító“. Elsősorban a gyerme

kek által készített szemléltető rajzokat, szobrokat, famunkákat stb. 
állítunk ki. Nagyon érdekes nemes verseny indulhat meg az osztá
lyok között e téren. Kiállíthatunk híres íróktól szerzett kéziratokat, 
érdekes, régi könyveket stb. A tanári leleményesség sok érdekes 
anyagot állíthat ki az ifjúság komoly okulására !

*
VI. Amennyiben lehetséges, hívjuk fel tanulóink figyelmét a 

népi értékek gyűjtésére. Az önképzőkörök alakítsanak szakosztályo
kat nép- és tájkutatásra. Gyűjtsenek sajátosan népi, tájszavakat, 
becéző- és csúfneveket, állathivogató, kergető szavakat, hely-, határ- 
és dűlőneveket, közmondásokat, találósmeséket, adomákat, rá
olvasásokat, varázsigéket, babonákat, táncszókat, köszöntőket, 
dalokat stb. Magyar óráimon ezekre a fontos néprajzi gyűjtésekre 
állandóan felhívom tanítványaim figyelmét. A gyermek hálás tanít
vány ebben a dologban is, csak vezessük jóakaratúlag törekvéseiket.
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A gyakorlati nevelő-oktatásnak csak egy kis területéről szedtem 
össze a tanítást, a nevelést hathatósan elősegítő gyakorlati eszközö
ket ; milyen jó lenne, ha ezt a szerény dolgozatot sok-sok ilyen tá r
gyú dolgozat követné, mert mi tanárok nagyon szívesen tanulunk 
a jobb eredményért.

Érsekújvár. Dr. Bakos József.

Érettségi írásbeli tételek a latin nyelvből 
az 1939— 40. iskolai évben.1

A ) Prózaírók.

Cicero.
In Verrem De signis : 14, 15 * 34 * 43 * 48, 49 * 52—54.
De imperio Pompei: 11, 12.
In Catilinam : 1 1 * 1 5 *  1 7 *  III 7 *  IV 1.
Pro Sulla : 31.
Pro Archia : 3.
Pro Sestio : 45, 46 * 67, 68 * 68, 69.
In Antóniám or. Phil. : I 1 * XIV 12.
De re publica: VI 9, 10, 11 * VI 14, 15, 16 (eleje).
De finibus bonorum et malorum : V 20.
Tuséul, disputationes : V 20, 21 * V 21, 22 (61—63).
Cato maior De senectute: 9 (30), 10* 11 * 19* 21 * 22 * 23.
Laelius De timicitia : 6 23.
De officiis * I 13 *1 14*1 17*1  24, 25 * I 25, 26 * I 33, 34 *

I 31 * II 22 (77—79) * III 1 (1—3) * III 11, 12 * III 14 * III 26
(99) 27.

Epist. ad familiäres : XIV 5.
Epist. ad Atticum : IV 1.
Epist. ad Quintum : III 3.

Sallustius.
Bellum Jugurthinum : 20, 21 * 26, 27 * 53, 54 * 79. 
Coniuratio Catilinae : 3, 4 * 26—28 * 52 * 58 * 60, 61.

Livius.
Ab urbc condita /. * I 10 * I 12 (7—10), 13 (1—5) * I 19 *

I 21 (vége), 22 * I 25 (3—11) * I 29 * I 29, 30 (eleje) * II 22 *
II 30 (8—15) * H 33 * II 34 (7—12), 35 (1—2) * III 27, 28 *

1 Meg kell jegyeznem, h o g y  az összeállítás - rajtam  kívül cső ükök
ből sem nem pontos, sem nem teljes. Szalay Károly.
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IV 19 * V 19 (3—11) * V 53, 54 * VIII 7 (1—12) * XXI 10 * XXI 59 * 
XXIII 29 * XXIV 13 * XXV 13 (1—9) * XXV 39 * XXVII 51 * 
XXIX 27 * XXX 30 * XXXIV 4 * XXXVII 53 * XXXIX 51.

Tacitus.
Annales : I 39, 40 * I 42, 43 * II 71, 72 * IV 8, 9 * VI 28 * 

XV 65, 67.
Históriáé: I 37, 38 (kihagyással) * IV 81, 82 * V 3—5, 8 

(szemelvények).
Dialógus : 22 * 28 * 28, 29 * 34.
Agricola : 29, 30 * 30 * 45 (második fele), 46.
Germania: 9, 10 * 11, 12 * 16, 17.

Ifj. Plini us.
Epistolae: I 12 (1—7) * I 13 * III 16 (kihagyásokkal) * 

V 6 (részletek) * V 16 * VII 20 * VII 27 (5—11) * VIII 24 * 
IX 33 (2—8) * X 96.

B ) Költők.

Vergilius.
Aeneis : I 305—315, 321—334 * III 190—215 * III 219—244 * 

III 655—683 * IV 238—264 * IV 586—621 * V 42—71 * V 72— 
99 * V 124—154 * V 286—314 * V 315—339 * V 545—569 * 
VI 124—155 * VII 104—140 * VIII 66—93 * VIII 97—123 * 
VIII 306—336 * VIII 558—584 * IX 473—497 * X 1—30 * XI 
182—209 * XII 807—812, 818—841.

Georgica : IV 485—510.

Horatius.
Carmina: II 16 * III 1 * IV 15. 
Epist. : I 10 (1—25).

Tibullus.
Elegiac. : I 10 * II 1 (1—28).

Propertius.
Elég. : IV (illetve III) 21.

Ovidius.
Fasti: II 83—110 * II 641—666 * III 201—228. 
Metamorphoses : II 103—128 * II 680—707 * IV 628—653 * 

V 385—412 * VI 280—308 * VI 348—376 * VII 811—842 * XI 
430—455.
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Megjegyzések.

Tristia: I 3 (1—26) * I 11 (1—30) * III 3 (1—28) * V 10 
(1—28) * V 14 (1—28).

Epistolae ex Ponlo : I 9 (1—24) * III 9 (1—34 ; 6 sor kihagyásá- 
hagyásával).

A mór es : III 1.
Ileroifles : epist. I.
Kiskunhalas. Szalay Károly.

M E G JE G Y Z É SE K

Az iskolai nevelés védelmében . . .

Diák-koromban, a háború a la tt még csak az ú. n. ,,hasbeszélő“ kért 
engedélyt időnkint a gimnáziumi ifjúság szórakoztatására. Idétlen rikácsolásán 
csak a kisebb diákok m ulattak , az idősebbek hangos megjegyzésekkel és közbe
szólásokkal kísérték. M utatványa végeredményben általános helytelenkedésbe 
fulladt. Később, a háború u tán , a helybeli ,.hasbeszélő“ erős versenytársakra 
akadt. J ö tt  az állástalan színész, aki hamisan énekelt, a tehetségtelen előadó- 
művész, aki a Színművészeti Akadémiának soha még a tájékán  sem já rt. 
Megjelentek a bűvészm utatványosokon kívül a keresetnélküli festőművészek 
és az ál-hadirokkantak, akiknek értéktelen képeit közadakozásból vettük  meg, 
ceruzára vagy kiflire kapo tt filléreinkből, s a „m űrem ek“ osztályunk falát 
díszítette az ízlésfejlesztő rajztanítás legnagyobb dicsőségére...

Évekkel ezelőtt m intha örvendetes szünet állott volna be ezeknek az 
ismeretlen foglalkozású, de legtöbbször munkakerülő és m űveletlen emberek
nek szórakoztatás ürügye a la tt, könnyű pénzszerzés céljából az iskolákban 
való jelentkezésében. Fájdalom, a kóros tün e t iskolai nevelésünk felmérhe
tetlen kárára, most újból felütötte a fejét. A „lézengő ritte rek“ , akiknek első 
ú tja  az iskolákba vezet, megint úgy eiszaporodtak, m in t eső u tán  a gomba. 
Szinte egymásnak adják a kilincset. Ma egy idegenlégióból szabadult ú r akar 
előadást tartan i afrikai élményeiről. U tána egy állástalan porcellánfestő 
kívánja az ifjúságnak rajzpapiroson a porcellánfestés m ódját bem utatn i, 
m ajd egy emigrált orosz nagyherceg kopogtat, előkelő bizonyítványokkal, 
hogy felesége orosz népdalokat énekelhessen. S ez így megy tovább, nem 
számítva a könyvügynököket, akiktől az ifj. könyvtárat kezelő tan ár alig bír 
megszabadulni. . .

Nem gondolnám, hogy kizárólag csak a mi vidékünk iskoláit kísérő 
jelenség ez. Iskoláról iskolára húzódó, a tanári nevelő m unkát há trá lta tó , 
a növendékre sokszor káros idegen hatással állunk it t  szemben.

A tanuló aránylag rövid időt tölt az iskolában. Átlag napi 5 óra az, amíg 
az iskolának az ő testi és szellemi fejlődését előmozdító, jótékony hatása 
alatt áll. Az utca, a barátok, a társaság, a különféle szórakozási alkalm ak, 
sok helyen a családi élet is, túrokra kel az iskolai nevelés nemes szándékaival, 
és gyakran lerombolja azt. am it a nevelő fáradságos m unkával épít. Az iskolai 
„házalók“ prózai vagy zenei produkcióikkal szintén ezt teszik. Nálunk, 
leányiskolában, az idegenlegionista nem ju to tt szóhoz, de fiúiskolákban, 
ahol engedélyezték előadását, ponyvaregénybe illő valótlanságokat mesélt. 
Fiúgyermekek körében amúgy is nagyobb a népszerűsége a 20 filléres ponyva- 
regényeknek, mint az ifj. könyvtár könyveinek, semmi szükség sincs tehát 
arra, hogy félművelt emberek a kalandvágyat ébresztgessék és erősítsék a 
m agyar ifjúságban. Távol áll tőlem annak még a gondolata is, m intha az 
iskolát el kellene, vagy el lehetne légmentesen zárni a külvilágtól, vagy m intha
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az iskola elefántcsont-torony volna, hova az élet levegője nem hatolhat be. 
Dej szerény véleményem szerint, igen óvatosnak kell lennünk minden olyan, 
a külvilágból az iskolába áramló hatással szemben, mely gyakran csupán 
látszólag tág ítja  növendékeink látókörét, vagy gyarapítja ismereteit, viszont 
annál jobban veszélyezteti az iskolai nevelés szellemét, mely az igaz, a jó 
és szép szeretetét igyekszik a fejlődő gyermeki lélekbe beleoltani. Mit ér az 
orosz népdalok hallása ny ú jto tta  élmény, ha a növendéknek az ,,Akácos 
ú t, ha végigmegyek ra jtad  én. . . “ kezdetű édeskés román m űdal zsong napokig 
a fülében, am it szörnyű m agyar szöveggel az iskolában hallott. Az énektanár 
nem győz elég m agyar népi dalt énekeltetni növendékeivel, hogy velük érezze- 
nek lelki egységet, azokat szeressék, ne pedig a Heródekné—Sass Náci-féle 
zenei ham isítványokat, s akkor az állítólagos emigrált orosz nagyhercegné 
m agyarnak kinevezett levantheS nyávogással koronázza meg műsorát, a 
m agyar zenekultúra arculcsapásaként! De mit keres az orosz népdal a magyar 
iskolákban, mikor még a m agyar népi ének sem hódíto tta  meg teljesen a 
m agyar ifjúságot?

bis nem a rajz- és m űvészettörténet tanárának szépérzék- és ízlésfejlesztő 
m unkáját nehezítik meg azok a rajzok, amiket csupán könyöradom ányként 
vásárol az osztály? H isz’ a szaktanárnak minden órán hangsúlyoznia kell 
tanítványai előtt, hogy olyan képeket ki ne akasszanak jövendő lakásuk 
falára.

Az éremnek azonban másik oldala is van. R ászoktatják  ezek az iskolai 
produkciók a tanulókat a meggondolatlan költekezésre is. Nem kötelező 
ugyan az ilyen előadásokon való részvétel, de a legtöbb tanulót furdalja a 
kíváncsiság, és kierőszakolja a 20 -30 filléres beléptidíjat nehéz gondokkal 
küzdő szüleitől, még olyan is, akit aznap figyelm eztetett osztályfője iskolai 
tandíjtartozásának rendezésére. S hány tanuló nem vallja be otthon, egy-egy 
lézengő . művész“ iskolai szereplésekor, hogy annak m eghallgatása nem köte
lező! A szülő természetesen az iskolát, a tanárokat hibáztatja.

A ..kultúrvigécek“ a félműveltség és az alsóbbrendű ízlés magvetői, 
így iskolai szereplésük különösen vidéki viszonylatban káros, ahol magasabb 
színvonalú művészi és szellemi igények kielégítésére ritkábban van alkalom, 
mint nagyobb kultúrközpontokban.

Tudjuk, hogy a nevelésnek határai vannak. H atára  sokszor csak az 
iskola kapujáig tart. Azontúl rengeteg benyomás éri a fejlődő és fogékony 
ifjú lelket, és a különféle benyomások közül nem mindig az iskolai nevelés 
javára  billen a mérleg. Legfőbb ideje tehát, hogy leszámoljunk a kultúra 
álarcában iskoláinkba besettenkedő idegenek tevékenységével. Mi nevelők 
minden szavunkra ügyelünk, valótlanságot nem állíthatunk, ha tévedtünk, 
kijelentéseinket helyesbítjük, az igazat, a jót és a szépet életünkkel igyek
szünk megvalósítani a nevelés érdekében, m ert nem engedhetjük tovább, 
hogy fáradságos m unkánk eredményét illetéktelen kezek rombolják U'pten- 
nyomon, az iskola falain belől.

A református nevelők közös állásfoglalására volna szükség ebben a 
kérdésben, mely állásfoglalás, iskoláink egészséges magyar szellemű nevelésé
nek megóvására, végérvényesen k itiltja  onnan a „kultúrvigéeeket“ .

1 lódmozővásárhely. Dr. Pelle Erzsébet.

\  magyar helyesírás tanításának nehézségei.

A helyesírás tanításának nehézségeivel minden tanár tisztában van. 
Itt nem óhajtok kitérni azokra a nehézségekre, amelyek a felszabadult terüle
teken m utatkoznak abból kifolyólag, hogy az o ttani középiskolás növendék 
helyesírási készségét nem alapozták meg. Ez teljesen különálló kérdés. Merem 
állítani, hogy ilyen nehézséggel még minden magyar pedagógus örömmel 
szembenézne : sőt kívánja, hogy ilyen nehézségre minél előbb alkalom adódjék 
akár mind a négy világtáj felé! A helyesírási készséget kétségtelenül ront ja a
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gyorsírás is a maga fonetikai és egyél) egyszerűsítései révén. I tt csak két olyan 
körülményre kívánok rám utatni, ami a tanár m unkáját nagyon megnehezíti 
a  középiskolában a helyesírás tanítása terén.

Az egyik körülmény az, hogy növendékeink — különösen a kereskedelmi 
középiskolába — a helyesírási készség kellő megalapozása nélkül jönnek. Sőt 
nyelvtani fogalmakkal sincsenek tisztában. A múlt hónapban — tehát már 
kéthónapos középiskolai tanulm ány után! — kísérletet csináltam I. o. növen
dékeinkkel. Kb. fele nem volt tisztában az igekötővel. (Hogyan követelhessük 
meg ezektől az igekötő egybeírását?) Kb. y4-e nem adott helyes példát a 
melléknévre, névelőre (hogyan követeljük ezektől a melléknévragozást, a név
elők eseteit németül?), kb. ugyanennyi összetévesztette a határozószót a 
melléknévvel, k b .’/ó-e rossz példát ado tt a kötőszóra, sőt a főnévre és igére 
sem kaptam  100%-os helyes eredményt. (A leányosztály átlagos eredménye 
jobb volt a fiúosztályénál.) Ismeretes, hogy több iskola buzgó vezetője, 
illetve m agyar tanára külön mintaszöveget állít össze a nehezebb helyes
írási lehetőségekből. Ezt a mintaszöveget m indjárt az első osztályban a tanév 
elején lediktálja, s a nyert eredmény alapján indul el a helyesírási hiányok 
pótlásának útján. Csak mint érdekességet kívánom megemlíteni, hogy a kb. 
egy oldalra terjedő mintaszövegben a legjobb tanulók is 15—20 hibát követ
nek el, de 50-—60 hiba sem ritkaság. Majdnem lehetetlen feladat előtt áll a 
tanár, amikor ilyen , .alapokra“ akar építeni. Bátran kim ondhatjuk : Aki az 
elemi iskolában nem tanulta meg a helyesírást, az később m ár talán sohasem 
tanu lhatja  meg. A középiskolában ugyanis nincs elegendő idő a helyesírás 
m egtanítására, mert ott már „fogalm azást“ és az írásbeli előadókészség 
további gyakorlását és fejlesztését k ívánja a Tanításterv. Csupán az I. osztály
ban ad lehetőséget a „helyesírás gyakorlására“ . M egtanítására tehá t már 
nincs idő.

A másik körülmény a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási szabá
lyainak következetlen és gyakori m egváltoztatása. A legutóbbi, 8. kiadású 
helyesírási szabályaiban nem kevesebb m int 34 pontban, továbbá a szó- és 
tárgym utatóban te tt változtatásra hívja fel a figyelmet, de alig észrevehetően : 
a címlap hátlapján , és minden indokolás nélkül. Már most igen gyakran elő
fordul az az eset, hogy a tanár régibb kiadású, saját tulajdonát képező sza
bályai szerint já r el. valamelyik szemfüles diákja pedig újabb kiadású szabá
lyaiból éppen ellenkező írásmódot m utat a tanárnak. Nem kell külön hang
súlyozni, hogy ez azután a tanár tekintélyének nem a legnagyobb mértékben 
használ. (De hogy a helyesírási szótárénak sem, annyi bizonyos!) Az még 
csak kisebb baj, hogyha a tanulm ányi felügyelő követelm ényét a m eglátogatott 
tanár cáfolja meg az újabb szabályzat alapján, m ert hiszen ez a tanári rend 
keretében marad. Mindenesetre elkeserítő lehet azonban az, ha a tanulm ányi 
felügyelő ez esetben a Páriz-Pápai szótártól kezdve a N yelvtörténeti Szó
táron át vagy tíz helyen kénytelen megállapítani pl. azt, hogy a „geny“ 
szót évszázadok óta egy n-nel írták , s a legújabb szótárban mégis két n-nel 
van (genny). Hasonló esetet minden tanár tudna mondani. Mindenesetre 
kívánatos volna, ha az Akadémia legalább 10 évig változatlanul hagyná a 
szabályokat.

Rozsnyó. Dr. Kárpáti Ede.

BELFÖLDI ÉS K ÜLFÖ LDI LA PSZEM LE
Országos Középiskolai Tanáregyesület» Közlöny LXXIV. évf. 4. sz. (dec.) 

Bernolák Kálmán : P intér Jenő. Fenczik Jenő  (Beregszász) : Nemzeti tö r
ténetünk tanítása és^nemzetiségeink. H ivato tt férfi szól itt hozzánk erről az 
igen fontos kérdésről : Fenczik u. i. a húszéves cseh uralom a la tt szerzett 
tapasztalatokkal gazdagon fogja meg a kérdést. E hosszú idő alatt nemcsak 
magyar, hanem magyar-orosz (ruszin) növendékeket is tan íto tt, kevert tanári
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karban m űködött. A történelm et — m int írja  — cseh tankönyvből kellett 
tanítania, a diákság azonban többet kívánt, m int am it a cseh-szlovák „eszm ét“ 
hirdető könyv adott. Csempészúton Újházy Magyarország oknyomozó tö rté 
netét hozatta  meg s vette  tan ítása  alapjául mindaddig, míg el nem kobozták, 
s m unkáját irredenta-mozgalomnak nem bélyegezték. A külföldi ukrán tan á
rokkal is nehéz elvi harcai voltak. Honismeret című érettségi anyagot is nyújtó  
tankönyvbe vették  bele az egyes nemzetiségek történetét, de belőle a cseh
szlovák állam és: nép közös története sohasem bontakozhatott ki. D iktálta , 
sokszorosította jegyzeteit, így ad ta  tanulói kezébe Erdély, a Rákócziak, a 
negyvennyolcas időkről a tudnivalókat. Eredménye az volt, hogy a felszaba
dulás utáni első érettségi vizsgálaton éppen Bessenyei Lajos állapította meg 
a kifogástalan tanulm ányi eredményt. Mindez igazolja, hogy a diákság mit 
k ív á n t; de épígy kívánja más nemzetiségű diák is a saját nemzetisége tö r
ténetét az anyaországéval együttesen, és megnyugvást a jelen számára csakis 
a tö rténeti m últ keretei tudnak  adni. Való képét kell adni az iskolának, akkor 
épül erős alapra államunk és országunk jövője, mertnemzetiségi állam vagyunk. 
A szerző kijelenti, hogy nem ismer Magyarországon más kultúrát, csak a 
magyar történetből form áltm agvart,ezt azonban nemcsak magyar, de szlovák, 
magyarorosz, oláh, német stb. nyelven és színeződéssel fejlesztették. Mind
egyik keresi a saját m últját, s ha mi nem tudjuk ebben segíteni, idegenektől 
fogad el segítséget, am itő l országunknak lesz kára. H ivatkotik  a Kollár-féle 
..minden oroszok“ birodalmára, Nagy-Románia eszméjére, délszláv gondo
latra. Bele kell teh á t vinni véleménye szerint a nemzetnevelés és nemzetiségi 
kérdés szempontjából a köztudatba az együttélés és közös történelm i m últ, 
fejlődés és kultúra kérdését. S ezt a történelem  teheti csupán. De tankönyveink 
bizony kevéssé törődtek eddig vele. Van elég forrásmű, fel kell ezeket hasz
nálni, nemcsak a középiskola tanításában, népszerű kiadású történelem - 
könyveket is kellene kibocsátani, hadd lássák, hogy a Szent István korabeli 
nemzetiségeknek nincs külön történetük, csak a magyar nép történetének 
keretein belül. Példákkal fejtegeti a nemzetiségek élvezte jogokat, kedvez
ményeket s a m agyar védelmet, melyet sokszor kértek. Véleményét megfonto
lásra ajánlja. Bihari Ferenc : A magyar középiskolák élete az 1939— 40. iskolai 
évben. A Forgácsokban kk. Tanárok kitüntető előléptetése címen mondja, 
hogv némelyek az igazgatói kinevezést nem tekintik  a katedrái tanár k itün te
tésének. Van benne igazság, s ezek részére lenne a gyakorló középiskolai 
tanárság, hol a tanári gyakorlat eredményeit adhatja  tovább a kiváló tan á r 
az új tanári nemzedéknek. Ezt a k itüntetési módot kellene kiterjeszteni, 
továbbá a tanulm ányi felügyelőket a gyakorló gimnáziumi tanárokkal egyenlő 
előléptetésben részesíteni: ez lenne a megfelelő kiemelés. — Közli a lap az egye
sület em lékiratát, melyben a vallás- és közoktatásügyi Miniszterhez fordul a 
gimnáziumi tanárság helyzetének javítása érdekében. H ivatkozik az Emlék
irat Domanovszky Sándornak, az Evangélikus Tanáregyesület tb. elnökének, 
m int rector magnificusnak m ondott évzáró beszédére, mely komoly adatokkal 
tám ogatja a tanárság méltányos kívánságait.

5. (jan.) Kardeván Károly : Az ellenőrző tan ár m unkája című cikke m éltán 
válto tt ki a tanárság körében helyeslést és kelte tt érdeklődést. Megállapítja, 
hogy az arra  h ivato tt P in tér Jenő vetette  fel a gondolatot, hogy rá kellene 
m utatni az ellenőrző tan á r hibáira is úgy, m int ő maga a tanító  tanár hibáit 
sorakoztatta fel. A régi nagy tanárok, mondja a cikkíró, felelősségük tu d a tá 
ban végezték m unkájukat, s nem volt ellenőrző m unkára úgyszólván semmi 
szükség. A régebbi felügyelők a pedagógiai liberalizmus kofában eltalálták 
a megfelelő hangot ; most úgyszólván irányított gazdálkodás folyik, mely 
ellen keserű hangok hallatszanak. A jól felfogott látogatás ellen nem lehet 
senkinek kifogása, csak azt ne gondolja a látogató, hogy az U tasítások álta
lános irányításait mindenkinek úgy kell megvalósítania, mint ahogy azt ő 
képzelte el. így géppé válnék a tanár. A mai didaktikai eljárásokban is van 
hiba (rávezető módszer, könyvnélkül tanulás, osztályfoglalkoztatás túlzása, 
idegfeszítő munka). Az ellenőrző ne várja  egy órán a didaktika valamennyi
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fogásának alkalm azását, s ne akarjon mindenképpen kifogásolni ne ezt 
higgye hivatásának. Helytelen a gimnázium tanítási módszerének az elemi 
és polgári iskola módszeréhez való alkalmazása. Az ellenőrzővel szemben 
legfőbb kívánság az, hogy legyen tapintatos, s pozitív tanácsadással legyen 
az ellenőrzött m unkatársa. Helyesli szerző a négyszemközti kritikát, melyet 
az igazgató is hall. Végül m egállapítja, hogy csak lelkesítő m unkatársi beállí
to ttság  adhat a m unkában megerősítést, ha ezt jóindulat sugalmazza. Halten- 
berger Mihály Hogyan könnyítsük a fö ldrajztanítást cikke kezdődik c szám
ban. Bő adatokkal m utat u ta t e kétségtelenül nehéz tárgy eredményének 
emelésére (földrészek utánzó alakja, országok nagyságának elképzeltetése 
összehasonlítás ú tján , a földgömbön elfoglalt helyzet révén a gazdasági jelen
tőség tárgyalása, felszínplasztikai vonalak, szám adatok ügyes fogásokkal 
való rögzítése.)— Közli a lap a gimnáziumok adatait az 1941. évi állami 
költségvetésben. Érdekelhet m inket, protestánsokat, hogy a rendkívüli 
kiadások közt szerepel a debreceni Kollégium in ternátusa Í00,000 P-vel, a 
nem állami gimnáziumok építési és rk. államsegélye pedig csupán 84,500 P-vel. 
A sárospataki református gimnázium kibővítésére 120,000 P segély szerepel. 
Megtudjuk, hogy 60 fiú és 12 leánygimnáziuma van az államnak, állam 
segélyes intézet van 58 a fiúk és 16 a leányok számára.

6. (febr.) Pintér-emlckünnep Bernolák Kálmán  leleplező beszéde (Bors 
Károly festőművész kitűnő képét leplezte le). Marczinkó Ferenc meleghangú 
emlékezése Pintérről, a tanárról, m unkatársról és felettesről, Alszeghy Zsolt 
jellemzése róla, m int irodalom történetíróról. — Szabó István Andor Vissza
lapozunk címen az 1893— 94. évről szól. I t t  olvassuk Alexander B ernátnak 
következő, m inket, felekezeti tanárokat érdeklő megjegyzéseit, melyek sokak 
véleményét tükrözték  akkor vissza, s tud juk , most is vannak még ilyen 
véleményen némelyek : „Fájlalom  a tanárok csoportosulását felekezetek sze
rint. A protestáns tanárok országos egyesületet készülnek alkotni úgy, hogy 
velünk még az érintkezést sem keresik.“ — A Forgácsokban Kardeván 
Károly hivatkozik P intér m ondására : Gyökértelenek vagyunk, s felszólítja 
a tanárságot, ápolja az iskolák, tanárság és egyesületek m unkáját, akkor 
nem leszünk gyökértelenek. Említi, hogy az iskolák Évkönyvei P in tér ren
deletére közük most az iskolák addigi történetének főeseményeit, ő kezdte- 
el gondoztatni nemzetünk jeleseinek sírját, az iskolák elhalt tanárainak  
emlékét is ő kívánta fenntarta tn i. „H a a m agyar m últat — m ondja cikkíró —  
a jelenen keresztül összekötjük a m agyar jövendővel, P in tér Jenő szellemét 
idézzük.“

Magyar Középiskola. X X X III. 12. sz. (dec.) b. g. A Jézustársaság jub i
leumára. Jámbor Mike A középiskolai nemzetnevelés mai kérdései. Meg
állapítja, hogy ez m indenfajta iskola kötelessége, kerete a leventeintézmény* 
melyben ,,a nevelés érdekében a szerepet a hivatásos nevelőnek kellene ju t
tatn i ; a vezetőképzés kérdése megoldásra vár. Az iskola valláserkölcsi és 
hazafias nevelésével, egyesületeivel a leventeképzés anyagát jórészt elvégezte, 
s hogy ne hozzon a leventeképzés túlterhelést, az ifjúsággal foglalkozóknak 
(pap, tanár, katona) munkaközösséget kellene alkotniok. liz  elvek érdekében 
tisztázni kell jelenlegi m agatartásunkat (ne meddő bírálat legyen, hanem 
építő munka). Felsorolja a felmerült nehézségeket (megfelelő vezető, anyagi 
nehézségek : kívánatos lenne, hogy az államon kívül a család és egyház hatása 
is érvényesüljön). Szerinte sürgős teendő a túlterhelés megszüntetése, a levente
képzés és középiskola tananyagának összeegyeztetése, leventeképző-kézikönyv 
kiadása, végül a keverés kérdésének megoldása a 12 éven aluli fiúk és általában 
a leányok ilyirányú megszervezése. Haltenberger Mihály Hogyan tanítsuk az 
országok gazdasági életét? — Róder Pál igen alaposan ism erteti ifj. Zibolen 
Endre doktori disszertációját (Szociális érés az iskolában).

XXXIV. 1. sz. (jan.). Kisparti  János emléke. —- Koppány  István  Az 
állampolgári nevelésről. — Pénzes Balduin Stíluselemzés (egymásmellé állítja 
Bajza E sthajnal és Petőfi A négyökrös szekér c. költeményeit, s összevetésük
ből vonja le tanulságait). Agárdi István Sebes Gyula Az életrenevelés c.
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könyvét ism erteti. — Pintér János Az erdélyi r. kát. Egyházmegyei Tanács 
1940 november 20-i közgyűléséről közöl Jelentést. Gazdag lapszemle sora
kozik fel minden számban.

Pannonhalmi Szemle. XV. évf. V. sz. Blazovich Jákó. Az atomfizika világ
nézeti vonatkozásai, Szalag Jeromos A francia katolikus iskolák, Mihályi 
Ernő A kolozsvári egyetem őse, Bognár Cecil Az időjárás hatása az emberre, 
Kocsis Lénárd a bencés gimnáziumok 1939—40. iskolai évről számol be rész
letesen.

Oktatófilm. V. évf. 12. sz. (dec.). Koczkás Gy. Az oktatófilm  a nemzet- 
nevelés szolgálatában. — Molnár K. Lajos A felsőkereskedelmi iskolai filmes 
vegytantanítás címen felsorolja a II—IV. évfolyamban használható filmeket. — 
Kncharik József a testnevelés által használható filmekről, Noszlopi László a 
film útján  való nevelés ágairól, Ábrán Zoltán a rajztrükkfilm ek szerepéről 
és jövőjéről a tanításban.

VI. évf. 1. sz. (jan.) Prof. Christian Caselmann (a németbirodalmi oktató-» 
filmintézet nevelésügyi vezetője) Oktatófilmek készítése és alkalmazása 
nevelésügyi elvek alapján c. nagy cikkét olvassuk Zivuska A. fordításában. 
(Részei : i. A film pedagógiai kialakítása, 2. A film pedagógiai alkalmazása 
az osztálytanításban.) — Bakonyi Kálm án gyakorlati tanácsokat ad (A hurok
film befűzése).

Magyar Tanítóképző. L ili. évf. 11. sz. (dec.). Somos Lajos A gyengébb 
tanulók szellemi és erkölcsi emelése (ehhez hozzászól a köv. számban Fábián 
Erzsébet). Juhász Béla Nyelvi hibák, tévedések és fogalomzavar a nevelés 
világában (a kecskeméti református egyházmegyei tanítóegyesület ceglédi 
közgyűlésén 1940 október 12-én elhangzott előadás). — Koltai István a német 
akadémiai tanítóképzésről írt cikkének VI. része.

LIV. 1. sz. (jan.). Fenti folytatásos cikk VII. része. — Gállá Pál szemel
vényeket közöl a táblai rajz módszeréből.

2. sz. (febr.). P ad árny i- Frank Antal : A tanítóhiány megelőzése. — Koltai 
cikkének VIII. része.

Kereskedelmi Szakoktatás. X L VIII. évf. 4. sz. (dec.). Merényi Oszkár 
Gondolatok a magyar nyelv és irodalom tanításáról : 1. A helyesírás és fogal- 
m azástanítás kérdéséről, 2. Az irodalmi és gazdasági vonatkozások tárgya
lásáról, 3. Az irodalom tanítás nevelő értékéről, 4. Az irodalomtanításról. — 
Király  Sándor A mikroorganizmusok biokémiai hatása szerves árukra. — 
Hives Árpád Indexszámok készítése.

5. sz. (jan.) Margócsy Emil elnöki megnyitója a nagyváradi 47. évi köz
gyűlésen, Kiss  Sándor titkári jelentése.

0. sz. (febr.). Orbán János igen érdekes cikket ír Az elsodort osztályfőnök 
címen. Előadja, mi minden írásbeli m unka sodorja az osztályfőnököt igazi 
nevelő m unkájának rovására (osztálykönyvbe névsor, ülésrend, órarend, 
osztályozó napló, egyéni lap, statisztikai kim utatás ; közben, hogy ne una t
kozzék, névsor saját noteszébe ; anyakönyv, személyi lap, intők, osztály- 
főnöki jelentés k im uta tásokkal; tanulm ányi értesítő, újra osztályfői jelentés ; 
persze ehhez 18—24 óra tanítás, dolgozat javítás ; szülőkkel tárgyalás, osztály
értekezlet, fegyelmi ügyek intézése — mindez az I. félévben, a II. kevesebb, 
hasonló m unkát kíván). „M iért van minderre szükség“ — kérdezi — ma 
mikor m indenütt megfigyelések nyomán egyszerűsítik a m unkát. „Mi fon
tosabb, a nevelés, avagy a rubrikázás és statisztika?“ Előbbi érdekében „sza
badítsák meg a tan á rt az adminisztráció papírhullámaitól, hogy a nevelés 
szilárd talaján m aradva, biztosan vezethesse a reábízott lelkeket a szebb 
célok felé“ .

Iskola és élet. V. évf. (1940.4. sz.) Anyi Dénes A romániai népiskolák 
és tanítóképzők szervezete. Kónya  Imre Az erdélyi magyar középiskolák a 
megszállás alatt, e. j. ezek életéről és felügyeletéről ugyanakkor.

Evangélikus Népiskola. XLVI. évf. 22 sz. (dec.). Boross Béla Az evangé
likus tanítóság iskolánkívüli kultúrm unkássága, Jeszenszky Margit Az ifjúsági 
és gyermekirodalom kérdése (folytatása a köv. számban), Vida Béla A tanító
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a község életében, Szí f  László Üj világ felé (1. Iskolában, 2. Leventék közt, 
3. Faluban, 4. Otthon).

Sárospataki Iteíormátus Lapok. XXXV. évf. 48. szám. Dávid Zoltán 
folytatja szülői értekezleti előadásának közlését : Ifjúságunk nevelésének 
leg i dő sze r íí b b k é rdése.

51—-52. sz. Túri Sándor A népfőiskoláról.
XXXVI. évf. 2. sz. Gulyás József A túlterhelésről szólva az 1929. évi 

böszörményi református tanáregyesületi közgyűlés, m ajd az 1929. évi csurgói 
határozatait közli, s azután az új tan tervet vizsgálja e szempontból. Arra a 
következtetésre ju t, hogy az anyagot alaposan meg kell rostálni, osztálylét
számot csökkenteni, korlátozni az iskolánkívüli elfoglaltságot, egyleti m unkát, 
gyakorlatokat csak az arra valóknak, óraszámot kevesbíteni (30-nál több 
ne legyen), tananyagot is. A tanárok elfoglaltságának kisebbítése sem mellékes 
kívánalom ,,mert ideges, kim erült tanárok nem tudnak oly kiváló eredményt 
elérni, m int a pihent, nyugodt, kiegyensúlyozott lelkű tanárok“ . Levente
gyakorlat, tanulók bejárása, tan ítvány  fogadása is szabályozásra vár. „Sür
getni kell a jó tankönyvek írását“ — olvassuk azután. H át nem azt teszi 
lapfenntartó két tanáregyesületünk, s tudtunkkal nem eredménytelenül?! 
Hivatkozik még Gulvás a Prot. Tan. Szemle 1940. évi jan. 1. szám ában Törös 
László cikkére a túlterhelésről.

Evangélikus Élei. IX. 4. sz. (jan. 25.). Scholtz Oszkár Evangélikus diákság 
című cikke a középiskolát is érdekli, m ert m egállapítja igen helyesen, hogy 
az egyetemi hallgatók egyházi vezetése azon alapul, m int végzi a középiskola 
a rábízott ifjúság hasonló vezetését. Megemlítjük, hogy most Szigethv Lajos dol
gozott ki tervezetet, mely evang. szellemnek a tan tárgyak  tan ításába vivését 
célozta, hogy necsak a vallástanár legyen vallási nevelő. Az egyetemes egyház 
1936-ban Proliié Károly tervezetét elfogadta : ez egyházi továbbképző ta n 
folyamokat kívánt az evang. középiskolák tanárai részére, de a terv  anyagiakon 
meghiúsult. Ez sokban segítene a Scholtz által felvetett cél felé. Rezessy Zoltán 
az 5. számban szól hozzá az ifjúsági istentisztelet kérdéséhez, s ezt m indenütt 
megvalósítandónak véli, nemcsak középiskoláink helyén. Az ifjúság rész
vételét nevelési szempontból is igen szigorúan megkívánná.

Budapest. Krónikás.
Franciaországi hangok. Az a könyörtelen tekintet, mellyel az elbukott és 

regenerálódni vágyó Franciaország önmagába tekint, m uta tja , hogy — míg 
politikusai ellentétes utakon keresik a kibontakozás m ódját — , gondolkodói
ban ez a nagy nemzet m ár m egtalálta önmagát. Nem véletlennek tekinti 
vereségét, hanem belátja, hogy a legutóbbi öt évtized a la tt uralkodó rendszer 
szükségszerűen vezette a katasztrófához. Alapvető reform okat keres, de nem 
tagadja meg nemzeti hagyom ányait, sőt éppen a régi nemzeti erényekbe veti 
bizalmát. É rthető  érdeklődéssel fordul a nevelésügy felé, egyrészt m ert az 
eddigi francia iskolák merevségének, lélektelenségének tu lajdonítja  az utóbbi 
években egyre fokozódó hanyatlást, másrészt m ert a következő nemzedéket, 
melytől Franciaország új felemelkedését várhatja , csak egy minden ízében 
új nevelés emelheti feladata m agaslatára. Kialakulóban van a nevelés te rü 
letén a „minőség forradalm a“ , amelynek szükségét nálunk Ném eth László 
hangoztatja. Nem áltudósokra, és nem is szaktudósokra van most Francia- 
országnak szüksége, hanem emberekre, — írja J . Malye, a kiváló pedagógus.1 
Egyéniségeket kell formálnia a középiskolának, s ezért szinte szerencsés körül
ménynek mondja, hogy a most folyó tanév megkezdésekor hiányoztak Francia- 
országban a tankönyvek. Mert egyéniségeket csak egyéniség a lak íthat, m ár 
pedig a tanár egyénisége eddig elveszett a rideg tankönyvek m ögött. Az el- 
végezhetetlenül nagy anyag és a rengeteg óra, melyeken az adatokkal tele
töm ött fiatal agyvelő csak nagy fáradsággal tud o tt egyik tárgyról a m ásikra 
ugrani, lehetetlenné tettek  minden mélyebbre ható m unkát, gondolkozás
jellem-, tehát igazi em ber-alakítást, s az egyoldalú könyvtudással sietve meg
tö ltö tt fiatalemberek horizont nélkül léptek ki az iskolából, s a nemzeti élet

1 L'heureuse pénurie des Livres scolaires. (Voici la France de ce mois.) Paris 1940 okt.
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e g é s z é t  á t  n em  é r th e t té k , s a b b a n  h e ly ü k e t  tu d a to sa n  el n em  fo g la lh a ttá k . 
A  cik k  írója  fe lid é z i az eg y k o r i ta n á r  n em es a la k já t, m e ly  az isk o la  szigorú  
m e g k ö tö tts é g e  m ia t t  az u tó b b i id ő b en  m ár k iv e sz ő b e n  v o lt .  „ E b b ő l az id ő b ő l, 
m ik o r  m ég  a ta n a n y a g  n em  v o lt  o ly a n  z sú fo lt , és k ev eseb b  v o lt  az órák szá m a , 
h o sszú , te r m é k e n y  ta n ó r á k  em lék e  m a ra d t m eg , a m e ly e k e n  a ta n á rn a k  
v o lt  id e je , h o g y  ú g y  b e szé lg essen  a ta n u ló k k a l, m in t m a g a sa b b  érte lem b en  
v e t t  ta n ítv á n y o k k a l, h o g y  m e g v ita sso n  v e lü k  iro d a lm i, tö r tén e tm i v a g y  m á s  
k é rd ések e t . E zek  az órák , a m e ly e k e t  b iza lm a ssá  é s  m e leg g é  t e t t  a  ta n á r  e lő 
a d á sá n a k  és a f ia ta l h a llg a tó k  le lk e se d é sé n e k  a z  ö sszeszö v ő d ése , o ly  m é ly  
h a tá s t  te t t e k  rán k , h o g y  sz in te  ez v o lt  a leg jo b b , a m it if jú sá g u n k b a n  érez
h e t t ü n k .“ A  le g u tó b b i id ő b en  a zo n b a n  m ár m á s v o lt  a h e ly z e t : „ M in d n y á ja n  
ism e r tü n k  f ia ta l ta n á ro k a t, t e le  le n d ü le tte l , o d a a d á ssa l, su gárzó  sze llem m el, 
d e  a k ik  a ta n a n y a g  és órarend  k ib o g o z h a ta tla n  b o n y o d a lm a ib a n  v er g ő d te k , 
k ik n ek  jó a k a ra ta  íg y  e ln y ű t t , és v é g ü l e lfá ra d ta k , s o ly  k ö zö m b ö sen  a d tá k  
isk o la i ó rá ik a t, m in t e g y  fű szeres , a k i n em  tö rő d ik  az áruja  m in ő sé g é v e l.“

É rd em es eg y  p il la n a to t  sz e n te ln i e zek n ek  a h a n g o k n a k . M in k et is  g o n 
d o lk o d ó b a  e j t e t te k  m ár ezek  a je le n sé g e k , h iszen  a ta n á r  n á lu n k  is v a ló b a n  
, , ó r a te r v e t és ta n m e n e te t“ le b o n y o lító  gép  lesz  la s sa n k é n t. A zzá  a la k ítja  ő t  
az  a d m in isz trá c ió , a ru b rik á k  és a ru b rik á k o n  őrködő fe lü g y e le t .

M iskolc. Kiss Ernő.

H A Z A I ÉS K Ü L FÖ L D I IR O D A LO M
A budapesti tunkcrülct évkönyve az 1940—41. iskolai évre. K ö z z é te t te  

vitéz Fraknóy József fő ig a z g a tó .
188 la p o s  k ö te t  szá m o l b e  arról a n a g y  m u n k á ró l, m e ly  az orszá g  első  

ta n k e r ü le té b e n  fo ly t . A  m e g sz o k o tt  részek  e lő t t  az ő ssze l e lh ú n y t P in tér  J en ő  
n y . fő ig a z g a tó  tö m ö ren , de ig a z sá g g a l m eg ír t  je llem zése  o lv a sh a tó . E z u tá n  
a ta n k e r ü le t  sz e m é ly z e té n e k  n év so ra  k ö v e tk e z ik  a d ecem b er  3 1 -én  lezár  
a d a to k  szer in t (m ás" év e k b e n  ő ssze l k a p tu k  az É v k ö n y v e t) . A  II. rész az  
is k o lá k a t soro lja  f e l : 47 g im n á z iu m  (27 f iú , 20  le á n y ) , 12 k é p z ő in té z e t , 35  
k eresk ed e lm i k ö zép isk o la , 87 ip a ri, 2 m e z ő g a zd a sá g i, 65 p o lg á ri, 11 g y ó g y ítv a -  
n e v e lő , 41 ta n o n c - , 197 e lem i n ép isk o la , 113 k isd e d ó v ó , 119 g y erm ek ek et  
fo g la lk o z ta tó  o tth o n , 14 á rv a h á z , 113 n e v e lő in té z e t , 26 k ü lö n b ö ző  ta n fo ly a m  : 
ö sszesen  88 2  in té z e t  k o rm á n y zá sa  ró n em  k is  fe la d a to t  a fő ig a zg a tó ra  és  
m u n k a tá rsa ira . A  III. (S ta t is z t ik a i a d a to k ) rész  u tá n  IV . V e g y e s  k ö z lé sek  
c ím e n  a ta n k e r ü le t  tö r té n e te  o lv a sh a tó , b en n e  P in té r  fő ig a z g a tó  rész le te s  
é le tr a jz a  és m u n k á lk o d á sa , m a jd  az e lm ú lt év  tö r té n e te . U tó b b ib a n  b eszá m o l 
arról a n e v e lő  m u n k á ró l, m e ly b e n  a ta n s z e m é ly z e t  is  r é szesü lt  : ta n fo ly a m o k ,  
b e m u ta tó  órák , n y e lv i g y a k o r la to k , k lu b d é lu tá n o k  stb . A  8961 fe ld o lg o z o tt  
ü g y d a ra b  m e lle t t  ezek  a d tá k  a le lk e t, az ig a z i v e z e tő  és irá n y ító  sze llem et. 
A z u tá n  a k ö z é p isk o la i ta n u lm á n y i v e r se n y e k  ered m én y érő l o lv a su n k , s ö rö m 
m e l á lla p ítju k  m eg  újra a b u d a p e st i ev a n g é lik u s  g im n á z iu m  e lső sé g é t és azt  
a t é n y t ,  h o g y  m ö g ö tte  a b u d a p e st i k e g y esren d i cs refo rm á tu s g im n á z iu m  
k ö v e tk e z ik  : a h árom  első  h e ly  m ég  m in d ig  fe le k e z e ti isk o lá k é . A z  V . rész  
isk o la fa jo k  szer in t H a tá r id ő n a p ló t ad : ig en  h á lá sa k  v a g y u n k  érte . F ü g g e lé k 
b en  a ta n k e r ü le te n  k ív ü li b u d a p e st i ta n in té z m é n y e k e t  m u ta tja  be.

M eg ism éte ljü k  m in d en  é v b e n  k ife je z e tt  h á lá n k a t a b eszá m o ló  m ű ért, 
és a z t a k ív á n sá g u n k a t is , h o g y  b árcsak  m in d  a tizen h á ro m  ta n k e r ü le t  h ason ló  
b eszá m o ló ja  és azok  ö ssz e s íté se  a d n a  ig a zá n  te lje s  k é p e t  h a za i k ö z o k ta tá s-  
ü g y ü n k rő l. A  b u d a p e st i p é ld a  a zo n b a n  tu d to m m a l n em  ta lá lt  m é g  sehol 
k ö v e té sre . P e d ig  n a g y  kár!

B u d a p e st. Dr. Búnkúti Dezső.
Az első magyar esztétika. „ E r d é ly i R itk a sá g o k “ cím en ér ték es  k ö n y v -  

so r o z a to t in d íto t t  m eg  az e lm ú lt év b en  dr. J a n csó  E lem ér  k o lo zsv á r i refor
m á tu s  k o llég iu m i ta n á r . E n n ek  a so ro za tn a k  irod a lm i és tu d o m á n y o s  értéké..
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emeli az, hogy olyan erdélyi dokumentumokkal ism ertet meg, amelyek szo
rosan nemzeti kultúránkhoz tartoznak , de — szorgalmas vállalkozóhiányá- 
ban — eddigelé nem lehettek közismertekké.

Az „Erdélyi Ritkaságok“ könyvsorozat legújabb kiadványa Péteríi 
Károly Esztétikája. Sajtó alá rendezte s előszót ír t hozzá dr. Kristóf György 
egyetemi tanár. Ennek a műnek megjelentetésénél tökéletesebb m unkát nem 
is fe jthetett volna ki ezen a területen a fentem lített könyvsorozat.

Már a „Foglalat“ meglepetéssel szolgál. A lehető legtökéletesebben 
rendszerezett m unkára vall. A „Bevezetésben“ a vizsgáló lélekről, filozófiáról 
elmélkedik, hirdeti a lélek és gondolat kettősségét, amely a mi belső Énünknek 
tulajdonsága. Énünknek feladata a m inket környező világ megismerése. 
Az Énünk és a környező világ különbözősége adja a tulajdonképpeni filozófiai 
problém ákat. Van-e a mi gondolkozásunknak törvénye? Mi a célja? S m int 
gondolkozásunk fő célját az igazságot ta rtja , azaz az Én gondolatainak és 
ismereteinek tökéletes harm óniáját. Ami ezzel a harm óniával megegyező, az 
igaz, ellenkezője hamis.

Ez a pár gondolat Péterfi Károly filozófiai szemléletének alappillére, 
amely végigvonul egész művén, s ennek a gondolatnak uralkodó jellege dom
borodik ki, amikor a filozófiát logikára, m etafizikára és esztétikára vagy ízlés
tudom ányra (calleologia, vagy geumatológia) osztja fel.

Az esztétika szellemi tudom ány, az emberi léleknek azon tevékenységéről 
szól, amely a dolgoknak a lélekre való hatásából (tetszés vagy nemtetszés) 
származik. Ezért nevezik ízléstudománynak. Esztétikának pedig azért, m ert 
ahhoz, hogy valami felkelthesse az ízlést, szükséges, hogy éreztessék vagy lá t
tassák, azaz tapasztalható legyen.

Az esztétika tárgya a term észetben és mesterségekben m egtalálható szép 
és felséges. Maga a m unka két szervesen összefüggő részből áll. Az első része 
a „T iszta esztétika“ címet viseli, amely könyvének elméleti részét alkotja. 
A második részt „A lkalm aztatott esz té tikádnak  nevezi, amely tulajdonképpen 
gyakorlati esztétika, a szép, felséges megnyilvánulása a természetben és a 
különböző mesterségekben.

I. A t i s z t a  e s z t é t i k a .
Minden m űvelt, bizonyos lelki tehetséggel és kultúrával rendelkező 

ember lelkében m egtalálható a szép utáni ragaszkodás a nélkül „hogy azoktól 
éppen testiképpen ingereltetnék“ . Amit úgy fejezhetnénk ki, hogy a szép 
értékes, függetlenül a hasznos vagy kellemes érzelemtől. A szépet jellemzi 
először is az, hogy tetszik, s a tárgynak tetszése megelőzi az annak szépségéről 
való ítéletet. A kedves és hasznos szubjektív érzelem, így a szépnek tetszése 
ezektől független ; igaz, hogy a szép lehet kedves és hasznos is. Az igaz és jó 
megegyezik a szép törvényeivel, de ez nem abszolúte szükséges az esztétikai 
tetszés keletkezéséhez. Szép tehát az, ami csupán a maga form ájáért tetszik.

„ A  szépség egy dolognak azon tulajdonsága, melynél fogva az az észrevevőben 
csupa formája által valamely kedves érzést támaszt.“ A szépségből nem hiányoz- 
liatik egy fontos elem : a célarányosság. Mert pld. egy jól felépített, de nyomorék 
emberi vagy állati test, vagy egy összeomlott épület nem kelti fel bennünk a 
szép érzelmét, minthogy nincs bennük semmi célarányosság. Azok a dolgok, 
amelyek függetlenek a formától és célarányosságtól, önmagukban szépek s 
ezek abszolút esztétikai beccsel bírnak.

Kétféle szép van : külső (testi) és belső (lelki) szép. Amaz a külső, testi 
tárgyakra, emez a belső, lelki tevékenységre alkalm azható. A szépnek meg
határozásában v itába  száll több világhíres gondolkozóval, sőt az esztétika 
m egalapítójával i s ; Mendelssohn, Baum garten, Hume, B atteux és K ant 
sem ad szerinte tökéletes m eghatározást, m ert ezek a szemléletet, különféle- 
séget, term észettel való megegyezést, érdeknélküliséget ta rtják  kritérium nak, 
holott a szép a formának, képzeletnek és értelemnek összhangja, s ilyen módon 
a szemlélőben az élet érzését m agasabbra emelő lelki tulajdonság.

Felségesnek nevezhető az a dolog, amely a szemlélőben a véghetetlent
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a végesben szemlélteti. Ez lehet külső, belső, testi, lelki, m atem atikai, logikai, 
dinamikai stb. A szép és felségessel megegyező érzelmek a kellemetes, ékes, 
csinos, nagy, nemes, ünnepi, pompás, megillető stb. A szép ellentéte a rú t, 
ezzel megegyező érzelem a nevetséges, illetlen, komikus.

II. A l k a l m a z t a t o t t  e s z t é t i k a .
Könyvének második része a gyakorlati vagy alkalm aztatott esztétika* 

H a a szép alkotásokban nyilvánul meg, ezt szép mesterségnek, művészetnek 
(ars, techne) nevezi, alkotója a zseni. Ennek ismertetőjele az, hogy a szokás 
szerint való regulákat átaílépi. De a zseninek is szükséges a szorgalom és 
tanulás. Itt ism erteti a szépmesterség postulátum ait, reguláit.

Ezután beszél a különböző művészetekről, így :
a) Hangos mesterségekről (poézis, éneklés, szépszólás, szép beszéd, ékesen 

szólás.)
b) Képcsináló mesterség. (Képöntés, képmetszés, kőfaragás, képeszter- 

gálás, grafika.)
c) összerakott mesterség (kertészet, építészet, szépírás, pénzverés).
d) Mozgásos mesterségek (tag járta tás, tánc, bajvívás, lovaglás, vitézi 

lovagló játék). Péterfi több mint száz esztendővel ezelőtt beszélt a mozgásról, 
m int önálló művészetről.

Szükségesnek ta rto ttam  ennyire ism ertetni ezt a komoly, értékes m unkát. 
Bár fogalmazása és meghatározásai sokszor nehézkesek, de gondolatai és 
rendszere megkapóan világos. E mű megjelentetése nagy tudományos érték 
felfedezése s egyben egy m éltatlanul elfelejtett tudósé, aki m éltán sorakozik 
a Bólyaiak, Köteles Sámuel, Szász Károly és Apáczai sorába.

Kolozsvár. Simon Károly .

Makkai Sándor : Mi Ernveiek. 1940. Bévai-kiadás.
Makkai új könyve, mint m ár címe hirdeti, családregény. S egyben tö r

téneti regény is. A magyar nemzet egy külsőleg-belsőleg legválságosabb korá
ban élő családjának regénye. A regény a szabadságharc végső napjaiban 
kezdődik, s a kiegyezéssel zárul. Az a vajúdó kor tehát a háttere, melyben 
a régi rendi-nemzeti Magyarországból nem a legjobb akaratú bábák közre
működésével megszületik az új polgári Magyarország. Ezek a nagy kibonta
kozó erők kavarják a falusi kisnemes Ernvei-család sorsát s bennük-m ögöttük 
a magyarságét.

A regény színhelye : Erdély. Sokszor elm ondották m ár : Erdély a nagy 
m agyar sors előképe és iskolája. Makkai is ennek teszi meg regényében.

A történet egy nemzedékváltás keretében játszódik le : amíg a 48-as 
dacos, rom antikus nemzedéket felváltja a kiegyezés józan, reális magyarja.

Az öreg Ernyei legnagyobb fiában, Dávidban akar sorsa fölé emelkedni. 
De Dávid sorsát kettétöri a szabadságharc vihara, még inkább az abszolutiz
mus, az idegen uralom. Az elnyomás, m int egy nehéz próba napfényre hozza 
az emberek tulajdonságait. Az Ernyei-féle öregek makacsul nem vesznek 
tudom ást az új világról s pusztulnak. A Dávid-féle rajongó fiatalok m agyar 
módra álmokat szőnek s lakóinak, pedig semmit sem tesznek. Vannak, akik 
a közzel nem törődve, csupán egyéni boldogulásukra néznek, m int az Ernyei- 
vő, Pókai Imre, de erkölcsi alap híján ezek semmivé lesznek. Vannak, akik 
véreik árulóivá válnak.

Az öreg Ernyei álm át kisebbik fia, Áron váltja  valóra. Ő és barátja , 
Paniti Gábor képviselik a józan, okos új magyarságot. Ezek tiszta fejjel és 
szívós akaratta l kitanulva a marosvásárhelyi és az enyedi „kollégiumot“ , 
külföldi egyetemeken gyarapítják tudásukat, s hazajőve, a megtisztelő állami 
meghívás ellenére, öntudatosan, felekezetűk meghívását, az enyedi professzor- 
ságot fogadják el, m ert itt  vár reájuk a legtöbb teendő. Áron öccse, Énok 
pedig otthon m aradva, szorgalmas m unkával gyarapítja az apai vagyont 
s az Ernyei-családot, elfogulatlanul paraszt ággal oltván be nemességét.

A férfiak körül remekbe álm odott nőalakok forgolódnak. Közülük is
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kimagaslik Ernyeiné anyai nagyságában* akit semmiféle fájdalom és csapás 
nem tör meg, sőt még nagyobbá lesz alattuk . Sub pondere ereseit. Az Ernyei- 
leánv, Hozáli, tragikus alakja pedig m intha egy erdélyi balladából lépett 
volna át a regénybe.

Az Ernyei-esalád körül ott hullámzik szinte az egész kicsi Erdély meg
szállóival, falusi népével, ,,kollégyom“ -aival, professzoraival, diákjaival. 
A valóban m egtörtént események s a tényleg élt személyek, m int a császár 
látogatása Erdélyben s a professzorok, a két Bolyai, Hegedűs István, Szath- 
mári Károly stb. alakja csak fokozzák a regény történeti hitelét s életszerű
ségét.

Az író mesterien szőtt érdekkeltő események szereplőivé teszi hőseit. 
Az elnyomatás korának szomorú eseményei, a székely „kollégyomok“ ifjú
ságának élete, falusi idillek, külföldi barangolások peregnek előttünk a könyv 
lapjain, s közöttük, m int csillogó patakok a völgyben, gyönyörű tiszta ifjú 
szerelmek kanyarognak a bús kettétörés, a keserű csalódás s a boldog betelje
sülés felé.

A könyv gazdagsága mindezekkel nincs kimerítve. Ügy tudom , Makkai 
Sándor is, m int regénye főhőse, nevelőnek indult. Ő is „pedagógus-natura“ . 
Sorsa azóta sokfelé vetette , de ezt a term észetét sehol sem tud ta  levetkezni. 
Élete minden te tte  tanítás. Ez a könyv is a m ellett, hogy érdekes és gyönyör
ködtető olvasmány, nevel, tanít. A regény félig-meddig allegória : viszonyai, 
tanulságai a mai időkre is ráillenek. A magyarság jórésze ma ismét idegen 
nyomás alá v e tte te tt, s a könyv írásakor még inkább így volt. Makkai végig
élte ezt az életet, s könyvében a m aga tapasztalatait adja át a m últ köntösé
ben a ma emberének. Alakjaival azt hiszem, valóságban is találkozott a mai 
kisebbségi életben, s mi is találkoznánk velük. A regény lapjain, a szereplők 
beszélgetéseiben, az író megjegyzéseiben egy kisebbségi káté töredékei van
nak szétszórva. Ideírok egyet : „m ost időt és alkalm at nyertünk  arra, hogy 
kifejthessük az Isten által nekünk adott erőnket a m agyar haza felvirágoz
tatására, kiki azon a helyen, ahova á llítta to tt. S Bandi bácsi ebben dicső 
szerepét lá tta  a papoknak, tanároknak, tanítóknak, akik a nép és az ifjúság 
nevelői, tehát a jövendő legfőbb munkásai lesznek a most következő időben“ .

De ezen túl is bőven ontja az író nagy tudásának kincseit. Hellvel-közzel 
ragyogó kis városképeket kapunk M arosvásárhelyről, Debrecenről, Nagy- 
enyedről, melyek úgy zárják m agukba a városok lelkét, m int az átlátszó 
borostyán a belékeriilt életeket. Belátunk az egykori kollégiumi nevelésbe, 
s érdekes vitákat hallunk a nevelésről.

Még egyet említek meg : a könyv külső formája szerint is erdélyi : emlék
iratszerű. Erdély tipikus m űfaja az emlékirat. A történelm i viharok tengelyébe 
á llíto tt kis ország minden fia érzi az idők szeleinek nyom ását, tud ja, hogy 
történelm et él, s ezt a történelm et örökíti meg írásában. Makkai hőse is emlé- 
kezésszerűen meséli el maga és családja sorsát. így válik Makkai kezén egy 
elsődlegesen dilettáns műfajból művészi forma.

Mikor olvastam a könyvet, emlékezetemben a rokon művek egész sora 
rajzott fel, melyeket szerzőjük mind azért bocsátott ú tra, hogy dolgozzanak 
a m agyarságért. Céljukat vájjon elérik-e? Számukra ez lenne a legszebb 
jutalom , nem a kritika és az irodalom történet dicsérete.

Tóth Béla.
Fehér Cűhor : Olisitlio Patakiana. Debrecen, 1940. Exodus-kiadás, 150 1*
Bégi s ma m ár feledésbe ment tö rténete t elevenít fel előttünk az Obsidio 

Patakiana. 1714 nyarán a jezsuiták az alispán és a megyei hajdúk tám ogatásá
val el akarták  foglalni a sárospataki reform átus kollégiumot. A tám adást 
azonban Csécsy professzor leleményessége, a diákók bátorsága és nem utolsó
sorban a pataki polgárok, különösen a kofaasszonyok tám ogatása meg
hiúsította.

Ezt az egyszerű, de igen érdekfeszítően megírt tö rténetet a szerző az el
m últ idők érdekes és színes képévé s a kálvinista magyar ember találó jellem
rajzává bővíti ki. Az a világ, ahova elvezet bennünket idegen és mégis ismerős
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előttünk. Idegenek azok a problémája, amelyek a szereplőket foglalkoztatják 
és az a légkör, amelyben élnek, de a pataki diákok, akiknek tetteiben a múlt 
megelevenedik előttünk, mégis jó ismerőseink. É letük más volt, m int a miénk, 
de arról a módról, ahogy az élet érintéseire reagáltak, azonnal felismerhetjük 
bennük testvéreinket.

„Világnézeti harc“ folyt akkor is, de a harchoz elsősorban nem a földi 
javak, hanem a mennyei üdvösség utáni vágy adott a küzdőknek erőt. Nem 
m ondhatjuk, hogy az a világ jobb volt, m int a miénk, m ert a tudatlanság 
és a fanatizmus az isteni kijelentést oly nagy adag emberi gyarlósággal keverte 
össze, hogy szinte eszünkbe ju tnak  Rousseau szav a i: „Minden jó, midőn 
a Teremtő kezeiből kijön, s minden elfajul az ember kezei között.“ De bár
milyen volt is ez a világ, annyi bizonyos, hogy egészen más volt, m int a miénk. 
Azok a kötelékek, amelyek az embert a földi valóságokon túli világgal össze
fűzték, sokkal erősebbek voltak, m int ma, s a látható és tapin tható  világ 
mögött o tt élt az ember lelkében egy lá thatatlan , de nem kevésbbé való világ 
képe. Fehér Gábor, a pompásan megrajzolt jelenetek egész sorában m u ta tja  be, 
hogy az életnek ez a metafizikai háttere mimódon színezi a hétköznapi élet 
legegyszerűbb cselekedeteit is. A biblia nemcsak az emberek cselekedeteiben, 
beszédmódjában, hanem még tréfáiban is érezteti hatását. Ugyanekkor azon
ban a vallásos h it m ellett az emberi gyarlóság a babona, kuruzslás és varázslás 
eszközeit sem veti meg, hogy hidat verjen a fizikai világ és a mögötte rejlő 
misztikum közé.

Ebből a különös s a mienktől sok tekintetben különböző világból emelke
dik ki az elbeszélés igazi hőse — ha ezt a szót használnunk lehet — a pataki 
kollégium, amely a kálvini hagyományok puritán  szellemében alakítja, oltal
mazza s áldozatra serkenti m indazokat, akik falai között nőttek fel. Az egyet
len kiemelkedő személyiség, Csécsy rektor uram nagysága is főképpen abban 
a hűségben van, amellyel az alma materhez s annak tiszta hagyományaihoz 
ragaszkodik. A „vén ember“ — ahogy Csécsyt tanítványai nevezik — a kál
vinista erények igazi hordozója, puritán  és egyszerű a végtelenségig. Számára 
és élet kritsztusi értelemben ve tt szolgálat. Egyénisége szilárd és határozott, 
m ert az élet nagy labirintusában a biblia az ú tm utatója. Azonban bizonytalanná 
sőt — kissé talán  túlságosan is — gyámoltalanná válik, ha mások ünnepelni 
akarják, m ert érzi, hogy „egyedül Istené a dicsőség“-, akinek ő csak alázatos 
szolgája. Külön érdeme a szerzőnek, hogy a mai cím- és rangkóros világban 
Csécsy professzor személyében olyan keresztyén jellemet rajzol számunkra, 
amelynek még tagadhatatlan  túlzásai is igazi erények felé m utatnak. A profesz- 
szor körül elhelyezkedő diáksereg nemcsak az ifjúság tipikus jellemvonásait, 
m int pl. lelkesedés, tettvágy, bátorság stb. viseli magán, hanem egyúttal 
azokat a vonásokat is, amelyeket a protestáns iskolák fejlesztettek ki növendé
keikben. Ezek az utóbbi vonások különösen abban a viszonyban tűnnek elénk, 
amely a professzor és tanítványai között kialakul. A tanítványok készségesen 
engedelmeskednek tanáruknak, azonban ebben az engedelmességben nincs 
semmi a merev katonai disciplinából, sem a lakájszerű szolgai meghunyászko- 
dásból, amely m ögött a lélekben a legtiszteletlenebb gondolatok és szándékok 
rejtőzködhetnek. Engedelmességük a fiatal ember őszinte és önkéntes meg
hajlása a tudásban, tapasztalatokban és erényekben gazdagabb idős ember 
előtt. De éppen ezért engedelmességük is csak addig ta r t, ameddig a paran
csoló erényei, s ha észreveszik, hogy a „vén emberen“ a maga különös módján 
erőt vesz a hiúság, bizony az idősebb diákok szemébe mondják ezt neki. 
És ez így van rendjén a pa tak i iskolában, m ert a tanár és tanítvány nem m int 
alantas és fölöttes áll egymással szemben, hanem m int ember az emberrel, 
m ár pedig az embernek az a kötelessége, hogy „az Istennek inkább engedjen, 
hogysem az embereknek“ (Ap. Csel. 5, 29). Engedelmességük tehát csak addig 
ta r t, ameddig a vezetőnek Istentől adott erényei a parancsolásra jogot adnak, 
ha azonban az ördög szólal meg benne, még ha oly halkan is, m indjárt szembe 
fordulnak vele. A pataki diákok c lelki m agatartása mélyen protestáns vonást 
elevenít fel. Szembe fordulni az emberekkel, hogy hűek maradhassunk Isten-
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hez, íme ez a magyar protestantizm us rebellis m agatartásának, a kálviniz- 
mus vastagnyakúságának végső m agyarázata. Megmondani az igazat, még ha 
be is törik a fejünk, ez a kálvinista kategorikus im perativus. Pedig elég gyak
ran betörik. A pataki diákok szerencsére nem voltak ennek a veszedelemnek 
kitéve, m ert Csécsy professzor nem engedelmes alattvalókat, hanem saját 
lábukon járni tudó embereket akart nevelni, s tan ítványait éppen őszinte 
s bátor szókimondásukért szerette leginkább. Ezek az erények a mi korunkban 
elég anakronisztikusán hatnak.

Lehet, hogy az az embertípus, amely ezekből az iskolákból kikerül nem 
túlságosan hajlékony és síma modorú, am int ezt pl. az angol M acartney 
a tiszántúli kálvinistáról meg is állapítja. Sőt olyan megfigyelők is akadnak, 
m int pl. a román Jorga, akik szerint a kálvinista ember egyénisége komor és 
rideg. De aki közelebbről megismeri, m iham ar rájön arra, hogy kissé talán 
érdes modora m ögött a lélek önmagához való hűsége rejtőzködik, s ez egyúttal 
biztosíték arra, hogy ha előzékeny és udvarias — m ert talán mégse mindig 
rideg —-, akkor szivélyessége nem az illemtan iránti tiszteletből származik, 
hanem valóban a lélekből fakad.

Az Obsidio Patakiana szereplői valóban nem mindig tisztelik az etikettet. 
Tréfáik, rigmusaik a mai ízlés számára olykor túlságosan is vaskosak, azon
ban ne feledjük el, hogy az író több m int kétszáz évvel ezelőtti kort fest meg. 
Jól tudjuk, hogy a tizenhetedik században, tehát alig egypár évtizeddel 
korábban, Istennek hitvitázó szolgái sem használtak mindig választékos ki
fejezéseket, még kevésbbé várhatunk  ilyeneket a pataki vásár közönségétől. 
A szerző igyekszik személyeit úgy beszéltetni és cselekedtetni, am int ez a kor 
műveltségi szintjének megfelel. Ez sikerül is neki, s az olvasóban alig egypár 
oldal u tán  azt az illúziót kelti, hogy időben messze szállt vissza, s a m últ 
a maga igazi m ivoltában elevenedik meg előtte. Ennek a célnak az elérésében 
a szerzőt kiváló elbeszélő készségén kívül a kor gondos tanulm ányozása is 
nagy m értékben elősegítette. Annak a kornak, amelyről ír, nemcsak eseményeit, 
hanem a szellemét is igen jól ismeri. E m elle tt kitűnően ismeri annak az egy
szerű magyar népnek életét és nyelvét is, amelynek fiai oly nagy számmal 
népesítették be a protestáns főiskolákat. Elbeszélésének legsikerültebb részei 
éppen azok a jelenetek, amelyekben az egyszerű emberekből összeverődött 
tömeget m u ta tja  be. (A pataki vásár, a várostrom  előtt a kollégium m ellett 
tereferélő asszonyok stb.)

Az Obsidio P atak iana m ellett találunk a kötetben néhány debreceni 
diákhistóriát is. Ezekből a színes és eleven diáktörténetekből a századforduló 
nyugodt, békés és szinte probléma nélküli kora tükröződik vissza. A vallási 
harcok m ár rég elültek, a bennünket nyugtalanító szociális problémák pedig 
még akkor nem érték el a kollégiumi ifjúságot. Az élet, ha nem is a kollégium 
kapuja m ögött, de mindenesetre a város falain belül zajlott le, s ami azon 
kívül történik, arról (a. 48 és 67 körül zajló pártharcodtól eltekintve) a kollé
giumi ifjúság alig vesz tudom ást. Ebben a m egváltozott és szűkkörű világban 
mégis ugyanazokat a diákokat látjuk viszont, akiktől az Obsidio Patakiana- 
ban búcsút vettünk. Egyszerűek, természetesek, szeretik a dolgokat a nevükön 
nevezni, s bár a patak i ostrom óta több m int kétszáz év te lt el, a műveltség 
nem gyalulta őket túlságosan egyformává és hajlédonnyá. A tanulásról nem 
sok szó esik ezekben a novellákban, de reméljük, ezekre a diákokra is áll az, 
am it Tóth József bácsi az „Utolsó nagybot.os“ -ban m ondott, az t. i., hogy „ha 
tanulni kell, sokat tanulnak“ . Dehát a diákok sem élnek csak betűvel, hanem 
kézzelfoghatóbb táplálékkal is. Ezért, ha  erre alkalom kínálkozik, nagyokat 
esznek és isznak, és hogy a szellem is megkapja a maga szórakozását, egymást 
vaskos tréfákkal szórakoztatják.

Fehér Gábor d iáktörténeteket írt ugyan, de mégis némileg a történetíró 
szerepét tö ltö tte  be, s nemcsak egypár vidám tö rténetet m entett meg az el
múlástól, hanem egyúttal megörökítette a világháború előtti debreceni Kollé
gium szellemét is. Nyugodtan m ondhatjuk, ezekben a történetekben jobban 
él a m últ szelleme, mint sok elvont fogalmakkal dolgozó történeti munkában.
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Napjainkban minden közösség igyekszik önmagára eszmélni, s ezért 
egymásután tesszük fel a kérdéseket : Mi a magyar? Mi a protestáns? Mr 
a kálvinista? Fehér Gábor elbeszélései némileg segítségünkre lehetnek, ha ezekre 
a kérdésekre feleletet igyekszünk adni. Lehetnek alakjai rokonszenvesek 
vagy ellenszenvesek, ez ízlés és felfogás dolga, de az bizonyos, hogy ezek a tan á
rok és diákok erényeikkel és hibáikkal együtt ízig-vérig magyarok és kálvinis
ták. A mi uniformizált és megfegyelmezett világunkban a mások egyéni 
véleményét és lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartó  protestáns magyar 
ember számára mind kevesebb és kevesebb tér marad. Éppen ezért te tte  jól 
Fehér Gábor, hogy egypár jellegzetes vonást adott ennek az embertípusnak 
a portréjához, még m ielőtt végkép kiszorulna az életből.

Dr. Gacsályi Sándor.
Az egész látóhatár. „Az emberi szótár legtiszteletreméltóbb szavai 

egyszersmind a leggyalázatosabbak, m ert ezekkel éltek vissza leginkább.“ 
Szomorú, de való megállapítás ez. Talán a gyalázatos kifej ezés túlerős, de 
enyhébb szóval nyugodtan m ondhatjuk, hogy a legtiszteletrem éltóbb szók 
köznapivá, únottá, üressé válnak. A nemzeti sorskérdések kifejezés sem kerüli 
el ezt a végzetet. Olyan tömegben kaptunk m ár egyes kérdésekkel, kérdés- 
csoportokkal, vagy akár összefoglaló, egész nemzeti problem atikánkkal fog
lalkozó műveket a legkülönbözőbb rendű és rangú írók, tudósok, filozófusok 
tollából, hogy kételkedve veszünk a kezünkbe minden ilyenfajta újabb sa jtó 
terméket.

Nem tagadjuk, ez az előítélet kísértett Szabó Dezső hatalm as három 
kötetnyi tanulm ánv-gyüjtem ényével szemben is. Ám az előítélet gátjá t csak
ham ar ledönti Szabó Dezső stílusfolyamának minden akadályt elsöprő titáni 
ereje. Nyelve, ez a hatalm asan tovazuhanó áradat megragad és magával sodor 
önkicsinyességükben kéjelgő rajongókat és ellenzéki óriásokat. A m ártír
zseninek kikiáltott próféta nagyságából táplálkozó dagadókeblű megnem- 
értetteket s a liberális szántalpakon tovasikló beérkezetteket egyaránt.

A magyar élet látóhatárát az író útm utatása szerint ezekbe a pontokba 
foglalhatjuk össze : Elérkezett az idő, amikor nemzetünk minden problémá
jával szembe kell néznünk. A magyarság sajátos történelmi alkotását csak 
egy teljesen önálló és független állam kereteiben valósíthatjuk meg. A m agyar
ság sajátos egyénisége, fejlődésének gazdag lehetősége a magyar parasztság
ban van. Megmaradásának külpolitikai biztonságát elsősorban a keleteurópai 
és balkáni nemzetek szolidaritásának megszervezésében fogja keresni. 
A magyarság teremtsen egy új demokráciát, amely egy egyetemesebb, gaz
dagabb és magyarabb kulturális élet megvalósítására, új nevelési rendszerrel 
mozgósítsa a m agyar lelket.

E főkérdések köré összecsoportosított százrétű tanulmányok közül 
bennünket természetszerűleg azok a lapok érdekelnek legközvetlenebbül, 
amelyek a középiskolával foglalkoznak.

Szerzőnk egy „szabódezsői“ kirohanással ledorongolja „az iskola az élet
nek neveljen“ követelményt, kim utatván ennek képtelenségét. Hasonló
képpen pellengérre állítja az egymást nyakrafőre követő iskolai reformokat 
is, melyek ötletszerűen, csak egy-egy részletet nézve, néha a kor valamelyik 
divatos szólamának parancsára, néha egy tószt rögtönzési rohamában mázol- 
ta tn ak  a m agyar középiskolához. A mai reform kupánüti a tegnapi reformot, 
hogy ő is hasonlóan járjon a holnapi reformnál. . . A szegény magyar közép
iskola pedig sóhajtva irigyli a városligeti pofozógép nyugodtabb sorsát.“

Mi, akik a középiskolai reformizálásnak nem egyszer voltunk szenvedő 
részesei, jól tudjuk, hogy e durva színekkel ecsetelt kép nem puszta fantázia 
szüleménye.

Míg ezeket a minden betűjükkel elevenbe vágó szavakat az író, vagy a 
politikus tolla rója papírra, addig — úgy érezzük — a tanár, a nevelő Szabó 
Dezső lelke sugalmazta azokat a sorokat, amelyekkel a középiskola feladat
körét jelöli meg. Túl azon az általános célkitűzésen, hogy a középiskola 
egyént, m agyart, polgárt, embert neveljen, így lá tja  a középiskola szerepét:
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, , ,Vigyázni, hogy semmi megszerzett emberi érték ne menjen veszendőbe, 
hogy az évezredek millió csókján á t term észettől, társadalm i fejlődéstől 
gazdagodó, a máig elju to tt teljes, integrális ember minden termő csirájában, 
minden alkotó erejében, minden lelki színében : egész, m egnyírbálatlan egyé
niségében fejlődjék a jövőbe és építsen jövőt : ez a középiskola nagyszerű 
konzervativizmusa s emberi megm aradásunk legfőbb biztosítéka. V iszon t: 
bevinni ennek az integrális embernek évezredeken gyűlt gazdagságába az új 
korok és új élethelyzetek újonnan tám adt építő és egészségre, m unkára, 
életre, élethitre, szolidaritásra determináló elemeit : ez a középiskola lendí
tése az emberi haladás pályáján’. . .  A középiskola az állandóan nyitott szem, 
a szüntelen intézményes szorgoskodás arra, hogy a technikai, gazdasági, 
ideologóiai változásoktól újjá és ú jjá  alak íto tt világot úgy vigye az ifjú 
lélek determináló elemei közé : hogy megvédje az emberi lélek és fejlődés 
egészséges folytonosságát, hogy meggátolja az embert megnyirbáló, az emberi 
term ést megszégyenítő beteg uniformizálást., hogy az egyedi és kollektív 
individualitások sajátos erőit új, gazdagabb élettermésre továbbfejlessze.“

Vannak egészen sajátos, egyéni elgondolásai (hogy felesleges a gyorsírás 
és m űvészettörténet, hogy az alsó osztályokban ne tanítsunk idegen nyelve
ket. V itatható részletkérdések ezek).

Bizonyos, hogy még sok szó fog elhangzani Szabó Dezső m ásirányú meg
jegyzései, vélekedései nyomán, m ellettük és ellenük egyaránt. A nélkül, hogy 
elmerülnénk a Szabó Dezső által felvetett kérdésrengeteg útvesztőibe, csak 
egyetlenegy m ondatát idézzük még : ,,(), m agyar anyák csókjából emberi 
szívvel fakadó ifjak, lányok és fiúk : szeressétek a m agyar parasztot, és szeres
sétek az emberi lélek legcsodálatosabb, legmegmondóbb m uzsikáját : az édes 
magyar nyelvet. Mert a m agyar paraszt és a m agyar nyelv a mi földi örökké
valóságunk.“

Magyar nevelők! Érzitek-e, hogy a ti lelketekben lelkezett szózat ez az 
ifjúság fe lé ? ...

Sopron. Dr. Benkö László.

It. \V. P o h l: Biniührumj in die Optik. J. Springer, Berlin 1940. 320 oldal. 
HM. 18 00.

R. W. Bohl göttingai egyetemi tanár 1927-ben Einführung in die Elek
trizitätslehre és 1930-ban Einführung in die Mechanik und Akustik címen 
könyvet írt. Ezek a könyvek felfogásuk zseniális újszerűsége, a bennük leírt 
kísérletek szellemessége következtében csakham ar világhírűek lettek, és a 
fifzika tanításában kisebbfajta forradalm at idéztek elő. H atásuk jellemzésére 
elég annak megemlítése, hogy könyvei nyomán több szerző Fohlt ,,nép
szerűsítő“ fizikát írt azok számára, akiknek Bold eredetiben magas, továbbá, 
hogy Bohl erélyes tám adásai és gúnyos kifakadásai nyomán megszűnt az absz. 
elektrosztatikai és absz. elektromágneses mértékrendszer, legalább is a közép
iskolában.

Több évi feszült várakozás után a jelen évben megjelent a Bohl-sorozat 
befejező kötete, az Einführung in die Optik. Elgondolható, hogy az előző két 
kötet után milyen kíváncsisággal várták  világszerte ezt a m űvet. Előrebocsát- 
hatjuk , hogy a harm adik kötet nem ron to tta  le az első kettő hatását, és ha 
újabb fokozást nem is tapasztalunk, ez talán csak azért van, m ert Pohl első 
két kötete hozzászoktatta már az olvasót a fizikai problémák nála szokásos 
elegáns tárgyalásmódjához. Mint Bohl előző köteteiben, úgy itt sincs meg 
az elméleti és a kísérleti fizika szembeállítása, egyszerűen csak fizikáról, 
optikáról van szó. Ez nagyon helyeselhető, hiszen a fizika felosztása elméleti 
és kísérleti részre nem fakad a dolgok lényegéből, hanem csak a fizikusok 
munkamegosztásának többször előforduló esete. Hasonlóan ehhez, hiányzik 
az ú. n. geometriai és fizikai fénytan szétválasztása. Elvben ez is örvendetes, 
bár nincs kizárva, hogy ezeknek a részeknek kissé élesebb elhatárolása az 
átlagos olvasó részére könnyebbé te tte  volna a m űvet. Bohl meggondolásainak 
középpontjában a sugárnyalábok határolása áll, de bizonyos mértékben
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túlzásnak látszik pl. az a kijelentése, hogy ,,a lencsénél a keret a fontos, nem 
az üveg“ . (Inkább mondanánk így : ,,az üvegen kívül tek in tette l kell lennünk 
a keretre is“ .)

Pohl optikája a fényvisszaverődés és törés jelenségével kezdődik. 
Már i t t  is azonnal felhívja figyelmünket a fény hullámtermészetére 
és a sugárnyalábok határolásának fontosságára. Mindegyik optikai eszköz 
esetében m egállapítja elméleti alapon azok teljesítőképességének határait. 
Az interferenciajelenségekről szóló igen részletes fejezetben nagyon sok szép 
kísérlet leírását olvassuk. Ezek közül igen soknak eredményét fényképező
lemezen rögzíti. Tanításunkban megokolatlan maradiságbóí a Fresnel-féle 
kettős tükrös és biprizmás interferenciakísérleteket szoktuk felhasználni, 
ezért tanulságosak a Pohl könyvében leírt kísérletek, mert sokkal egyszerűbbek, 
fényerősebbek, és számítással is könnyebben követhetők. Ilyenek például a 
Young— Lloyd-féle kísérlet, azután a vékony planparallel lemezeken és be
porzóit tükrökön észlelhető interferenciajelcnségek. Az úgynevezett diffrakciós 
jelenségeket is legtöbbször fényképezi. A polarizációról szóló fejezetben 
örömmel észleljük, hogy mellőzi a ,,polarizáció sík ját“ , és csak rezgési síkról 
beszél, amelyben az elektromos vektor rezeg. Igen részletes az elnyelő anyagok 
optikájáról, a szóródásról és a diszperzióról szóló rész. Némely helyen azzal 
okolható meg a túlságos részletesség, hogy Pohl saját kutatási területeiről 
van szó.

Pohl könyvének utolsó harm ada a fénytannak az atomelmélettel kap
csolatban lévő részeit tárgyalja. Fényelektromos jelenség, Balmer-szériesz, 
termsémák, klasszikus kvantum elm élet a szokásos módon következnek egymás 
után. Megismerjük a hullám-korpuszkula dualitást, általában kísérleti szem
pontból. Csak sajnálhatjuk, hogy a magfizika, Schrödinger-egyenlet, relativi- 
tási elmélet iránt Pohl ezen és előző könyveiben kevésbbé érdeklődik. Az utolsó 
fejezetben a fiziológiai fénytan (fényesség, színérzékelés stb.) köréből érte
sülünk olyan dolgokról, amelyeket fizikai könyveink sokszor elhanyagolnak. 
Mindezt egybevetve, a könyvet olvasni és tanulmányozni kell.

Budapest. Dr. Vermes Miklós.
Dr. Max Hessenland : Praktikum der gewerblichen Chemie. J. F. Lehmann» 

Verlag, München-Berlin 1938. 288 oldal. RM 16-— .
Á gimnáziumok VI. osztályában most meginduló kémiai oktatás olyan 

könyveket te tt szükségessé, amelyek iskolai bem utatásra vagy tanulói gya
korlatra alkalmas kísérletek leírását tartalm azzák. Nem olyan könyvekre 
gondolunk, amelyek régi és így rendszerint közismert, semmiféle praktikus 
vonatkozással sem bíró, inkább játéknak számító kísérleteket sorolnak fel, 
hanem olyanokra, amelyek például fontos technológiai eljárások kicsinyített 
mását írják le az órán való bem utatás céljából, vagy valamely kémiai törvényt 
illusztrálnak. Nem véletlen, hogy a német irodalomban találunk ilyet, hiszen 
egyrészt Németország kémiai ipara egyedülálló magasságban áll a többi 
európai országé fölött, másrészt o tt a kémia középiskolai tanítása is igen 
alapos és részletes. Az utóbbi években tanáraik és tanszergyáraik igen nagy 
igyekezette] fogtak hozzá kémiai oktatásuk modernizálásához, és nem egy új 
kísérleti eszközt szerkesztettek (például ilyenek az ú. n. Kolbenprober, K intoff 
eszközei, a Phywe-cég eszközei slb.). A kémiai technológia, általában a kémia 
igen nagy részét tan ítják  Németország középiskoláiban, és ez szabja meg 
Hessenland könyvének anyagkiválasztását. Még jónéhány, a kémiai oktatást 
kiterjesztő tantervnek kell nálunk létrejönni, amíg Hessenland minden kísér
letét be tud juk  m utatn i az iskolában.

A könyv két részre oszlik, anorganikus és organikus részre. Néhány 
bevezető, általános kémiai kísérlet u tán  végigmegy az egész anorganikus és 
organikus kémián, mindvégig gyakorlati, technológiai szempontból. Körülbelül 
350 kísérletet ism ertet, ezek részben preparatív  feladatok, részben analitikaiak, 
az anyagvizsgálat körébe vágnak, vagy a mindennapi életben használt igen 
sok drogériái árucikk készítését ismertetik. Eltérően a primitív kísérletező
vezérfonalaktól, m indenütt pontos mennyiségi adatokat közöl, m indent meg-
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okol (e nélkül ilyen könyv gondolkodó ember számára úgyis élvezhetetlen 
volna). A kísérletek leírásai, az adatok pontos m egtartása esetében eddig 
kivétel nélkül megbízhatóknak m utatkoztak. A leírt kísérletek közt meg
találjuk a H aber—-Bosch-szintézis, az ammóniából való salétrom savgyártás, 
a kontakt kénsavgyártás, a gipszből való ammóniumszulfátelőállítás, ammó- 
niákszódagvártás, termites eljárás, krakkolás, műselyemgvártás stb. egyszerű 
kiviteli formáit. Igen hasznosak a mosószerekről, benzinekről, kenőanyagokról 
stb. közölt táblázatai. Végül a középiskolai tanár és diák szempontjából szóba 
kerülhető 154 németnyelvű, gyakorlati kémiai könyv címét közli.

Hessenland könyvének megítélésénél nem szabad elfelejtenünk, hogy 
célkitűzése csakis praktikus, technológiai irányú. Elméleti, fizikai, kémiai, 
rendszeres anorgikus vagy organikus kémiai kérdések feldolgozása nem 
tartozik tárgyához, amint az m ár a könyv címéből ;s kitűnik. Az idetartozó 
problémákra más könyvekből kell megkeresnünk a feleletet. Igaz, hogy ilyen 
irányú könyvekhez a tanár úgyis könnyebben hozzájut. Vannak a technológiai 
tárgykörben is olyan részek, ahol a könyv kiegészítésekre szorul, ezeket a 
legújabb keletű kísérleteket azonban rendszerint még csak folyóiratokból 
vagy gyári leírásokból ism erhetjük meg. Azonban ilyen hiányt "csak kevés 
helyen tapasztalunk. Egyébként m agától értetődik, hogy a könyv feltételezi 
a kémia alapismereteinek a birtoklását. Összefoglalva a felsoroltakat, meg
állapíthatjuk, hogy Hessenland könyve a kém iát tan ító  tanárnak  igen jó 
szolgálatot tesz és nagyon ajánlható.

Budapest. Dr. Vermes Miklós.
künstlich Radioaktivität und ihre kernphysikalischen Grundlagen. (Dr. W. 

Hanle, Göttingen ; kiadó Gustav Fischer Jena, 1939. 107 oldal.)
A radioaktivitásnak m integy 45 évvel ezelőtt tö rtén t felfedezése ind íto tta  

meg azokat a kísérleti és elméleti kutatásokat, amelyek az elektromos kisülé
sekre és az elektromágneses sugárzásokra vonatkozó vizsgálatokkal kapcsolat
ban, részben a kozmikus sugárzás megfigyelési eredményeinek tek in te tbe
vételével is. a mai atomfizika kialakulására vezettek. Az atomfizika van ma 
a fizikai tudom ányos érdeklődés gyújtópontjában. Ahogy nemrégiben a relati
vitás elve, úgy most az atomfizika a ,.divatos“ tém a a fizika laboratórium ok
ban, tudományos és népszerű előadásokon.

A csak nemrég megindult kutatásoknak máris számos kísérletileg meg
állapított, elméletileg összefoglalt végleges eredménye van. Ezek a tudom ányos 
megállapítások olyan döntően alakíto tták  át fizikai világképünket és hova
tovább nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szempontból is annyira fontosakká 
válnak, hogy a középiskolai term észettudom ányi oktatás sem zárkózhat el 
legalább is a fontosabb eredmények ismertetése elől. Erre tan tervűnk is módot 
ad, amikor kimondja, hogy ,,a fizika új elméleteit nem hagyhatjuk említés 
nélkül, hiszen ezek a jövőben egyre nagyobb szerephez fognak ju tn i, nemcsak 
a fizikában, hanem a kémiában is“ . Ezzel összefüggően nyilvánvaló köteles
ségünk, hogy állandó önképzéssel kiegészítsük és korszerű szinten tartsuk  
szaktudásunkat. Sajnálatos módon a modern fizikai szakkönyvek legtöbbje 
olyan, hogy az olvasónak egy egész m atem atikai rizskásahegyen kell keresztül
rágnia m agát, m ielőtt a tulajdonképpeni fizikai tartalom hoz eljutna. Annál 
inkább örülünk, ha egy olyan könyv akad a kezünkbe, amelyik tú lzo tt m ate
matikai formalizmus nélkül ism ertet meg a kérdés lényegével.

Ilyen irányú és e m ellett világosan megírt, rövid összefoglaló kis könyv 
I lanle" göttingai professzor idézett műve. Tulajdonképpeni célja az alig hat 
éve felfedezett mesterséges radioaktivitásra vonatkozó eredmények össze
foglalása, de az ezek megértéséhez szükséges atom fizikát olyan részletesen 
tárgyalja, hogy a 96 oldalnyi szövegből 60 oldalt kitevő öt fejezet foglalkozik 
ezzel. Az első három fejezetben alaposan ism erteti az atom elemi alkotórészeit, 
tulajdonságaikat, a quantum elm élet és hullámmechanika lényegét, az atom 
szerkezetét, a magban uralkodó erő- és energiaviszonyokat, stabilitási feltéte
leket : m indent röviden, néhány jellemző példával megvilágítva. A kísérleti 
módszereket ism ertető negyedik fejezet csak egészen vázlatosan közli a kísér-
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leti eljárások elveit. Az ötödik fejezet megismertet az atóm átalakítások minden 
elméletileg lehetséges és tényleg megfigyelt módjával. A hatodik fejezet azután 
m ár a könyv speciális tárgyával, a mesterséges radioaktivitással foglalkozik, 
vagyis instabilis elemek képződésére vezető atóm átalakításokkal protonok, 
alfarészek, neutronok, deuteronok és gammasugarak segítségével. A m ester
séges és természetes radioaktivitás megnyilvánulásainak ismertetése is kellő 
helyet kap még ebben a fejezetben. A hetedik fejezet, amely a mag metastabilis 
állapotaival foglalkozik, m ár olyan különleges tém ájú, hogy a mi szempontunk
ból általános érdeklődésre nem ta rth a t számot. A nyolcadik fejezet néhány 
oldaton arról szól. hogy az eddig elért eredményeknek mi a jelentősége a 
kémia, biológia, orvostudomány, technika, kozmikus sugárzás terén. Persze 
itt egyelőre még inkább csak az alkalmazási lehetőségekről beszélhetünk ; 
hogy reményeink milyen mértékben fognak teljesülni, az még a jövő titka.

Az, aki a tém akörbe mélyebben akar behatolni, a könyv végén az idevágó 
irodalomra vonatkozó kimerítő ú tm utató t talál.

Végül hét táblán színes nyomású grafikonok feltüntetik valamennyi elem 
isotópjait, isobárjait az összes átalakulási lehetőségekkel, félértékidőkkel a 
hidrogéntől a transuránokig.

A kifogástalan nyomású, szép kiállítású könyv egyetlen hibája, hogy 
elég drága : 12-— RM.

Budapest. Kilczer Gyula.

Wiener Jahresheíte. Wien. Dr. Láng Margit : Beiträge zur altitalischen 
Tracht. Bár e rovat elsősorban a külföldi szorosan vett pedagógiai folyóiratok 
szemléje, mégsem térhetünk ki a csábítás elől, hogy felhívjuk a figyelmet a 
Wiener Jahreshefte 1940. X X X II. kötetére, melynek egyik legelőkelőbben 
kiállított tanulm ánya éppen magyar tanár, dr. Láng Margit fáradhatatlan 
archeológiái kutatásainak eredménye. Szerző az óitáliai viselet jellegzetességeit 
a délitáliai vázafestészet szinte áttekinthetetlen  gazdagságú anyagának vizs
gálata alapján állapítja meg biztos ítélettel és az anyag feltétlen ismeretével. 
Hangsúlyozza, hogy a görög hatás alatt álló és ennélfogva görög elemekkel 
fokozottan vegyült apuliai vázafestészettel szemben a lukániai és főleg az 
osk vázafestészet az, melynek nem görög elemeiről, bizonyos fenntartással, 
fel kell tételeznünk a hazai jelleget. A megállapítások alapjául tehát főleg 
ezek szolgálhatnak. Hogy mennyire otthon van dr. Láng Margit az anyagban, 
arról m ár a jegyzetekben felsorolt számos korábbi hasonló tárgyú m unkájának 
címeiből is meggyőződhetünk. Szerző ezen tanulm ányával életművének tek in t
hető ezirányú kutatásainak újabb állomásához érkezett, és újból bebizonyí
to tta , mennyire szinte egyedülálló ismerője e témának hazánkban, és meg
állapításai milyen nagymérvű elismerésre találnak a külföldi szakkörökben. 
Dr. Láng Margit, akinek hosszú, középiskolai tanári pályája folyamán a tan ít
ványok százaiban sikerült rendkívül lelkes és élvezetes előadásával a képző
művészetek iránt az érdeklődést egész életre szólóan felkelteni, követendő 
például szolgál arra, hogy miképpen találkozhatik a gyakorlati pedagógus és 
tudós kutató  egy személyben.

Budapest. Dr. Dömötörné N őid Elza.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK.
I)r. Bánkúti Dezsőt, folyóiratunk főszerkesztőjét, m int arról röviden már 

megemlékeztünk, Magyarország kormányzója tanügyi főtanácsos gimnáziumi 
igazgatóvá nevezte ki. Nem akarjuk ezen a helyen őt hosszasan ünnepelni : 
hisz a szavakkal való játék semmiképpen sem illik az ő egyéniségéhez, aki az



élet értelmét és az ember értékét egyedül a cselekvésben látja. És ha most 
mégis visszatérünk erre a valamennyiünknek kedves, örömet okozó hírre, 
egyedül azért tesszük, mert szükségesnek tartjuk, hogy Bánkúti Dezső érezze 
e lapokról is a magyar protestáns tanárság feléje áramló szeretetét és feltétlen 
bizalmát. Magyarországon, sőt —  sajnos — sokszor a mi szűkebb köreinkben 
is, a társadalom figyelme, a köz bizalma akkor szokott egyesek felé fordulni, 
amikor a hivatalos ranglétrán, állami elismerésekben már magasra jutottak. 
Hogy ez Bánkúti Dezsőnél, akit az evangélikus tanárság nagynevű elődök 
után már régebben elhívott a vezéri polcra, éppen megfordítva történt, min
dennél világosabban bizonyítja, hogy ő, akár egyházról, akár hazáról van 
szó, sohasem a méltóságot és kitüntetéseket, hanem mindig a szolgálatot 
kereste. A jövő krónikása majd alkotásaiból fogja megítélni az Orsz. Ev. 
Tanáregyesület elnökének, számtalan egyházi és társadalmi szervezet vezető 
tagjának m unkásságát; egyről, a legfontosabbról azonban csak mi, kortársai 
tudunk tanúságot ten n i: az ő igaz emberségéről. Számára a szeretet nem szenti- 
mentalizmus, hanem életelv, munkásságának legfőbb ereje. Sohasem kereste 
a nagyok, hatalmasok barátságát: igazán jól csak tanártársai körében érzi 
magát, legjobban azonban tanítványai között, lelkesedéstől fűtött órái 
alatt. Szívből kívánjuk, hogy a Mindenható engedje megérni vágyainak, 
szép terveinek valóraválását, juttassa diadalra az ügyeket, amelyeknek 
Bánkúti Dezső szolgálatába állott. '

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1941— 42. tanévre a következő tankönyvek jelennek meg :

1. Dr. Zsigmond Ferenc: Magyar Irodalomtörténet I. rész, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VII. o. számára.

2. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története I. rész, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VII. o. számára.

3. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok IV. o* 
számára.

4. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyw a leánygimnáziumok V. o. 
számára.

5. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim
náziumok VII. o. számára.

6. Jónás Márton: Mennyiségtan a gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VII. o. számára.

7. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv a leánygimnáziumok III. o. 
számára.

8. Kis Fizika a gimnáziumok és leánygimnáziumok III. o. számára.
9. Fizika I. rész, a gimnáziumok és leánygimnáziumok VII. osztálya 

számára.

Előreláthatólag megjelenik még az 1941—42. iskolai évre:

Dr. Győry Aranka: Művészettörténet I. rész, a gimnáziumok és leány- 
gimnáziumok VII. o. számára.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1940 december hó 
16-tól 1941 március 15-ig a következő összegek érkeztek. Tagdíj 1937-re: 
Kardeván Károly 4 P. Tagdíj 1938-ra : Raskó Kálmán 4 P, Kardeván Károly 
4 P. Tagdíj 1939-re : Raskó Kálmán 4 P, dr. Jánossy Lajos 4 P, Kardeván 
Károly 2 P. Tagdíj 1940-re; Raskó Kálmán 4 P, dr. Czirbusz Endre 4 P, 
Haberehrn Gusztáv 4 P, Jancsik Mihály 4 P, Nagy Imre 4 P, Nyíry Sándor



4 P, dr. Reuss 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, Fáy Károly 4 P, dr. Mauritz Béla 4 P, 
Kemény Gábor 4 P, Ballai Mihály 4 P, Kazár József 4 P, Molnár Endre 4 P, 
Szíjas Pál 4 P, Zoltai István 4 P, Enessey László 4 P, dr. Prőhle Károly 4 P, 
Durkó Erzséber 4 P, Krisch Jenő 4 P, dr. Jánossy Lajos 4 P, dr. Wiczián Dezső 
4 P, Ambrózy Géza 4 P, Belfy Sarolta 4 P, dr. Dubizmay Izabella 4 P, Fehér 
Gábor 4 P, Fehér Gáborné 4 P, dr. Gáspár Margit 4 P, Karner Emília 4 P, 
dr. Kovách Lászlóné 4 P, Molnár Rózsa 4 P, Rezessy Zoltán 4 P, özv. dr. Ruh- 
mann Kornélné 4 P, Szenészi Gyula 4 P, Weiszer Gyula 4 P, Weiszer Gyuláné 
4 P, Czékus Károly 4 P, Lang János 4 P, Draskóczy Lajos 4 P. Tagdíj 1941-re : 
Barcsai Károly 4 P, dr. Barcsai Tibor 2 P, Gergely Ida 4 P, Fáy Károly 4 P, 
Lemle Rezső 4 P, dr. Deák János 4 P, dr. Wiczián Dezső 4 P, Kolofont Erzsé
bet 4 P, Késmárszky Hermin 4 P, Szíj Ilona 4 P, Zalán Frigyesné 4 P, Szepes 
Berta 2 P, dr. Sümeghyné Ági Sára 2 P, Kada Judit 2 P, dr. Mendöl Tibor 
4 P, Hajas Béla 2 P, Lang János 4 P. Tagdíj 1942-re : Dr. Nádor Jenő 4 P.

Tanulók utáni járulékok 1941— 42-re : Aszódi fiúgimn. 156*40 P, Nyíregy
házi fiúgimn. 150*40 P, Békéscsabai fiúgimn. 130—  P.

A z 1941 január havi számban javítandó : Dr. Bereczky Margit 2 P.
Budapest, 1941 március 15. Kilczer Gyula, pénztáros.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület postatakarékpénztári csekk
számlájának száma : 48,099 ; címe : Országos Evangélikus Tanáregyesület, 
Budapest.

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 108,231— 
1938. IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével 
a szabványosított füzetek kötelező használatát 1939 
szeptember 1-i hatállyal a középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. 
Jrir. város és a Tiszántúli református egyházkerület 

könyvnyomda-vállalata is gyár t j a  
előírás szerint, a legtökéletesebb ki
vitelben, alul látható gyártási jegy
gyei ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogató- 

GYÁRTÁSI JEGY. sára a figyelmet felhívjuk.

Debrecen sz.kir. váró« és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1041—848
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A  S Z E R K E S Z T Ő - B I Z O T T S Á G  T A G J A I :
R e fo rm á tu s  ré s z rő l: v ité z  dr. B essen ye i L a jo s , dr. G aál L ás:ló , 
J é k e ly  L a jo s , dr. K u n  Sándor, dr. P a p p  Ferenc.
E v a n g é lik u s  r é szrő l: dr. B á n k ú t i  D ezső. dr. H . G a u d y  L ászló , 
dr. R e ll L a jos , dr. R e m p o r t E lek , Z so ln a i V ilm os.

M E G J E L E N I K  évenkén t 12 füzetben.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  egész évre 6 P . E g yes  szám  ára 80  fillér . — 

A Z  O R T E  és O E T E  ta g ja in a k  a P ro t. T a n ü g y i S zem le  kü lö n  elő
fize tés  n é lkü l az egyesü le ti tagd íj fejében  já r .

K É Z I R A T O K  rejormaitus részről a felelős szerkesztőhöz (D ebrecen, 
R e fo rm á tu s  g im n á z iu m ) ,  evangélikus  részről a főszerkesztőhö  
(B u d a p e s t,  I V . ,  D eá k-tér  4. s zá m )  kü ldendők .

K I A D Ó H I V A T A L : D ebrecen, R e fo rm á tu s  g im n á z iu m , a hová  az elő
fize té s i d íja k  és rek la m á c ió k  k ü ld e n d ő k ; a ta n á ri és fenn tartó - 
testü le ti já ru léko k  azon b a n  egyenest a tanáregyesü le ti p énztárakba  
irá n y íta n d ó k .

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli ta g ja iv a l, hogy 
az egyetemes közgyű lés határozata  értelm ében m in d e n  ta n u ló  után  
szedett 1 P . 60 fillé r  N eve lés i A la p  ja vá ra  az egyetem es pénztárba  
kü ld en d ő  (B u d a p e s t,  I V . ,  D eák-tér 4 . ) ,  a 40 fillé r  ta n u ló já ru lék  
p ed ig  a T a n ü g y i S zem le  ja vá ra  az egyesület pénztárosához,  K ilczer  
G yulához (B u d a p e s t,  V I I . ,  V ilm a  k irá lyn ő -ú t 1 9 ) . U gyancsak  
a pénztáros cím ére kü ld en d ő  m in d en  év december 3 1 -ig  4 P . évi 
tagsági d íj.

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  p o sta ta ka rékp én ztá ri csekk
s zá m lá já n a k  szá m a  : 42 ,625 , cím e  : P ro testáns T a n ü g y i  Szem le, 
Debrecen.

L A P Z Á R T A  m in d en  h ó n a p  20-án .

Pályázati hirdetmény.

Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evan
gélikus Tanáregyesület közös tankönyvbizottsága pályázatot hirdet 
a református és evangélikus gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VIII. osztálya számára az új Tanterv szerint készítendő „Bölcsészet“ 
című tankönyvre.

Az eltérő tantervi anyag miatt külön tankönyv szerkesztendő 
a fiúgimnázium és külön tankönyv a leánygimnázium számára.

Pályázati határidő : 1941 november hó 30.
A pályázat titkos. Jeligés levéllel ellátott pályaművek a jelzett 

terminusig a Debreceni Református Gimnázium Igazgatóságához 
adandók be 5 írógépeit példányban. A pályadíjnyertes mű Debrecen 
sz. kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület könyv
nyomda-vállalatának tulajdonába megy át. A szerzői díj a tankönyv 
eladási árának 10%-a, amit az említett könyvnyomda-vállalat a 
szerzőnek a teljes kiadás után a tankönyv megjelenésekor folyósít.

Debrecen, 1941 február hó 25.
D r. P a p p  Ferenc.



Fontos értesítés!
i.

Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága 
az egyesület idei közgyűlését a Protestáns Tanügyi Szemle 1941 
áprilisi számában közzétett) Meghívó alapján május 30—31. napjain 
Kolozsvárra hívta egybe és jelezte, hogy részletes programmot a 
Protestáns Tanügyi Szemle májusi számában fog közölni. Azonban 
a még mindig tartó nyugtalan politikai viszonyok idmdályokat gör
dítenek a közgyűlés megtartása elé. A központi igazgatóság ez úton 
értesíti a tanáregyesület tagjait, hogy részletes tárgysorozatot és 
tájékoztatót egyelőre nem tud adni, hanem május 20-ig külön kör
levélben fogja tudatni a tagokkal, hogy a közgyűlést a már meg
hirdetett időpontban meg lehet-e tartani, vagy nem. Megtarthatás 
esetén részletes tájékoztatást is közölni fog.

II.

Az ORTE elnöksége a balatonboglári üdülőt az idei szezonban 
is üzembehelyezi. Tekintettel azonban az áraié folytonos változására, 
egyelőre csak a szobaárakat állapította meg a vezetőség az aláb
biakban :

1. Külön szoba egy személynek .
Ű j v illáb an

2-— P

M ária- és 
A lfréd -lak b an

1-60 P

H osszú
la k b a n

1-20 P
2. Közös szoba két személynek . 2-80 P 2-40 P 1*80 P
3. Közös szoba három személynek. 3-20 P 2-80 P 2-20 P

Az élelmezés árát június hó folyamán állapítja meg és tudatja 
az elnökség az érdekeltekkel; természetesen, mint a múltban, úgy 
most is az árak a viszonyokhoz mérten szolídak lesznek. A családtagok 
számának erúelkedésével itt is meglesznek az utóbbi időben szokásos 
fokozatos kedvezmények.

A turnusok időbeosztása: I. július 2—július 29-ig.
II. augusztus 1—augusztus 21-ig.



Az árakhoz 10% kiszolgálási díj és a kúrtaxa számíttatik hozzá. 
(Előreláthatólag naponként és személyenként 40 fillér, 6—15 éves 
gyermekeknél 20 fillér.)

Az ORTE központi igazgatósága az idén is pályázatot hirdet 
10 drb 100 P-s nyaralási segélyre.

A segély elnyerésének feltételei a következők :
1. Köteles a nyaralási segélyt kapott család a júliusi vagy 

augusztusi turnusban három hetet az üdülőben tölteni.
2. Szükséges a nyaralási segély elnyeréséhez :
A X. és XI. fiz. osztályban 3 nyaraló családtag (2 szülő, 1 saját 

gyermek, vagy 1 szülő, 2 saját gyermek).
A VIII. fiz. osztályban 4 nyaraló családtag (2 szülő, 2 saját gyer

mek, vagy 1 szülő, 3 saját gyermek).
A VII. fiz. osztályban 5 nyaraló családtag (2 szülő, 3 saját gyer

mek, vagy 1 szülő, 4 saját gyermek).
Pályázati kérvényeket a Központi Igazgatósághoz címezve, 

június 10-ig a gondnok címére küldendők.
Ezúton is felhívja az ORTE elnöksége az egyesület tagjait és 

pártoló tagjait, hogy a minden igényt kielégítő, gyönyörű és balatoni 
viszonylatban legolcsóbb üdülőnket minél számosabban keressék fel.

Jelentkezések és felvilágosítás-kérések a gondnok címére : Bányai 
Sándor tanár, Debrecen, református Kollégium, küldendők.

Debrecen, 1941 május 1.

ORTE Elnöksége.

V árosi nyom da, D eb recen . 1941— 1078



Dr. Juhász Heia : Tanítók részvétele a missziói munkában. 121

Tanítók erőteljesebb részvétele a missziói 
munkában.1

I. A kérdés tárgyi alapja.

Az előadás tárgya m utatja, hogy a tanítók eddig is resztvettek 
a református missziói munkában, de nem elég erőteljesen. Felsőbara- 
nya 1940. évi jegyzőkönyvében a missziói jelentés panaszt is emel e 
miatt. Az okát egyrészt a tanító túlterhelésében, másrészt a tanító- 
jelölteknek erre a munkára előkészítése hiányosságában látja. Az egy
házmegye .még határozatot is hoz, a hívek fokozottabb lelki gondo
zását kéri a tanítóktól. S hogy a jövőt biztosítsa, azt kívánja, hogy 
tanítóválasztáskor a presbitériumok legyenek figyelemmel a jelöl
tek missziói elhivatottságára.

A tanítók részvételét a missziói munkában az E. T. V. te. 41. §-a 
is megkívánja ; ennek egyik része így hangzik a tanítóra vonatkoz
tatva : „Köteles továbbá a belmissziői munkában díjazás nélkül részt- 
venni.“ Ezt a konventi népiskolai Szóig. Pragm. is idézi (129. §), 
sőt azt kívánja a tanítótól, hogy egész életével, az egyház iránt 
törhetetlen ragaszkodásával „növendékei és az egyháztagok előtt 
példaként világoljon“ (131. §).

Az egyházmegyei tanügyi jelentések nagy elismeréssel szólnak 
a tanítók egyházi szolgálatairól, bár tudjuk, hogy e szolgálatok nem 
tekinthetők szorosabb értelemben vett missziói munkának. Ezt a te
vékenységet természetesnek is találjuk, mert ha a tanítóban nevelői 
gondolkodás él, ez a gondolkodás a körülötte élő ember lelki minő
ségével való elégedetlenséget kelti benne, ami által személyes indí
tásra, önként adja magát az emberek jobbítására, missziói munkára.

A tanító maga is észleli, hogy ha vetésének gyümölcsét is akarja 
látni, akkor kénytelen is, meg szükséges is az iskolán kívül tevékeny
kednie. Sőt a vallásos irányú neveléstan azt is felismerte, hogy maga 
az iskola is missziós terüld,1 2 ezért a benne folyó nevelőmunkát úgy 
alakítja, hogy a muiUca mindenik mozzanatát vallásos, egyházias 
szellem hassa át. Az ilyen tanító tudja, hogy csak ilymódon alakulhat

1 Budapesten, egyházkerületi missziói értekezleten elhangzott előadás, 
1941 január h a v á b a n ; it t  röv id ítve.

2 L. részletesen Váczg F erenc: Elemi iskoláink reform átus keresztyén 
szellemű nevelése c. értekezését, I. fejezel (A reform átus népiskolai neve
lés legfőbb kérdései c. könyvben, összeállította dr. Juhász  Béla).

1
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a reábízott gyermeksereg gyülekezeti missziói közösségé, bár érzi, 
hogy a gyermek egész életét nem állíthatja Isten Igéjének vezetése 
alá (Imre Lajos kifejezése). Továbbá, mert a régebben működő tanító 
az ifjúságra, mint volt tanítványaira tekint, ezek lelki gondozására 
is készséggel válalkozik. A tanító az ifjúság természetes vezetője.

Ismeretes előttünk, mint a tanítójelöltek vezetője, nevelője előtt 
a felhangzó panasz alapja. Meg kell mondanunk, hogy nem minden 
tanító alkalmas missziói munkára. H a tehát az egész kérdést azon a 
kettős területen, összetartozó felületen vizsgáljuk : hogyan vehetné
nek a mainál erőteljesebb módon részt a tanítók az egyházak missziói 
munkájában, s hogy miként lehetne a jövendő tanítókat előkészíteni 
a missziói szolgálatban való hivatott részvételre, azzal az igazsággal 
is össze kell békülnünk, hogy sok jelenvaló tanító nem késztethető 
missziói szolgálatra, s ezután is kerülnek ki a református tanítóképző
intézetekből, majd a tanítóképző-akadémiákról olyan tanítók, akik 
erre a munkára alkalmatlanok. Érdemes dolog éppen az egyház 
érdekében minden egyes tanítóra nézve mérlegelni: való-e, alkalmas-e 
missziói munkára, nem okozunk-e kárt a külső indításra munkánk 
barázdájába beálló tanítóval. Azt is meg kell vizsgálnunk : nem von
juk-e ki a tanítót főhivatása helyéről : az iskolából a missziói munkába 
való bevonással, s így nem ártunk-e többet, mint használunk.

El kell mondanunk azt is, hogy szándékunkat két nagy vesze
delem fenyegeti: az egyre fokozódó tanítóhiány, amely lassanként 
egészen lehetetlenné teszi a becsületes célú válogatást, továbbá a 
jelentkező tanítói túlterhelés, amely az elemi iskolának nyolcosztályúvá 
alakításával egyre növekszik. II.

II. A tanítói és a missziói munka.

A missziói munka feladatainak jórészét a tanító a maga hiva
tása helyén: az iskolában, mint missziós területen is megismerheti. 
Ha gondosan megfigyeli a gyermekeket, észreveszi rajtuk családi 
helyzetüket, és felismeri a hiányokat, szükségleteket.

Ha a tanító szakadatlan kapcsolatban tud lenni lelkipásztorá
val, észleleteit, tapasztalatait közli. Erre kis községben bizonyára 
nincs is feltétlenül szükség, nagyobb egyházban már lehet.

A tanító azonban szervezett alakban is megismeri községe 
állapotát, ebből a neki is adódó feladatokat. Az egyházkerületi nép
iskolai előadó megíratta minden iskolának nevelőügyi állapotrajzát, 
amiket a lelkipásztorok is átnéztek. E rajzok telve vannak annak 
felsorolásával: mi mindent végez az egyházon belül a tanító, de 
feltárják azokat a szükségleteket is, amiket egyedül a missziói 
munka tud helyesen és teljesen kielégíteni. A munkálatok feldolgozása 
most folyik, a népiskolai előadó figyelemmel van a missziói tevékeny
ség' szempontj aira is ; eredményül az egyházkerület népiskolaügyi 
állapotának jellemző, összefoglaló képét várjuk.

Más úton is hozzájuthat a tanító ahhoz az ismerethez, hogy az
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egyház társadalom tagjainak testi és lelki állapota milyen. Az Egyete
mes Konvent elrendelte, hogy évenként a tanító legalább kétszer a 
szülőket látogassa meg. Az így szerzett adatokat a tanító tartozik 
összegyűjteni, s a maga nevelőmunkáját hozzá okosan alkalmazni. 
A vértesaljai egyházmegye e rendelkezést úgy bajira végre, hogy a 
tanító a látogatás tapasztalatait naplóban összegyűjti. E naplót az 
iskolafelügyelőnek be kell mutatni, s meg kell, bogy mutassa a gyüle
kezet lelkipásztorának is ; így mozdítja elő a lelkipásztornak hívei 
egyéni gondozását.

A tanító tehát megismerheti az egyház tagjainak életét. A meg
oldásra váró feladat nem is ebben van, hanem abban : hogyan lehet 
a tanítót a missziói munkába bevonni. A környezetismeretet csupán 
azért emeltük ki, mert ezt a missziói munkában való részvétel fel
tétlen előzményének tekintjük. Amint látható, a részvételnek ebben 
a tekintetben akadálya nincs. A tanító látja a bajokat, ismeri a 
szükségleteket, tud ja : kiken kell segítenie, kiket kellene bevonni az 
egyház közösségébe. A nehéz kérdés az : hogyan tudna nagyobb mér
tékben résztvenni a bajok oszlatásában.

Legyen szabad e kérdésre adott feleletben sok, lelkemhez közel 
ju to tt tanítványom közvetlen közléseit, egyben a magam, ma már 
elég számos, személyes tapasztalatait az igazsághoz méltó őszinte
séggel felhasználnom, bár meg vagyok róla győződve, hogy újat 
igy is csak keveset mondhatok.

Azzal kezdem, hogy ott, ahol szervezett missziói munka nincs, 
vagy a tanító t teljesen magára hagyják, a tanító missziói munkában 
részt nem Vehet. Ott meg nagyon nehéz a tanító helyzete, ahol a 
szervezés munkája bízatik reá. A magyar lélek, a falusi ember ter
mészete irtózik a szervezéstől, ha ő a szervezés tárgya. Ha a tanítót 
úgy akarják bevonni a missziói munkába, hogy szervezetek létesí
tését, egyesületek alapítását hízzák reá, ebből reá és az egyházra is 
kár háramlik : elriasztja magától a szülők közönségét, akiket pedig 
éppen az iskolához akar kapcsolni, ugyanakkor a szervezésből gyak
ran hiányzik az evangéliumi alap, a küldetés lelke. A szervezést 
igazán jól, időtállónak csak lelkipásztor végezheti. Ha mégis vállal 
szervezést, azt is tekintetbe kell vennünk, hogy általában fiatalokat 
fiatal, idősebbeket idősebb tanító vezethet jól. A tanítók szívesen 
vesznek részt a lelkipásztor mellett, mint segítőtárs a missziói munká
ban. Elég, ha a vasárnapi iskolák, énekkarok és ifjúsági egyesületek 
vezetésére gondolunk, talán éppen azért, mert e munkaágakban 
kaptak valamilyen előkészítést. Sokkal gyérebbnek kell jeleznünk a 
lelkipásztor evangélizációs munkájában való részvételt, nyilvánvalóan 
azért, mert e tekintetben sem elméleti, sem gyakorlati kiképzésben 
nem igen részesültek. Jórésze ma sem látja világosan, hogy pl. az 
ifjúsági misszió a gyülekezeti életközösség legfontosabb részlete.

A mélyen rejtőző lelki okokat ismerve, nem lehet megütköznünk 
azon, hogy ha sok tanító húzódozik a missziói munkától. A jelzett 
túlterhelésen és előkészületi hiányon kívül nagy szerepet játszik e

!•
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magatartásban az a tény is, hogy a tanítónak a lelkében a kényszerű 
világi gondolkodása m iatt mind kevésbbé izmosodhatik meg a missziói 
tu d a t : állami tanításterv és utasítások szerint dolgozik, áll. fizetés
kiegészítést kap, az állami felügyeletnek nagyobb az ereje és elvilágia- 
sító a hatása, és mert a gyenge ember lelkében fizikai törvényszerűség 
szerint érvényesül egy-egy szellemi hatás is : ide kell vennünk azt a 
körülményt is, hogy a tanító egyetlen szakfolyóiratot, a Néptanítók 
Lapját olvassa, amely szándéktalanul is elfordítja a tanító szemét az 
élő egyházban neki is jelentkező feladatokról, s figyelmét csak világi 
szakkérdésekre tereli. Ez az oka annak, hogy több, mint egy éve 
református tanítók számára szerkesztett, komoly nevelésügyi folyó
irat megindítását javasoltuk, amely a tanítói munkának ezzel a fel- 
adatcsoportjával is rendszeresen foglalkoznék.

Ez a missziói tudatelhalványodás, vagy inkább meg nem erő
södés a magyarázata annak, hogy a tanítók népiskolai egyházias 
szellemű neveléséhez is sok szó fér (a kérdés nevelésügyi szempont
ból ma sincs tanítható alakban kidolgozva!), és annak is, hogy ha 
a bármennyire lelkes tanító iskolai, vagy egyháztársadalmi ünne
pélyt rendez, abban van ugyan buzgóság, bátor kezdeményezés, 
jószándék, még a tisztes erkölcsi és anyagi siker sem marad el, 
de a tagokat Istennek szerző szellem benne alig van. A legtöbb 
református tanítót nem tölti el az az igazság, hogy a misszió az egyház 
élettevékenysége (Makkai Sándor). Akárhány a világi egyesületek
ben vállalt megbízatása szellemét észrevétlenül beleoltja a gyülekezeté 
missziói munkába, s azt így világivá alacsonyítja; az egyház vezető
ségének ezzel az eséllyel is minduntalan számolnia kell.

A tanító munkábalendítésének egyéb kellékei is hiányzanak. 
Aggódó érzéssel kérdjük : tart-e pl. minden lelkipásztor rendszeresen 
a gyermekmissziót végző tanítónak előkészítő előadásokat, úgy, 
amint azt a konventi missziói szabályrendelet 76. §-a megszabja. 
A nemzet életében körülötte végbemenő változások, jelenségek, amit 
bele kell szőnie munkájába a nemzeti nevelés elve szerint, elvonják a 
szűkebb közösség, az egyház dolgairól a figyelmét. Nem a tanító 
védelmében, hanem az egyház érdekében hangoztatjuk, hogy a misz- 
sziói munka minden ága gyülekezeti ház után k iá lt; lia ez hiányzik, 
a nevelésben fáradó tanító, akinek az iskolája a nyolcosztályos elemi 
iskola megvalósulása után egész nap foglalt lehet, elriad a munkától.

Hiábavaló unszolás a tanítót olyan helyen foglalkoztatni, ahová 
önmaga lelke és képessége, készültsége nem indítja. Ez mindenkit 
óvatosságra int, arra figyelmeztet, hogy ne akarjunk általános szabályt 
alkotni a tanító missziói szolgálatra kötelezésében, sőt azt követeli 
tőlünk, hogy vizsgáljuk meg minden esetben : ki és milyen az a tanító, 
akinek a közreműködését kívánjuk. E közreműködést legnagyobb 
értékvalósítással a maga igazi helyén kívánhatjuk a tan ító tó l: a 
gyermek és az ifjúság gondozásának körében ; ez a munka az iskolán 
kívül a családi nevelés kiegészítését, sőt pótlását jelenti, de jelenti 
egyben az ő vetésének érlelését, védelmét, és elősegíti a növekedő
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egyháztagoknak az egyházba vezetését, az egyházban való megtartá
sát. Ilyen munkára a tanítót hivatása alkalmassá teszi. Amikor 
felnőttekről kell gondot viselni, ebben a munka dandárja a lelki- 
pásztoré, itt a tanító csak első segítőtárs lehet, szépen mondva : 
a lelkipásztor jobbkeze.

Ha a lelkipásztor jól ismeri a tanítót, azt is észreveszi: alkal- 
mas-e, vagy ha több tanító van, melyik alkalmas missziói szolgá
latra. Ilyenkor ennek a tanítótestületben a növendékek kára nélkül 
beosztott iskolai elfoglaltságot kell juttatni, olyan beosztást, amely 
erejét egészen le nem köti, s lehetővé teszi számára egyházi feladatok 
megoldását. Ha az ilyen tanító egyebütt kötötte le az iskolában meg
maradt erejét, onnan lel kell oldani, sőt attól sem szabad vissza
riadni, hogy megokolt esetben valami módon anyagi támogatást 
biztosítsunk számára, különösen ott, ahol feloldott mellékfoglalkozása 
anyagival volt egybekötve ; a mindennapi életet is figyelembe kell 
venni.

Természetesen akad tudatosan ellenszegülő ember is, ennek is 
nagyon sok és sokféle oka lehet (családi, egyéni körülmények); 
előfordulhat, hogy az ilyen egyenesen akadályozza a lelkipásztor jó 
munkáját. Az ilyen tanítót missziói munkára alkalmasság hiánya 
miatt álláscserére kell kényszeríteni, mert ebből a magatartásból 
az iskolai nevelés sem táplálkozliatik egészségesen (1. E. T. V. te. 
43. §, Szóig. Pragm. 148—157. §).

A tanító cselekvő akaratát sok helyen megbénítja az a szomorú 
valóság, hogy az egyházi vezetőség a mai nyomorúságos, ínséges 
világban a hívek előtt úgy beszél az iskoláról és a tanítóról, mint 
amire és akire legtöbbet költenek. Megállapítjuk, hogy ezzel a súlyos 
pszichotechnikai járatlansággal a tanítót nem becsült, sőt bajszerző 
emberré teszik a kevéssé okos egyháztagok előtt ; ilyen pedig minde
nütt kelleténél több van. Az iskolafenntartás nehéz kérdésének 
ilyetén forgatása számíthat ugyan jó, derék fedezékre azok számára, 
akik úgy érzik, hogy számot kell adniok arról : miért nem ju t pénz 
sok mindenféle szükséges dologra, de roppant sokat árt az iskolá
nak és annak az embernek, akitől missziói szolgálatok önkéntes 
teljesítését joggal várjuk és kérjük.3 Amikor ennyit elmondtunk, 
egészen közeli tapasztalásból hozzátesszük azt is, hogy sokkal ritkáb
ban hangzik el az értelmes belátás szava, amely arról beszélhetne, 
hogy az iskola és benne a tanító a református egyházközség társa
dalmának érdekeit és ezzel az egyháznak az érdekeit is közvetlenül 
évszázadok óta mással nem pótolható módon szolgálja, mert az 
egyháznak neveli a híveket a hívek gyermekeiből. Nagy megdöbbenéssel 
;olvasták újságból a tanítók a multévi komáromi országos presbiteri 
értekezlet egyik előadásának azt a kijelentését, hogy a sok iskola az 
oka a missziói munka erőtelenségének ; fel kell tehát adni az iskolákat,

3 Nem kétséges, hogy az eredeti cél az egyháztagok áldozatkészségének 
dicsérete szokott lenni, de a következm ény ezt elto rzítja .
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s lesz pénz misszióra. Ez a módszer egészen hatásos eljárás a presbi
tereknek az iskolától való elfordítására. Az ilyen megállapítás akarat
lanul iskolaellenes hangulatot és törekvéseket ébreszt, s megrendíti 
a tanító bizalmát olyan szent értékek iránt, amilyenek megvalósí
tásáért magát addig emberi módon ugyan, de tökéletesen odaadta. 
A folyamat itt még nem áll meg, a sívárlelkü egyháztagokban az 
érzelem személyt keres tárgyául, tehát a tanítót veszi célba. Így állít- 
tatik ki gyűlöletnek a tanító, akit a missziói szolgálat magának kér.

A nemszeretett ember nem vállalhat missziói munkát, erre ő 
kedvezőtlen lelkiállapotában maga sem foghat fel égi üzeneteket.

Összefoglalva tárgyias helyzetábrázolásunkat, kijelentjük : sok 
helyen ez az egyetlen oka annak, hogy a tanító nem vesz részt erő
teljesebben az egyház missziói munkájában. Az a tanító, akinek 
minduntalan odamondják, hogy milyen sokba kerül, nem érezhet 
vonzódást arra, hogy az egyházáért az iskolán kívül is teljes lélekkel 
vállaljon szolgálatot. Ez az átlagemberek lelki természete ugyan, 
de ezt is ismerni kell, és számolni is kell vele a cél érdekében.

Végtelenül sajnálatos, hogy a református tanítónak ez a nem 
óhajtott lelki és gyülekezeti helyzete ma már meglehetősen köztudo
mású ; tudják a tanítójelöltek is. Ennek következménye az is, hogy 
református tanító annak örvend, ha állami kinevezéshez jut, mert a 
rossz sejtések miatt nem érzi veszteségnek azt, hogy számára elveszett 
a missziói szolgálat sok-sok lehetősége.

A tanítónak a lelkipásztorához való viszonya nagyon sokat 
enyhíthet az immár levegőben úszó bajokon, értetlenségen. Meg
győződésünk, hogy a legtöbb helyen ez a viszony az egyetlen normája 
annak : milyen módon és milyen mértékben vesz részt a tanító 
lelkipásztora mellett a missziói tennivalók végzésében. A tanító lelkes
ségén is ez tükröződik. Ha most megállunk egy pillanatra, s együtt 
nézzük a lelkipásztort és a tanítót, el nem kerülhetjük a régi tudat, 
a hagyomány igézetének h a tásá t: úgy együvé tartoznak ők, mint 
ahogyan a templom és az iskola is egymás mellett emelkedtek valaha 
és állnak most. Mind a két tényező egy útra vezető hatalom, amelyek 
a kölcsönös kiegészítés munkáját végzik. Fájón gondolunk ilyenkor 
arra a növekvő hajlandóságra, amely iskolai terhek miatt panasz
hangokat terjesztve és iskolafeladást emlegetve gyengíti az egyház
nak olyan intézményét, amelyet az egyház ma még jónak ta rt és 
szükségesnek is a nemzet érdekében. Kissé rikító színekkel ugyan, 
de meg kellett festenünk a hátteret emberünk : a tanító mögött, 
hogy jól, élesen lássuk a helyzetét, meg is értsük, s így tárgyunkon 
ennek alapján gondolkodjunk.

A segítségnek azért megvan a célravezető módja. Véleményünk 
szerint a tanítófeleség és a nőtanító bevonása a missziói munkába, 
a legnagyobb sikerrel biztat. Hogy a kísérletezést elkerüljük, vezető
képző-tanfolyamokban kell őket részesíteni, küldetéstudatot erősítő 
értekezletnek áldásaihoz kell őket juttatn i. A leánymunka végzése 
reájuk vár, ez nőtteti a kérdés fontosságát, egyben sürgeti is a meg-
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oldást. Az egyházkerületi közgyűlés 1939-ben felhívta az egyház- 
megyei tanítóegyesületeket az ifjúsági munkával való foglalkozásra ; 
egy ilyen egyesületi közgyűlésen láttuk : milyen lelkesen vállalták a 
tanítók a reájuk váró munkát, az volt csupán a kérésük : legyenek 
tekintettel roppant elfoglaltságukra és a helyi viszonyokra. Azt is 
hozzátehetjük, hogy a missziói munkától hamari eredményt nem lehet 
várni (sok helyen türelmetlenek), mert bármiféle alakban végzett 
nevelőmunkának a gyümölcse lassan érik meg (a tanító missziói 
szolgálatának legtöbb elemében nevelés van, ami természetes és 
kívánatos is).

Sok tanító óhajtja a munkában való személyes, cselekvő részvé
telt : alkalmat kell adnunk anyagi segítséggel is, hogy az ilyen tanító 
szünidei táboron, vagy valamilyen konferencián vegyen részt. Tapasz
taljuk azt is, hogy egy-egy egyház mennyire kevéssé vonja be az 
állami vagy községi szolgálatban álló református vallású, jóképességű 
és lelkű tanítókat ; akárhányszor lelkesebb és hívőbb az ilyen tanító, 
mint a református iskola tanítója ; hevíti az a vágy is, hogy meg
mutassa : ő azért jó református.

III. A református tanítónevelés és a misszió.

A jelenvaló helyzetet megismertetve, visszafelé nézünk, hogy az 
előzményeket is lássuk, s ebben megkereshessük a meglelt, vélt bajok, 
fogyatkozások eredőjét. VizsgáInunk; kell a református tanítónevelés 
részleteit tárgyunk szempontjából.

A tanítóképzőintézetek munkája a missziói szolgálatra előkészítés 
szempontjából sehol sem teljes. Ez természetes, mert nem ez a vezető 
cél, ez csak az iskolai munkának órarenddel nem szabályozott életé
ben, meglehetősen önkéntes vállalkozás alakjában szolgálható, a 
nevelőmunka margójára szorulva. A teljes előkészítésre a mai tanul
mányi rend, az intézetek érdeklődésének iránya, több helyen a vallás
tanároknak hiányos ilyen irányú, megfelelő készültsége, lelkülete, a 
tanári testületben kialakult helyzete, a tanárt megkötő oktatási 
anyag (tanításterv) nem nyújt módot. Ami ma van, sekély és meg
lehetősen elméleti tartalm ú ; s am it a még élő tanítóképzőintézetbe 
most vinnének előkészítő feladatként : a mai rend miatt nem lehetne 
eléggé gyakorlati. Amikor a tanításterv létrejött (1923-ban), még 
nem volt olyan erős a „belmisszió“ állítása (a kérdést áz iskolából 
nézve), hogy ezúton helyet kaphatott volna a vallástani tanítás
tervben a tanítónövendékek missziói kiképzése, nevelése. A mutatkozó 
elmaradottságnak ez a történeti oka. Amennyire a református 
tanítók a missziói szolgálatban magukat hasznosítani tudják, azt 
elsősorban az intézetek vallásos szellemű nevelésének, az egyház- 
község buzgólkodó lelkipásztorának és saját egyházias érzületüknek 
köszönhetik ; indító oka bizonyára nem egy esetben az egyházközség 
szűkölködő állapota volt. A tanítóképzőintézeti alkalomszerű elő
készítésnek nem sok része lehet a látható eredményben. A tanítás-
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terv anyagfelsorolásában nem is található ez a szó : misszió, utalás 
sincs reá, a IV. oszt. tankönyvben pedig — amely 1926-ban készült — 
mindössze egy lapnyi rövid elméleti ismertetés van, de egy hang 
sincs arról, hogy a missziói munka a tanítónak is ügye. A mi tanító
képzőintézetünkben nem láttam Belmissziói Útmutatót, ehhez 
hivatalból kellene hozzájutnunk. Az önképzőkörökben nincs egyház
ügyi szakosztály, a pályatételek közt nincs olyan tárgy, amely az 
egyház missziói munkájára való előkészítést szolgálná. Ebben az 
állapotban minden a vallástanár személyén fordul meg. Azonban 
még sohasem hallottam, hogy a vallástanár azt mondotta volna vala
melyik jelöltre : ez az ember nem alkalmas tanítónak, mert nincs 
meg benne a missziói szolgálathoz szükséges fejlett egyházi tudatos
ság, vallásos és egyházias érzület. Ez a szempont valóban nem is 
eshetik latba a tanítóképesítésben, mértéket nem volna könnyű rá 
találni. Szabad-e ezek után csodálni: nem mindenik tanító visz 
intézetéből missziói munkára indító hatásokat.

Az élet és az időnként érkező rendelkezések máig mégis kitermel
tek jelentékenynek mondható, missziói feladatok betöltésére bizonyos 
fokig alkalmassá tevő szervezeteket ifjúsági vallásos szervezetek alak
jában, nem azonos erősségben ugyan intézetenként, de határozott 
törekvéssel. Hat tanítóképző (3 fiú és 3 nő) multévi Évkönyvéből 
értesülünk, hogy egyik-másik intézet sokféle okból (szünetek, nagy 
elfoglaltság!) nem valósíthatta meg az előkészítést a kívánt szín
vonalon, de látszik, hogy akarta. Mindenik intézet foglalkozik ifjú
sági köreiben bibliamagyarázattal, a nagykőrösi tanítóképzőben az 
egyházi életre nevelés sok vonása szóba került, a Csendes napok 
mindenütt megvannak, a fiúképzőkben a SDG-kollégiumok munkája 
erősödik, s kivétel nélkül foglalkoznak a jelölteknek a vasárnapi iskola 
vezetésére való kiképzésével, ez elméleti és gyakorlati egyaránt v o lt ; 
e tekintetben az egyházkerület missziói bizottsága nagy segítséget 
jelentett 1939 őszén. "Nagykőrös és Sárospatak eljuttatták növendékei
ket a KIÉ vezetőképző tanfolyamára. A legteljesebb gyakorlati 
előkészítést a gyülekezeti missziói munkára a kecskeméti nőképző 
végzi: a felsoroltakon kívül tanyamisszió, szegénygondozás, irat
terjesztés, karácsonyfaünnepély és egyházi irányú pályázatok mind 
helyet kaptak a Lorántfy Zsuzsámra egyesület szorgoskodásában. 
Általában a nőképzők mintha fogékonyabbak lennének a missziói 
munka értékének felismerésében (igaz, itt nincs leventefoglalkozás!). 
Ha régebben kellő előkészület és alkalmazkodás kísérte volna a 
konventi missziói lelkészek látogatásait, az eredmény e tekintetben 
is tartós lehetne. .

IV. A jövő kedvező alakítása.
A missziói munkára való előkészítés tehát emelkedő irányt 

m utat a református tanítóképzőintézetekben, s így az irányt erősítve, 
a munka erőteljes folytatásának a tanítóképző-akadémián nincs aka
dálya. Az emelkedés előmozdításához több járható út vezet. Mert
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tanítóról van szó, a nevelés világából vizsgáljuk a missziói munka 
természetét, ezért most túlhaladunk a szakszerűség megállapításain, 
a paragrafusok kerítésein, s minden munkát missziónak, minden fel
adatot misszióinak mondunk, amely az emberek különbbé tételét, 
kicsinyek és nagyok emelését szolgálja. Reméljük, hogy ezzel nem 
vétettünk túlságosan a hivatalos álláspont értékfelfogása ellen. Ha 
az egyháztagok gondozása azt eredményezi, hogy a tökéletesedés 
útjára vezetjük őket, Istennek tetsző munkát végeztünk. (Legyetek 
tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.) így nézve, 
zavartalan összhangban találkozik az egyházi misszió és a nevelés, 
a lelkipásztor és a tanító. Az egyháznak legközvetlenebb érdeke, 
hogy a tagjai testi és szellemi tekintetben fejlettek legyenek, ezt a 
nevelés segíti elő ; az ilyen emberek világosan felismerik az egyházba 
való tartozásukat, magas eszmény követésére képesek, az egyház 
tanításait inkább követik, szívük szerint élik.

E kitérés tárgyunk fejtegetésében csak látszólagos. Annak bizo
nyítására szántuk, hogy a református népiskolában református gyer
mekek nevelésével küszködő tanító missziói munkát végez nevelői 
hivatásának betöltése közben. Ezért a tanítót óvatosság és minden 
feltétel nélkül az iskolától elvenni és a gyülekezet tágas mezejére 
vinni : könnyen annyit jelenthet, mint missziói munka teljesítésében 
akadályozni olt, ahová való, s odavezetni, ahová talán nem is való. A 
most létesülő tanítóképző-akadémiának kell tervszerűen gondoskodnia 
arról, hogy minél több tanító alkalmas legyen a gyülekezeti missziói 
munkára. Ez még teljességgel hatalmunkban van, és mód is nyílik 
rá elméleti és gyakorlati alapon egyaránt. Itt kell lehetővé tenni, 
hogy az akadémiák vallástanára a helyi egyház vezetőségével egyet
értőén a tanítójelölteket az egyházközség missziói munkájában 
részeltesse, itt kell alkalmat adnunk a lelkipásztor és tanító talál
kozására, kölcsönös megismerésére, hogy már itt megindulhasson a 
két munkatárs között az építő viszony kialakulása. Már itt meg kell 
teremtenünk a lehetőséget arra, hogy a tanítók, mint képzett KIE- 
és vasárnapi iskolavezetők lépjenek ki az akadémiáról. A KIE- 
munkára különösen nagy szükség lesz, ha az 1940. évi népiskolai 
törvény végrehajtásával a mindennapos iskolábajáratási kötelezett
ség korhatára a 15. életévet is magában foglalja.

Nem hallgatjuk el, hogy a kérdés szorosan összefügg a lelkész
szelekció kérdésével. Az egyik tanítóképzőintézetben a tanítójelöltek 
nem mindig láthatnak emelkedett példát a kötelességteljesítést nem 
szó szerint értelmező lelkésztanítói tanfolyam egyes tagjaiban.

Nagy gonddal kell megalkotni a nőtanítójelöltek akadémiájában 
a missziói szolgálatra előkészítés részleteit, terjedelmét. Mert a családi 
nevelés hatása az embert egész életén át elkíséri, s ebben a munká
ban az anya a középpont, a női missziói munkára szinte nagyobb 
szükség van a gyermekek vallásos és egyházias lelkületének kialakí
tása végett, mint a férfiakéra. Erre alapot ad az a jelenség is, hogy 
ezután talán több leány megy tanítói pályára, mint fiú.
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Segítségére kell sietnünk a missziói munkában már fáradozó 
tanítónak. Jó lenne, ha a Református Élet c. lap állandó rovatot 
nyitna erre a célra irányításul, s hogy ha mindenik iskola előfizetne 
a lapra a beiratási díjból, továbbá, hogy a tanítóképző is megkap
hatná a Belmissziói Ütmutató-t.

A népiskolafelügyeletnek pedig ki kell terjednie az iskolán kívül 
is, hogy az iskola hatását ott keresse, s hogy ott vizsgálja a tanító
nak volt növendékei, vagy jelenlegi növendékeinek szülei között való 
forgolódását. A felügyeletnek kell megállapítania azt, hogy vájjon 
az iskolából miért nem a templomba vezet a legtöbb iskolát elhagyó 
növendék útja.

Azzal is számot kell vetnie mindegyik egyházközségnek : való-e 
a tanító missziói munkára, s ha igen : a munkának melyik részletére 
elsősorban. Ebben a cenzusban csak egészen magas mértéket ajánl
hatunk. Mi azt ta rtjuk  jó református tanítónak, aki nevelői munkájá
val- a hívek gyermekeit Istenhez vezeti, önkéntes buzgóságával az 
ifjakat az egyházba irányítja, s személyes példájával önmagán túl
mutatva K risztusra: a felnőtteket az Egyház kötelékében, Isten 
közelében meg is ta rtja . A tanítóképzőintézeti tanárok nem feledik, 
hogy az egyetemes egyháznak is érdeke az ilyen tanító.

Nagykőrös. I)r. Juhász Béla.

Szülőföldismereti gyűjtemény, táj- és népkutató 
munka a nevelés szolgálatában.

„Olyan magyarokat kell nevelnünk, 
akik ismerik sorsproblémáinkat, és látják 
és mérlegelni tudják azok lehető megoldásait. 
Ez adja meg a nemzet egységét.“ (Magyar 
sorskérdések és a magyar nevelés. Kiss 
József, 1940.)

A nemzettest és így a nemzeti lélek 2/3-át parasztságunk adja! 
Értelmiségi középosztályunknak különösen a fiatalabb tagjai ennyire 
soha nem érezték testvérüknek a parasztot, mint ma. Irodalmilag 
is a nép felé fordultak. A rövid múltra tekintő magyarság-kutató 
munka gazdag kivirágzást hozott. Tudományos oldalon egyetemi 
szervezések mellett a szakértekezések garmadája jelent meg, de nagy
számmal vették kézbe riportereink is a tollat, és feltárták a magyar 
falu égető sebeit. A betűbe öntött gondolatnak nem gyújtogatni, ha
nem a fájdalom helyeit gyógyítani kell!

Ez a pozitívabb nemzetszolgálat benne van kultúrpolitikánk új 
rendjében is. Űj középiskolai hármas könyvünk, továbbá az 1938 : 
XIII. te. alapján készített líceumi Tanterv és Utasításunk minden 
sorából a nemzeti gondolat szolgálata sugárzik felénk. A múlt — ré
gebbi iskolarendünk emlékképeivel összevetve — tagadhatatlan tény-
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ként áll előttünk, hogy a népiség gondolata és a magyarcélúság szolgá
lata új munkamenetünkben előkelő helyet kapott. A gimnáziumi 
általános Utasításban olvashatjuk: „Törekedjünk arra, hogy a 
tanulók kedvet kapjanak a néppel való önzetlen foglalkozásra és 
hibáinak javítására... a jó vezető ismeri és szereti a népet, a magyar 
falut.“ A líceum1 s a majdani tanítóképző-akadémia tanulói a tanyák, 
a falvak életének lesznek első munkásai. Kívánatos tehát, hogy idején 
megismerhessék jövendő életterüket. Ennek előfeltétele viszont nem 
más, mint az, hogy a nemes hagyományokban és becsületes munkában 
élő nép bevonuljon a maga sajátos kultúrájával a tanítóképző
intézetek falai közé. Már itt szívja magába, itten vésse lélekmárvá- 
nyába a leendő tanító a néphagyományok, a népkultúra, a nép- 
müveltség szeretetét. Erre is tanítani, erre is nevelni kell!

Hivatalos rendelkezések is elköteleznek bennünket arra, hogy 
lakóhelyünket minél alaposabban ismerjük meg. A közoktatásügyi 
igazgatásról szóló 1935 : VI. te. végrehajtási Utasításában olvashatjuk, 
hogy az iskolafelügyelő , , . .  .buzdítsa a tanári testületet az intézet szék
helye és környéke történeti, földrajzi, termeszetrajzi, néprajzi stb. adatai
nak összegyűjtésére, hogy ezáltal minden intézel saját környékének mint
egy kultúrközpontjává váljék“. E rendelkezés vonatkozik összes közép
iskoláinkra!

A líceum és a tanítóképző-akadémia a maga együttességében pedig 
különösképpen kell, hogy a nemzeti gondolatnak egy-egy fellegvára, 
tájegységének kultúrcentruma, múzeuma legyen.2 Kívánatos ez azért 
is, mert ha a leendő tanító azt látja, hogy akadémiája a tájegységnek 
minden szempontból centruma, akkor remélni lehet, hogy majdan 
a maga kicsiny környezetében az iskolát avatja, teszi valóban a 
tanyavilág lakóinak műveltségházává.

A líceum és a tanítóképző-akadémia tanári testületét a hivatalos 
emelkedés szellemi emelkedésre is elkötelezi. A magyar miniszter- 
elnök mondotta : „Mi nem vagyunk sem munkások, sem hivatal
nokok. Mi a nevelés katonái vagyunk.“ Nekünk nincs szolgálati időnk. 
Mi mindenkoron a magyar jövendőért tartozunk élni. Kétszeres fel
adata ez a tanítók tanítóinak, a tanítóképzőintézeti tanárságnak!

Szülőjöldismereti gyűjtemény tátraink3 ízléses, tanulságos elrende
zésben tanítóságunknak is müvelődésforrásai lehetnek. Ezek meg
teremtése régi problémája tanítónevelésünknek. Értékes kezdemé
nyező lépésekről lapunk hasábjain is több tanulmány jelent meg. 
Képzőintézeteinkben ez a munkálkodás a IV. osztály szülőföld
ismeretei anyagával kapcsolatban egyetlen heti egy órás tantárgynak 
szűk bilincsébe került. A középiskolai hasonló törekvésekhez viszo
nyítva azonban már ez is haladást jelentett!

1 Ez a tanulm ány a tá j-  és népkutatás problém áit elsősorban a líceu
mok és a tanítóképző-akadém iák szem pontjából vizsgálja, de elgondolásai 
sok vonatkozásban érvényesek a gimnáziumok célkitűzéseire is.

2 H efty  G yörgy : M agyar Tanítók A lbum a 1939.
;1 Móczár M iklós: Az iskola és a tájegység kölcsönös h a tása  egymásra. 

(M. Tanítóképző 1940 jún.).
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Örömmel kell üdvözölnünk kormányzatunknak azt a rendelke
zését, amellyel életre hívta az Országos Tái- és Népkutató Intézetet. 
Ez intézmény nemcsak tudományos szempontból kívánja értékeinket 
feltárni, de munkarendjével módot talál arra is, hogy a középiskolai 
ifjúságot földje és népe helyzetének és kérdéseinek helyes megítélésére 
nevelje. A táj- és népkutató munka hivatalos rendelkezésekkel a közép- 
és középfokú iskolákba bevezettetést nyert. A bevezetés tárgyában 
kiadott Útmutató hangsúlyozza, hogy a kellő irányítás és szervezetség 
hiján a megindult vállalkozások sok helyütt mellékvágányra futottak. 
„A táj- és népkutató munka a közép- és középfokú iskolákban... ki
mondottan a nevelés és pedig a nemzeti és állampolgári nevelés szol
gálatában áll. A célja néma nép közötti felelőtlen izgatás, vagy többé- 
kevésbbé alapos, újságcikk-ízű könyvek meg röpiratok gyártása, 
hanem az, hogy a diákságot már zsenge korában megismertesse az 
élet ezernyi küzdelmével, a magyar földdel és a magyar néppel köz
vetlen szemlélet és érintkezés útján. A. munka a tanulók közvetlen 
környezetének tanulmányozásából indul ki, és fokozatosan vezet az 
egyetemes, nemzeti kérdések felé. Megismerteti a tanulókkal a 
magyar nép értékeit és erényeit, nemkülönben fogyatékosságait és 
szükségeit is, és ezzel megszeretteti és megbecsülteti velük a népet, 
ami arra vezet, hogy férfivá serdülve, a népi erényeket és értékeket a 
nemzet életében is kamatoztatni fogják. Éppen így ismerteti a magyar 
tájat és földet, amelyben a magyar nép élete gyökerezik, aminek okos 
kihasználása biztosítja a nemzet boldogulását.“ A célkitűzésnek ez 
a módja valóban gyakorlati értékeket hord magában, mely végső 
eredményében szerves egységben láttatja  meg tanítványaink soka
ságával a magyar élet egészét. Az iskolai nevelés korszerűsítése meg
kívánja, hogy intézményesen és sürgősen, teremtsük meg ennek a 
munkálatnak a kereteit, lehetőségeit.

Útmutatónk az ifjúsági önképzőkörök és a cserkészcsapat életében 
szeretne ennek a gondolatnak előkelő helyet adni. Én nem látom 
célravezetőnek ezt a munkát, ha akár az önképzőkör, akár az iskolai 
cserkészcsapat működésének szűkebb érdeklődési körébe vonjuk be.

A táj- és népkutató munkát vezető irányító tanárként —- Ú t
mutató — elsősorban a magyar, történelem és a földrajz szakos tanárokat 
jelöli meg. Ha ők foglalkoznak is elsősorban a táj- és népkutatás 
problémáival az iskola szempontjából ez a munka csak akkor lehet 
eredményes, ha ezt a testület minden tagja magáévá teszi! A táj- és 
népkutatásnak a középiskolák új életében csak akkor lesz igazán 
— új nevelő értéke -—, ha ezt a munkát egységes szellem uralja. Ez 
még nincs meg, tehát meg kell teremteni! Hogyan?

A táj- és népkutató intézet vezetőképző tanfolyamára kiküldött 
tanárok legyenek az előadói módszeres értekezleten ennek a probléma
körnek. Az iskola adott viszonyait ismerve — szaktárgyak szerint 
állapítsanak meg egy realizálható munkatervet. Előadó szaktárgyan
ként jelölje ki, hogy a testület tagjai minő munkával ismerhetnék 
meg a tájegységnek táj- és népi értékeit. Tűzzenek ki, javasoljanak a
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testület minden tagjának egy határozott munkatervet. Az értekezlet 
folyamán a szaktanárok egyéni hozzászólásaikkal, javaslataikkal 
egészítsék ki előadó munka tervezetét. Végezetül az igazgató foglalja 
csokorba a határozatok eredményeit, s állapodjon meg a testület 
abban, hogy egy esztendőn belül a munkatervezetből mit valósít meg.

Azt is mondhatná valaki, az alapos kutatómunka meghaladja 
a középiskola életkereteit : egyetemi tanároknak lehet az csak fel
adata! Ez nem egészen igy van. . . Az egyetem a maga munkásaival 
nem járhatja  be a magyar rónának minden zeg-zugát. Múzeumaink
nak sem áll ez módjában. A népiség életének megismerésében, értékei
nek „felfedezésében“ sokat tehet a líceum s az akadémia! A népélet 
gazdag és változatos színskáláját vetítheti elénk a népnevelésnek 
otthona, a magyar művelődésnek 40 fellegvára.

A tanár „becsvágya“ öltöztesse irodalmi köntösbe kutató-kereső 
munkásságának eredményét. Szaktudományi folyóiratokban keressen 
helyet vizsgálata újonnan feltárt adatainak! Minékünk azonban a 
táj- és népkutató munkát nem önmagáért, a tudományos célért kell 
végeznünk csupán. Az iskola szempontjából az értéket nem a tanár 
által megírt tudományos dolgozatok jelentik, képviselik. A kutató
munka iskoláinkban a nevelés szolgálatában tartozik állni. A táj- 
és népkutatás tehát isk. vonatkozásban annyi értékel jelent, amennyivel 
jobbá és tartalmasabbá teszi oktató-nevelő munkánkat. Ilyen beállításban 
a táj- és népkutatás didaktikai értékeket szolgál. A táj- és népkulatás- 
nak tanár és tanítvány munkaközösségében feltárt értékei szívódjanak 
bele az iskola vérkeringésébe!

A középiskolai oktatómunkában nagy jelentősége lesz majdan 
annak, ha a feltárt adatokat : mint a helyi vonatkozások érdekes pél
dáit be tudjuk illeszteni munkánk módszeres menetébe. Éppen ezért 
a kutatómunka minden eredményét didaktikailag is feldolgozott 
egységekben adjuk meg. A táj- és népéletre vonatkozó vizsgálatok 
eredményeinek tehát a középiskolákban didaktikai értékké kell válniok. 
Ez azt jelenti, hogy beszédes táblázatokban, grafikonokban, ízlésesen 
összeállított képek formájában is jelenítsük meg iskolánk tájegységére 
vonatkozó vizsgálatainknak eredményeit. Ez a szülőföldismereti 
gyűjtemény nagy értéket jelent! Az iskolák kaszárnyastílusú beállított
ságát így válthatja fel annak olyan jellegű díszítése, mely valóban 
annak a népnek lelkét, szellemiségét sugározza, amelyikben az 
iskola él.

A falukutatók irodalmi termékei az érdeklődés központjába ke
rüllek. Az iskolában megindított ilyen jellegű munkálatok sorából 
a szülők tábora is megérezné, hogy az élet és iskola egy sikon haladnak. 
A helyi vonatkoztatás mindenkoron fontos volt munkánkban. Csak 
most újabb, szebb, előkelőbb színt kapott. Pedagógusainknak az új 
lehetőséget fel kell használniok nevelésünk-tanításunk javára!

Tanulhatnak a nép- és tájkutatás eredményeiből a népművelők 
is. Népművelésünk egyedül és kizárólagosan akkor éri el a maga 
gazdag aratását, ha a nyugateurópai kultúra könyvműveltsége
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helyett alapul magának a népnek ismeretét, kultúráját, hagyományait 
vesszük. A népművelésnek csak azt szabad nyújtania, amit hallgatói 
hagyományos műveltségébe be tud iktatni. Ennek viszont előfeltétele, 
hogy a népművelő a hagyományos népi műveltséget ismerje, becsülje, 
szeresse!

A szülőföldismereti gyüjteménytára iskolánknak a mi népünk 
hagyományműveltségét is sugározza. A népművelési előadások mun
kásai örömmel jönnek az iskolába, a tájegység művelődésházába 
tanulni, helyi ismereteket szerezni. Az intézet székhelyének társa
dalmi életébe így a hagyományok őrizőjeként kapcsolódhat be az 
iskola. A tájegység kultúrájához tartozik annak a kérdésnek a vizs
gálata is, hogy mit tehet egy intézet tanári testületé adott élettere 
kultúrájának, műveltségi szintjének emelésében, mi lehet itt a tanár
ságnak a feladata. Az 1935: VI. te. végrehajtási Utasítása 40. §-ában 
erre vonatkozólag így intézkedik : 1. Az iskolalátogató szakítson időt 
arra, hogy a tanári testülettel folytatott barátságos eszmecsere során 
érdeklődjék az igazgatónak és a tanároknak a város (község) közéleté
ben való szereplése iránt is. Hasson oda, hogy az intézetek igazgatója 
és tanárai nemzeti és kultúrpolitikai kérdésekkel foglalkozzanak, s 
általában serkentse a tanári testület tagjait, hogy az intézet székhelyé
nek társadalmi életében méltó helyet foglaljanak el, hogy a tanári 
testület tagjai az iskolán kívül álló egyesületekben szakirányú, 
különösen pedig pedagógiai tárgyú előadásokat tartsanak. Igyekezze
nek a nevelés gondolatának fontosságát a szülők és a nagyközönség 
előtt hirdetni. Tartsanak a szülői értekezleten pedagógiai tárgyú 
előadásokat... Eddig a hivatalos rendelkezés. Az iskola táj- és nép
kutató munkáját az intézet székhelyének társadalma nagy érdek
lődéssel kíséri. Szülői értekezleten mutassuk be ezirányú törekvéseink
nek eredményeit. Szülőföldismereti gyűjtemények megteremtésével, táj- 
és népkutató munka szervezésével a mainál fokozottabb mértékben „a 
kovász“ szerepét tölthetjük be iskoláink tájegységének, városunknak szel
lemi, kulturális életében.

Jászberény. Szemes Gábor.

M E G JE G Y Z É S E K
Mennél több szabadidőt!

I. Visszapillantás. — I I .  A  tanári m unka természete. •— I I I .  A  fővárosi diák 
munkarendje. —  IV . Több szabadidőt!

I.
A Szemlében január ó ta  m egjelent fejtegetések bennem is nagy figyelmet 

ke lte ttek . A teherviselőképesség lényeges dolog a felnőttnél, te h á t lényeges 
a leendő felnőttnél is.

E lő ttem  van két nagyobb és négy kisebb cikk. A h a t cikk közül kettő 
tagad ja  túlterhelés m eglétét, négy pedig orvosolni kívánja.

A )  tagadja  a tú lterhelést, de azért elismeri, hogy sok a rendkívüli tárgy 
s nagy a köri élet. Némelyik érettség i elnök bizony nem éri be pl. P in tér Jenő
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kötelező o lvasm ányaival; egyesek legendákat követelnek az érettségin, mások 
mai lírikusokat. És mindegyik jó előadást vár, holott a diák nyolc éven ál 
inkább „kollokválni“ tanu lt. Hogy a tankönyvek rövidebbek, m int régen? 
Igaz. De pl. Argentina egyik földrajzkönyve még rövidebb : 2—3 mm. vas
tagságú.

A )  szerint a mai diák a réginél általában többet tud . H a ezt elfogadjuk : 
ez csak m unkatöbbletnek lehet az eredménye.

B )  érdekes tervet nyú jt a tú lterhelés ellen. Ebből csak egyet emelek k i : 
a m agyar óraszám ot csökkentené. Ez szerintem bűn volna. Sem alsó, sem 
felső fokon nem sok az óra. Az írásbeli stílus fejlesztésén kívül a szóbeli készséget 
is elsősorban a m agyar tan árn ak  kell fejlesztenie. A nyelvvédelem, a hibák 
ir to g a tása  is az ő dolga. A történelm i háttér, a világirodalm i hatások, a nyelvtan 
éb ren ta rtása , a helyesírás, régi és új könyvek irán t való kedvkeltés ; lá to tt 
színm űvek, filmek, hallo tt rádiójátékok néhány szavas m é lta tá sa : mindez 
e g y ü tt sok időt emészt. S ha a m agyar tan á r még osztályfő is : újabb idő- 
veszteség. Szerintem nagyon is szükség van a 29 órára. A francia tanulók pl. 
több , m in t kétszer ekkora óraszám m al tanulják  a franciát. (Tudják is.)

C) védi a legtöbb diák és tanár szerint legterhesebbnek érzett latin t. 
A m űfordítás nem pótolja az eredetit. Igaz. De pl. D ante-t, vagy Tolsztoj 
parasz t-tö rtén e te it fordításban sincs időnk olvastatni. C)  szép célkitűzései 
tú lzo ttak . H onnan vegye' az ifjúság azt az időt, m elyre nekünk nem volt még 
szükségünk? Vagy ne érdeklődjék rádió, film, repülés és világpolitika iránt? 
A m agyar ezermester-készséget pl. a középiskolában nem ellenezni, hanem 
hangsúlyozni kellene. A napi 24 órából áll, s az élet 50— 60 évből. Elég hosszú 
a recep tív  előkészület m áris áz úgynevezett É letrel

D )  szépen írja  : „A világegyetem . . . a m atem atika  törvényének engedel
m eskedik.“ Viszont : hogy a m agyar elidegenedett a kereskedelmi gondolko
dástól, pl. Borotvás—Nagy Sándor kitűnő tanu lm ányai szerint nem faji 
hiányok következménye. Szerintem  is egész m ásnak a következménye ez. 
Mint volt in lézeti felügyelő, D )  ezt írja  : „Legtöbb dolgot a nyelvek adnak s 
főkép a la tin .“ Ez a tapasz ta la t szava.

E )  is a nyelvekről ír. M indenben kísérleti korszakot élünk. Nem kell fél
nünk az ism eretlentől — írja.

F )  sa já t gyermekén észleli a tú lterhelést. A ta n á r  túlterheléséről végre 
szintén olvasunk valam it. Szerinte a nagy anyagra való tek in te tte l lelkiisme
retességből osztályoz enyhébben" a legtöbb m ai tanár.

II.

A ta n á ri fáradtságról, azt hiszem, a szokott szerénység okából esett kevés 
szó. Pedig a fárad t tan ár nagyon fokozza a diák te rh é t. E rőt, optim izm ust 
csak p ihent, gondok nélkül élő, a jövőben hívő ta n á r  a d h a t ; am int táv la to t 
csak olvasni ráérő, utazni tudó  ta n á r  nyithat.

A h ivatalnok , aki a ta n á r  sok vakációját em legeti —  és mások is —- értsék 
meg, hogy a nevelő-oktató m unka általában fárasztóbb, m int a hivatalnoki.

1. Mi nem felnőttekkel dolgozunk. 2. Nem is egyedekkel, hanem tömeggel. 
3. Mi m egosztott figyelemmel, 4. az óram utató  sürgetése m ellett végezzük 
heterogén m unkánkat, és 5. sohasem hivatali csendben. 6. A gége, a tüdő 
m unkájáró l, a rossz levegőről és az idegekről nem is szólok bővebben.

III.

De té rjü n k  főtárgyunkra. A kiváló tanári vélem ények u tán  szólaljon meg 
az ism eretlen fővárosi diák.

VIII. o.-ba jár. Jeles tanuló  ; eszes is, szorgalmas is, szinte „békebeli“ m ó
don. K iváló testedző. Anyagi helyzete, m ondjuk, szerény.

K el % hétkor. % óráig ism étel. 15, 20 perc a la tt  ér az iskolába.
8-tól 1 óra 40-ig tanítás. Kettőre ér haza. K ettő tő l háromig ebéd és zon

gorázás. 3— 6-ig : különböző körök. H a nem : sport. H eti egyszer latin  óra is.
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6— %9 készülés és kötelező olvasm ányok, stb. %9 vacsora. 9 : séta báty jával. 
14IO mosdás. 10— y2l l  : olvasás. % ll( i l ) - tő l  %7-ig : alvás.

S aját sz a v a i: „ Ilyen  jó nap havonként csak néhány van. Rossz időben 
a spo rt idejét is tanulás tö lti ki. Van olyan, aki egy-két fiút tan ít. A körök 
részére is készülni kell. így tanu lásra  is, pihenésre is néha csak egy-egy óra ju t .“

V együk szemügyre ezt a fővárosi napirendet.
A kelés idős kartá rsak n ak  kissé későinek látszik : de télen %7-kor még 

hajnal sincsen.
Az iskolából bizony elég volna m axim um  5 óra. A köri élet korunk sok

irányúságának  eredménye. A 2 és V? óra készülés jeles tanulónak elég volna, 
de rendszeresen nincs meg. Az önfeledt, nem kötelező olvasásra szánt félóra : 
késői és kevés.

Az alvás, kb. 8 óra, szerintem  a többségnek kevés, főkép télen. Ahol a 
vasárnapi istentisztelet is 8-kor van, o tt a he ti h iány  pótlása is elm arad. Tény, 
hogy télen 8—9-ig még nem vág az eszünk, 1 óra u tán  pedig m ár nem.

H a ezeket az ada to k a t a jeles tanulóról átvisszük a közepesre, aki pl. 
szorgalomban is közepes, messzebb is lakik : meg kellene ijednünk. Ügy vélem, 
m inden könnyítésünk, a „közös m unka“ , inkább csak az anyag minőségén 
könnyít. A mennyiség csak akkor volna teljesen m egem észthető, ha  a nap 
27-—28 órából állana.

IV.

A te s t nemcsak a to rnaó rán  fejlődik, s a szellem sem csupán tanuláskor. 
Schopenhauer szerint önkéntes kézim unka közben inkább érleljük sa já t gon
do la ta inkat, m int olvasás közben ; ekkor t. i. az íróét éljük. E m észt a fiatal 
lélek, amikor a tanuló pl. öccsével játszik, vagy báty jával v itatkozik.Ism étel, 
te h á t tanu l, m ikor anyjának  dicsekszik friss tudom ányával. De le is küldik 
néha a fűszereshez a harm adik  em eletrő l; ez a 10 perc legalább 20—25 percre 
k iszak ítja  a m unkából. Vendég jön néha, és nincs hol tanulni. A rádióban 
nem csak sporthírek, hanem  pl. világháborús hírek is vannak ; s ezek inkább 
vérre, esetleg a diák vérére, m ennek, mint ak ár a pún háború. M adáchról szóló 
hang já ték  is adódik, a jó  zenéről nem is szólva. Egyes túlbuzgó, művelt szülők 
néha y2 óráig faggatják fiukat az iskola belső életéről, abban az önző és balga 
h itben , hogy ők a „term észetes“ bará ta i a gyerm eknek.

És i t t  vannak az időt rabló távolságok. I t t  van  a lárm a. Világos, hogy 
aludni is többet kell a lárm ás nagyvárosban, m in t a csendes kisvárosban. 
És néhol. . . evés helyett is aludnia kell elég sok gyermeknek.

De még a „bűnös“ sem m ittevéshez is kell a szabad idő. Nem  m inden áb
rándozás az élet m egrontója! V örösm artynál pl. szép versek érlelője volt.

Levelet is írnak néha a fiúk  pl. a székely-testvérnek. És rajzolni, firkálni 
is csak kell. A zenélésről nem is szólva. No és a tisztálkodás is idő t emészt. 
A szegény fiú órát ad ; egy-egy óra mindennel együ tt néha 2 l/2 óra. A jómódú 
gyermek? nyelvet tanul, néha hárm at is, a szerencsétlen. S azt a bizonyos film et 
is meg kell nézni. A filmek földrajzi értékeit m ár az öregek sem tagadhatják . 
És a versfaragáshoz is idő kellene, mégpedig sok, ha volna. De nincsen. Cser
készet is v a n ; ez sem vo lt régen, sajnos. Tánciskola. Családi kirándulás. 
A testvérke  szám tanpéldája. Rádió- és villanyszerelés. Csupa gyakori és fontos 
dolog.

Nem rendeztem  a kaleiuoskopot, amely együttesen az úgynevezett Életet 
jelenti. Mert se rd ü ln i: egyéb is, m int a férfikorra felkészülni. Igaz, hogy az 
élet nem játék , hanem  küzdelem . De a serdülés még nem az élet, tehát ne legyen 
csupa küzdelem. M iért kerüljenek az egyetem re, vagy az É letbe fá rad t em
berek? Lágy csontokkal nem  lehet hosszú táv o t gyalogolni és a gyomornak 
nem  edzés a rágatlan fa la t. Pedig m ennyit kell egy-egy közepes tanulónak 
em észtetlenül elraktároznia!

Fen ti inponderabiliák együtt adják meg az ifjúkor színét és ta r ta lm á t. 
Nem tehetnek róla ifja ink , h a  a világtörténelem  egyik legérdekesebb korában 
serdülnek. Hiába : a rádió és a repülés érdekesebb, sőt fontosabb, m in t a
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longam éta. vagy akár a Jókai-regénv voll. S mivel a mai élet gyorsabb ütem ű, 
több  pihenőre is van szükség. Hisz a szülők háborús idegfáradtsága még most 
is meglátszik a gyermekek m unkáján!

Egyik neves írónk azt fe jtegette , hogy m a m indent készen kap az ifjúság. 
Csak részben van igaza. Pl. a biztos jövőt kevésbbé k ap ja  készen, m in t mi 
kap tuk . Akinek pl. nem volt „ha jlam a“ semmihez, jogásznak m ent és — 
boldogult.

Az értékes tanulónak is igen sok szabadidőre van szüksége. De honnan 
vegyük a szabadidőt?

A felvetődött megoldásokhoz hozzáfűzöm szerény tapasztalataim at.
1. Egyszerűbb tankönyveket sürgetett mindenki. É n  is rövid és olcsó, 

de képes könyveket szeretnék. Egyetlen unalmas m ondat ne fordulhasson elő. 
Frisseség, érdekesség jellemezze a tankönyveket!

2. Napi 5 óránál több leventével együtt ne lehessen ; a lárm a, az apró 
izgalm ak a serdülő idegeket is fárasztják . Rövid órák helyett azonban inkább 
a la tin  nyelv óraszám át csökkentsük.

3. A m agyar órák számát legalább a latin  óraszám m ai szintjére emeljük. 
Több m agyar óra ; jó befektetés és erősebb alap a többi tárgynak.

4. Felső fokon igenis inkább problém ákat, m int adatokat közöljünk. Pl. 
inkább  sok irodalm at, m int sok irodalom történetet.

5. Álszoeiális okok mellőzésével a negyedik osztály végén rosta-érettségi 
legyen.

Öj A nyolc-tíz tárgyat tanuló  serdülők szempontjából túlzott követelm é
nyeket csökkentsük, főkép mennyiségi tekintetben.

Ne sajnáljuk  tehá t a mennél több szabadidőt a gyermektől! Hadd jusson 
bőven idő az önálló gyerm ekkornak emlékeket termelő mindenfajta gondjára 
és örömére.

(B udapest.) Vasskó Béla.

A tehetségkutatás kérdése az ORTE bizottsága előtt.

Az Országos Reform átus Tanáregyesület kezdettől fogva érdeklődéssel 
kísérte figyelemmel a Sárospatakon m egindult, m ajd Hódmezővásárhelyen, 
Miskolcon és Nagykőrösön is m egvalósított tehetségkutató , tehetségm entő, 
szellemi telepítésnek is nevezhető m unkát. A Protestáns Tanügyi Szemle 
m indig a legnagyobb készséggel közölte azokat a cikkeket, amelyek erről a 
nagyjelentőségű m agyar nevelői m unkáról ad tak  számot. Igen örvendetes 
lépést jelent az ORTE érdeklődésének fejlődésében az a körülmény, hogy a 
központi igazgatóság egy bizottságot küldött ki a tehetségkutatás kérdéseinek 
tanulm ányozására, valam int a mozgalom tervszerű kiépítésére reform átus 
gim názium ainkban. Hogy az O R TE vezetősége milyen nagy jelentőséget 
tu la jdon ít a tehetségkutató m unkának, misem m u ta tja  jobban, m in t az, 
hogy a bizottság elnöki tisz tjé t az egyesület elnöke, vitéz dr. Bessenyei Lajos 
válla lta  m agára.

A bizottság, amelynek tag ja i Csorba Zoltán, dr. Harsányi István, 
dr. K ónya Sándor, dr. Papp Ferenc, R ab István  és Szathm áry Lajos, április 
8-án B udapesten ta r to tta  első gyűlését. A forgalmi akadályok m iatt nem 
jelenhettek meg a bizottság tag ja i valam ennyien a gyűlésen, de így is komoly 
elhatározásokhoz és javaslatokhoz vezetett a megbeszélés.

Vitéz Bessenyei Lajos elnök rám u ta to tt a rra , hogy szerinte a mai m agyar 
nevelésügynek kétségtelenül egyik legfontosabb, leggyorsabban megoldandó 
kérdése a tehetséges magyar gyermekek felkutatása és szám ukra a tovább
tanulás lehetőségének a megteremtése. Csakis így tudjuk elérni azt, hogy refor
m átus m agyar értékek nem kallódnak el értelm etlenül, felelőtlenül, s a kiválo
g a to tt, m agasabb műveltség megszerzésének lehetőségéhez hozzáju tta to tt 
ifjainkkal idejében fel tudjuk frissíteni a m agyar középosztályt, s a m agyar 
élet m inden állomáshelyére elküldhetjük majd odavaló, értékes m unka
tá rsa inka t.
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Néhány reform átus gim názium unk máris szerencsésen egyeztette össze 
a szegények, az anyagi erőkkel nem rendelkező nincstelenek felkarolásának 
hagyom ányát a legtehetségesebbek, legtöbb szellemi term ést ígérők kiválasz
tásával. Ezzel a szórványos m unkával azonban nem elégedhetünk meg, s m in
den t el kel! követnünk azért, hogy a mozgalom országszerte elterjedjen. Ez 
vo lt a bizottsági gyűlés legelső h atározata , amit nagy lelkesedéssel te ttek  
m agukévá a tagok.

Továbbiakban b em u ta tták  az eddig m egindított tehetségku ta tó  m unkát 
a bizottság tagjai.

Csorba Zoltán előadta, hogy az 1940—41. iskolai évben Miskolc is bekap
csolódott a tehetségkutató m unkába. Körlevelet küldött szét az iskola a kör
nyék tanítóihoz, lelkipásztoraihoz. K érte  őket, hogy válogassanak ki és küldje
nek a miskolci tehetségvizsgára szegénysorsú, de nagyon tehetségesnek m u ta t
kozó református ifjak a t, akik szeretnének gimnáziumi tanu lm ányokat foly
ta tn i. A jelentkezőket behívták Miskolcra, egészség-vizsgálatnak vetették  alá 
őket, m ajd hárm as csoportokban m egvizsgálták szellemi képességeiket a 
bizottság tanár tag jai. Az igazgató elnöklete a la tt működő hatos bizottság 
válasz to tta  ki a két legtehetségesebbnek látszó ifjút. E zeket ingyenes tanuló
kén t vették  fel az intézetbe a tehetségalap terhére. A tan ári k ar tag jainak  meg
ajánlásából a püspök úr és mások hozzájárulásából m integy 1500 P gyűlt 
össze az első évben erre az alapra. Ü jabban szép sikerrel indu lt meg az úgy
nevezett gyámcsaládok megszervezése. Minden gyám család tíz olyan tagból 
áll, akik nyolc éven keresztül vállalják  évi 00 pengő befizetését egy tehetséges 
gyermek tan ítta tási költségeinek fedezésére. A jövő iskolai évben két ilyen 
gyámcsalád kezdi meg m űködését, így lehetővé válik ú jabb két tehetséges, 
nincstelen gyermek felvétele az alapra.

A hódmezővásárhelyi m unkát a távollévő Szathm áry Lajos helyett vitéz 
Bessenyei Lajos ism ertette . H ivatkozott arra a cikkre, amely a P rot. Tanügyi 
Szemle 1940. évfolyam ának 11. szám ában jelent meg S zathm áry  Lajos tollá
ból : „K itűnőek iskolája a m agunk m ódján“ címen. A hódmezővásárhelyi 
m unka célkitűzései között ilyen m egnyilatkozásokat o lvashatunk  : „Gimná
zium ainkba a szokásosan beiratkozókon tú l gyűjtenünk kell a legtehetségesebb 
és a legm agyarabb e lem eket. . .  A legfőbb baj ott m utatkozik, hogy a m agyar 
gyermekek zömének, a tanyai és falusi m agyar s tömegeiben szegény ifjúságnak 
a számára egyenesen elérhetetlen álom az, hogy csak a legtehetségesebbjeit 
is elju ttassa a művelődés kapujáig, a gimnáziumig. Ennek a ta r th a ta tla n  álla
po tnak  a kiküszöbölésére a lko tta  meg Hódmezővásárhely a Tanyai Tanulók 
O tthoná t. Ebben az 1939—40. iskolai évben m ár 12 tanuló ta n u lt ingyenesen. 
A m unka 1938-ban indult, meg s minden jel arra m u ta t, hogy ez az eredeti 
színű tehetségm entés szép eredm ényeket fog felm utatni. (Lásd bővebben az 
em líte tt cikkben!)

A sárospataki tehetségku ta tást, amely 1935 óta folyik Sárospatakon, 
s m ár 31 tehetségvizsgát te t t  növendéket ta r t számon a folyó iskolai évben, 
H arsány i István ism ertette . A legújabbn kinyom atott jelentkezési lap így 
körvonalazza a p a tak i tehetségkutatás cé lk itűzéseit:

„A  sárospataki tehetségkutatás reform átus lelkipásztorok, tan ítók  és tan á 
rok felelős nem zetm entő munkaközössége. Szellemi telepítésnek is nevez
hetjük . Egészséges és tehetséges, komoly erkölcsi értéket hordozó református 
m agyar ifjakat akar a gimnázium elvégzéséhez hozzásegíteni abból a nép- 
rétegből, amelynek tag jai anyagi lehetőségek hiánya m iatt nem  fo ly tathatják  
tanulm ányaikat az elemi iskolán túl.

A m agyar reform átus nép kitűnő em beranyagot tu d  a tehetségm entés 
szolgálatába állítani. A legértékesebb elemek felkutatásához azonban önzetlen 
m unkások odaadó m un k ájá ra  van  szükség. Ennek a m unkának  reform átus 
lelkipásztorok, tan ítók  és tanárok  kezében kell lennie. Meggyőződésünk, hogy 
m egértőbb és felelősebb m unkaközösséget nem is lehetne a szellemi telepítés 
szolgálatába állítani.

A pataki tehetségkutatás a jók  közül a legjobbakat, az arravalók közül
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a legarravalóbbakat, a rászorultak közül a leginkább rászoru ltakat akarja  h a t
hatós tám ogatásban részesíteni. Nyom atékosan kéri teh á t minden m unkatár
sát, hogy a legkomolyabb lelkiism ereti szám vetést végezze el m agában, hogy 
csakugyan értékesnek, fejlődésképesnek és érdemesnek tartja -e  a kiszem elt 
ifjút. A pa tak i tehetségkutatás olyan ifjakat akar a m agasabb műveltség b irto 
kába ju tta tn i, akik emberi szám ítás szerint a társadalom  hasznos, értékes 
tag jai lesznek. A testi gyöngeség te h á t nem  útlevél a gimnáziumba. Szellemi 
pályákon is egészséges, teljes tes ti értékű emberekre van szükség.

K érjük m unkatársainkat, hogy olyan gyermekeket ne küldjenek tehetség- 
vizsgára, akik szüleik tám ogatásával is elvégezhetnék a középiskolát. Az a ján 
lo tt gyermek erkölcsi környezetének a kivizsgálása is fontos. Vallásos, erkölcsös 
környezetben nevelkedett gyermek több ígéretet hordoz m agában.

A patak i tehetségkutató alap csak a sárospataki szóbeli vizsgán is k itű 
nőnek m utatkozó, egészséges, erkölcsös ifjakat tám ogatja. Ezért is különös 
gonddal kell kiválogatni az a ján lo ttakat. Meg nem okolt rem ényeket lehetőleg 
ne ébresszünk, és céltalan költségeket ne okozzunk. K ívánatos, hogy a gyermek 
az egyházközség költségén utazzék Sárospatakra.

Az alap elvileg minden évben k é t-ké t elsőosztályosnak ad 400 - -500 pengős 
tanulm ányi segély. Ez úgyszólván m inden költséget fedez. Második osztálytól 
kezdve csak az arra valóban érdemesnek bizonyultakat tám ogatjuk érdem és 
szükség szerint. Akik az első év u tán  nem bizonyulnak megfelelőnek, azokat 
a következő évtől kezdve egyáltalában nem segélyezi a sárospataki tehetség
alap .“

Részletesebben beszámol a p a tak i tehetségkutató m unkáról a Sárospataki 
Reform átus Lapok kiadásában 1940-ben megjelent 3. számú füzet : ,,A sáros
pataki tehetségkutató m unka“ címen, valam int két cikk a Protestáns Tanügyi 
Szemlében : ,,A sárospataki reform átus gimnázium tehetségkutató m unkája“ : 
1939 okt. 393. I. ; „R eform átus gimnázium aink feladatai a tehetségkutatás 
te rén “ : 1940 március, 69— 74. 1.

Előadó rám u ta to tt arra, hogy az 1939—40. iskolai évben mintegy hétezer 
pengő összeget fordított a tehetségkutató-alap  arra érdemes tám ogato ttja inak  
segélyezésére. Az alap neveltjei közül a m ost folyó iskolai évben heten tek in t
hetők ingyenesnek ; s többiek érdem és rászorultságuk m értéke szerint része
sülnek tám ogatásban. A szükséges összeget sok forrásból terem ti elő a gim ná
zium tanári kara. Mindenekelőtt önm agát adóztatja  meg, s évenként m integy 
5— 600 pengőt gyűjt össze a tanárok  önkéntes megajánlásaiból. Az így össze
gyűlő pénzből évenként egy tanuló neveltetési költségeit a tanári kar fedezi, 
a fennmaradó összeget pedig m ások segélyezésére fordítja. A tandíjja l együ tt 
beszedett 1— 1 pengős hozzájárulás évenként szintén m integy 500 pengőt 
tesz ki. Az igazgatótanács tagjai szintén hozzájárulnak az alap növeléséhez. 
Mindig akadnak az ügyért lelkesedő egyének is, akik évről-évre tetemes összeget 
adnak össze. Az iskola intézm ényei is kiveszik a részüket a segítés m unkájából 
ingyenes in ternátusi helyek, táp in tézeti ellátás stb. form ájában. A H um án- 
in ternátus növendékei a m últ iskolai év végén 500 pengőt fizettek be az alapra 
d iákkap táruk  jövedelméből. Az 1940— 41. évben ebből az összegből egy kitűnő 
előmenetelő első osztályos ifjú tanul. A pataki tehetségkutatás egvre erőtelje
sebbé és biztosabbá válik. A tehetségm egállapítás módszerei évről-évre tökéle
tesednek, de m ár eddig is sok k itűnő diákja van a gimnáziumnak, akik a 
tehetségkutatásnak  köszönhetik szellemi életük gazdag és ígéretes bonta- 
kozását.

Szó volt a legújabban m egindult nagykőrösi tehetségm entési m unkáról 
is, amelyről az Üj Magyarság karácsonyi szám ában olvashatott részletes 
beszámolót az ügy iránt érdeklődő m agyar közönség. Dr. Kónya Sándor 
rá m u ta to tt azokra a szép lehetőségekre is, amelyek a budapesti reform átus 
gimnázium számára kínálkoznak. Az egyházközségekkel karöltve lehetne i t t  
kiépíteni a tehetségkutatást, amelynek Pest jellegzetes viszonyaihoz kellene 
idomulnia.

A bizottság beható eszmecsere u tán  elhatározta, hogy javaslato t tesz
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az O RTE közgyűlésének a tehetségkutatás felkarolása érdekében. Minden 
rendelkezésre álló eszközzel tám ogatandó mozgalomnak ta r t ja  az ism ertetett 
szempontok szerinti tehetségkiválasztást, ami feltétlenül jó hatással volna 
a m agyar reform átus közéletre. Javaso lja  a bizottság az elnökségnek, hogy a 
tám ogatás érdekében lépjen összeköttetésbe a Konventtel, valam int egy 
ism ertető füzetben hívja fel a reform átus középiskolák figyelm ét a tehetség
k u ta tó  m unka eddig elért eredm ényeire és lehetőségeire. Szólítsa fel a refor
m átus iskolákat arra , hogy csatlakozzanak a tehetségkutató  munkához és 
egyéni színeiket, igényeiket , lehetőségeiket figyelembe véve vegyék ki részüket 
a nemzetmentő szellemi telepítés m unkájából. Az ism ertető füzet szövegét 
a  bizottság az O RTE legközelebbi választm ányi gyűlésén fogja bem utatni.

A bizottság annak a reményének ad kifejezést, hogy néhány év múlva az 
egész országot behálózza a református tehetségkutató munka, s talán nem is olyan 
sokára elérhetjük azt, hogy minden igazán tehetséges magyar ifjú olyan tanulmá
nyokat végezhet, amilyenekre istenadta tehetsége révén elhivatott.

(Sárospatak.) Dr. H arsányi István.

HAZAI IRODALOM
Illyés Endre dr. : Gondolatok a reform átus iskolák reform átus jellegéről.

Debrecen, 1940. 13 lap.
E  tanulm ány szerzője m ár nem  egy vonatkozásban foglalkozott az egy

házunk álta l fen n ta rto tt iskolák reform átus szellemű nevelésének kérdésével. 
(A felekezeti tanítóképzők felekezeti jellege. Az osztályfőnök m unkája  refor
m átus keresztyén szempontból.) Míg előző tanulm ányaiban egy-egy részlet- 
kérdést vizsgált a fe lv e te tt szempontból, addig e dolgozatában reform átus 
iskoláinkat általánosan belevonja vizsgálódása körébe, s ha éppen ez általános 
á ttek in tés folytán nem  is té r  ki az egyes iskolafajok apróbb részletkérdéseire, 
olyan egyetemes kérdéseket taglal, am elyek éppen általános vonatkozásaiknál 
fogva érdemlik meg a velük való kom oly foglalkozást.

A tanulm ány komoly mérlegelésen alapuló, őszinte ny ílt véleményt, 
helyzetképet ad reform átus iskoláink m ai állapotáról a reform átus szellemű 
nevelés tekintetében, s egyenes szókim ondással felveti a kérdést, hogy az 
iskolafenntartás megéri-e azt a nagy áldozatot, m elyet az egyház az isko
lákért h o z ; fényesebb-e amaz ifjak h itének  lángja, kik a m ai reform átus 
jellegű tanintézetekből kerülnek ki ; m utatkozik-e gyümölcs az anyaszent- 
egyház javára  az iskolákkal szemben hozott nagy áldozatból. A feleletet 
röviden megadja a szerző, m ondván : alig. Keresi aztán ennek az okait, s 
ezt meg is véli ta lá ln i korunk általános gondolkodásm ódjában. De m ert más 
egyház e korban is tu d  eredm ényekre, sikerekre hivatkozni, m ásu tt kell 
szerző szerint a valóságos okot keresni, s ezt meg is ta lá lja  az iskoláztatás 
belső arcvonalán.

Keresi szerző a reform átus iskolák tan ító  és nevelő ideáljá t, s meg is 
ta lá lja  azt Jézus tan ító i m unkásságában, az apostolok hasonló tevékeny
ségében, melyek példaként szolgáltak az egyházban később is, s fellángoló 
lánggal lobogtak a reformáció idején ; m egtalálja azt a m ásodik helvét h it
vallásban s Kálvin ira ta iban , m elyeknek a biblicitás és a confessionalizmus 
ad ta  meg határozott és sajátos jellegét. Részletesen foglalkozik a tanulm ány 
ezután egyéb vonatkozásban is K álvin  valláspedagógiájával, m elynek h a tá 
rozott célkitűzése volt, hogy lélekben hassa á t a tanulók töm egét, hogy így 
vallásos bizonyságtevőket nevelhessen. E  nyomdokokon halad  a reform átus 
tan in tézetek  iskolai nevelő m unkája az állam  beavatkozásáig, am ikor kezdetét 
ve tte  a felekezeti elszíntelenedés.

Ezek u tán  a szerző felméri a m ai reform átus isko láztatásunkat e régi 
történelm i és bibliai elvek figyelem bevételével, s felsorolja a hiányokat, 
am elyek közül legelsőnek ta r tja  az egyházi tan te rv  és u tasítás h iányát, a val
lásos nevelés felügyeletének elégtelenségét, s az egyházi ének és a h ittanórák
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kevés szám át az egyes iskolatípusokban. M egállapításai - sajnos — helytállók 
különösen a polgári iskolákban, ahol bőven foglalkoznak szent Ágostonnal, 
assisi Ferenccel, Chalmers Jakabba l, Wesley-vel, Livingstone D áviddal, 
Francke és Zinzendorf intézm ényeivel, Wiehern Jánossal és Bodelschwing 
Frigyessel, de a h ittan i órán nevét se ejtik  ki Méliusz Péternek , Károlyi Gás
párnak, Szenei Molnár A lbertnek, Erdősi Sylvester Jánosnak , Lorántffy Zsu- 
zsánnának, az Országos Reform átus Szeretetszövetségnek stb ., hacsak az a 
vallástanár egyéni érzése folytán nem  tö rtén ik  meg.

Főhiánynak jelzi a szerző a reform átus szellemű tankönyvek h iányát, 
és e ponton m egcáfolhatatlan igazsága van. Ennek igazolására legyen szabad 
csak arra h ivatkozni, hogy reform átus polgári iskoláinkban egyetlen egyházi 
kiadású tan k ö n y v  sincsen használatban még a világnézeti tantárgyakhoz 
sem ugyanakkor, mikor a reform átus szellemű tankönyvkiadvány sorozatban 
a ném et és a la tin  nyelvhez, a term észetrajzhoz, a szám tanhoz stb. adnak ki 
kézikönyveket. Hogy a polgári iskolákban milyen szellemű tankönyvekből 
tan ítjuk  még a világszemléleti tan tá rg y ak a t is, a rra  nézve elegendő lesz 
csak azt em líteni fel, hogy egy vezető egyházi h iv a ta lt is betöltő reform átus 
valláséi tankönyvíró  tankönyve bővelkedik a katolikus jelvényes illusztrációk
ban, s a szövegben is m indenütt keresztényt ír, keresztyén helyett (R ák o si: 
Történelem). Az Országos Reform átus Tanáregyesület polgári iskolai szak
osztálya elnökségem idején hasztalan  kérte legalább reform átus szellemű 
történelem , irodalom történet és olvasókönyv k iadását a reform átus polgári 
iskolák részére, ugyanakkor azonban volt lehetőség ,,reform átus szellemű“ 
fizika kiadására.

R ám u ta t a szerző a reform átus tanárképzés fogyatékosságára, hiszen 
több iskolatípusra vagy szakra egyházunk nem képez tanárokat. Az iskolai 
m unka keretében sem érvényesül m indenü tt a reform átus irányú nevelés ; 
az ifjúsági egyesületi életben erősebben dominál az önképzőkör a Soli Deo 
Glóriánál, s a tan term ek  és az iskola külső felszerelésében is alig van nyom a 
a reform átus jellegnek. A régi lelkészjellegű tanárok és rektorok hiánya is 
érezhető.

E helyzeten jav ítan i kell. Üj szellemet kell bevinni az iskolába, s ha ez 
nem történ ik  meg, ha az iskola vagy nem tud, vagy nem  akar a reform átus 
szellemű nevelésnek eleget tenni, akkor ,,az egyház részéről nem érdemli 
meg a legkisebb áldozatot, a legcsekélyebb kockázatot sem“ .

A tanu lm ány  kényes kérdésekhez nyúl, de célja az egyház komoly szol
gálata, s m in t ilyen feltétlenül figyelm et érdemel. A betegség gyógyításához 
az szükséges elsősorban, hogy azt a m aga valóságában m egism erjük, gyógyítani 
csak azu tán  lehet. Illyés Endre dr. helyes diagnózist a d o tt, s várhatjuk  az 
orvosokat, akik  biztosítják a reform átus jövő érdekében a gyógyító eszközöket.

H ajdúböszörm ény. H. Fekete Péter.

Tcsscdik Sámuel, az ország papja Szarvason. — Dr. Xádor Jenő könyve.*
Ma, m ikor a gazdasági újjászületésből a társadalom  minden szervének 

ki kell vennie a m aga részét, nagyonis indokolt az egyház cselekvő nagyjait 
felsorakoztatni. Ma elég nagy hajlandóság van rá, hogy az átértékelés lázában 
a m ú lta t m inden értékével együ tt elhom ályosítsuk, ezzel a veszedelmes 
tünette l szemben jó rám utatn i az elm últ idők igazán nagy időálló értékeire. 
Ilyen időálló értéke t elevenít meg az átélés teljes melegével Nádor Jenő Tesse- 
dikről, az ország papjáról írt k itűnő életrajzában. H elyesen ismeri fel benne 
nemcsak a lelkes reform ert, de az ideális papot is és az első falukutatót, aki a 
m odern fa lu k u ta tás t megelőzve, 150 évvel ezelőtt nem csak pontos leírását 
ad ta  egy Isten h á ta  m ögötti községnek, de céltudatos m unkájával igyekezett 
is azt ú jjá terem teni.

* E g y h á z u n k  N a g y ja i , s/.erk. D r. P a y r  S á n d o r  és D r. K o v á cs  S á n d o r. X III. sz. L u th e r  
T á rsa sá g  k ia d á s a , B u d a p e s t ,  1940.
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Tessedik pá lyá ja  a siker és tragikum  szintézise, jellem e a  szelídségnek 
és puritán  szigorúságnak különös összetétele. Már ap járó l is, ki 1749-ben 
m in t csabai lelkész h a lt meg, m egállapítja az író, hogy az erélynek és kérlel- 
hetlen  szigornak vonásai jellemezték őt. „A  paráznákat e lzára tta , majd a 
nép előtt nyilvános vezeklésre kényszerítette. Akik az ő megítélése szerint 
nem éltek feddhetetlen életet, azok nem lehettek  keresztszülők. H a a szigorú 
dogm atizm ust nem is, de a pu ritán  jellem et m indenesetre a ty já tó l örökölte 
Tessedik. Korán árvaságra ju to tt, anyja kosztosdiákok ta rtá sáv a l, ő maga 
kisebb diákok tan ítá sáv a l foglalkozik. A kerti m unka m indig  vonzotta, s 
m ikor nevelői állása véget é rt és külföldre m ent tan u lm án y a it folytatni, 
teológiai m unkája m ellett m indig és m indenü tt érdekelte az okszerű gazdál
kodás. N yilván m ár külföldön tu d a tá ra  ébredt annak, hogy a jó papnak a nép 
egész életmenetét gondoznia és irányítania kell. „Az egyetem eken azt tan í
to ttá k , hogy a világ nagy gépezete Isten  céljait szolgálja, te h á t a természet 
adom ányait m inél tudatosabban  felhasználó ember végeredm ényben az Isten 
tetszésére m unkálódik.“ Ennek a vezető gondolatnak nagy hasznát vette  
Szarvas babonás és tu d a tlan  népe között. Papi szolgálatát pontosan ellátta, 
beszédei és az egyházon kívül ta r to tt  előadásai azonban a régi szabályoktól 
eltérően gyakorlati irányúak. A ném et Fichte, a m agyar Vajda Péter lelkiiletét 
érezteti, m ikot a m indennapi élet kötelességeire inti hallga tó it, midőn külön 
beszédeket m ond a házasulandók szám ára, Olvasóegyletet a lap ít, midőn a 
Kertésznők egyesületét m egalakítja, s m időn leszoktatja h ív e it a dáridókról, 
kártyázásról s rá szo k ta tja  a lakókat a vitam indús gyüm ölcsök termelésére. 
M egalakítja gazdasági intézetével kapcsolatban a híres jabrikát, m elyet magyar 
és külföldi tudósok lá togatnak , mely a társadalom  m egértő rétegeinek becsü
lését szerzi meg neki, igaz, hogy felébreszti a kislelkűek gyűlölködését is

Nádor Jenő p lasztikus ra jzá t ad ja  annak  a tragédiának, melynek a nagy 
Tessedik áldozata le tt  éppen annak a lakosságnak közönyössége és gyűlöl
ködése folytán, m elyre egész életm unkáját áldozta. Lelkésztársa, Boczkó 
Dániel jobb ügyhöz m éltó  buzgósággal lázíto tta  fel Tessedik ellen a szarvasi 
híveket. A negyedszázadig fennállott in tézet előbb 1795-ben, m ajd  1799. évi 
rövid  újjáéledése u tá n  1805-ben végleg megszűnt. Hogy missziós m unkájá
nak  nyoma m aradjon, hátralevő éveit irodalm i m unkának szentelte Tessedik. 
Gazdasági krónikává egészítette ki régebben ír t  naplószerű feljegyzéseit, s 
utolsó éveiben m egírta  ö n é le tra jz á t.. .

Tessedik Sámuel kiem elkedett kortársai közül, s m in th a  még sírja is azért 
állna elkülönítve, hogy m agányosságát szimbolizálja. „E g y  évszázadon á t 
a feledés hom álya b o ru lt a sírra s annak környékére. A gyerm ekei által emelt 
díszes emlékoszlop tá jé k á t nem gondozták kegyeletes kezek. Az elhagyottság 
sivár érzését k e lte tte  o t t  m inden : az egyik oldalon rendetlenül tenyésző akác- 
erdőcske, a m ásikon a sírt szegélyező lucernástáblák. De vájjon  akadtak-e 
sokan ezen száz év a la tt, kik ebben az elhagyott Ságban, ebben az akácerdőcské- 
ben, lucernástáblában felfedezték a szimbolumszerűséget? M intha a véletlen 
a lkart a volna korrigálni egy hálátlan évszázad m ulasztását, am ikor Tessedik 
Sámuel elhagyato tt sírja 'mellé figyelm eztetés végett ak ácfá t és lucernát 
helyezett. És am ikor tavaszonként virágpom pába öltöztek a fák, a természet 
kü ldö tte  el bennük m inden egyes alkalom m al a m aga frissen k ö tö tt koszo
rú já t .“

Nádor Jenő nagy tárgyism erettel és őszinte lárgyszeretette l ír ta  meg m un
k á já t, élesen m egvilágító lélekrajzot ad és könnyed elbeszélés-módja alkalmas 
arra , hogy a nagyközönségben felkeltse az érdeklődést az igazi nagy emberi 
értékek iránt.

Budapest. Dr. Kemény Gábor.

Balogliy Mária : Lányok könyve. (Athenaeum  kiadása.)
K itűnő segédeszköz e gondosan szerkesztett könyv szülők, tanítók, tan á 

rok kezében is, a nevelés nagy és felelősségteljes m unkájában . Ötletesen, gya-
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korlati szempontból is ügyesen csoportosítja anyagát az évszakok, ünnepek, 
a diákélet eseményei szerint. Irán y ítja  a kis és nagyobb leányt otthoni és 
iskolai m unkájában, kötelességének teljesítésében, de vidám , nemes szóra
kozásában is. A gyennekfoglaikozlatás, ápolás, gondozás, állat- és növény- 
védelem, testedzés, háztartás, rendszeretet, jó időbeosztás, Vöröskereszt, 
Cserkészet stb. tudnivalói üdítő változatosságban sorakoznak és olyan érdekes, 
élvezetes előadásban olvashatók, hogy játszva, élvezetes elmélyedés közben 
sa já títh a tja  el mindezeket a leányka. A könyv szépségét és értékét fokozzák 
legnagyobb költőink, kiválóink találóan alkalm azott gondolatai, szellemes 
idézetek, va lam int Benedek K a ta  művészi rajzai és Undi Rózsa kézim unka- 
tervei. N éhány közlemény, pl. az am úgy is sajnálatosan elharapódzott k u ty a 
kultuszt szolgáló tanácsok (k u ty ak ab á t szabásrajzai), s néhány gyermeki 
éretlenséget előmozdító ötlet (titkosírás és ,,nexia-nyelv“ ) elhagyásával m in
den tek in te tben  kiváló foglalkoztató, unaloműző, nevelő és jellemfejlesztő 
m unka, k itűnő  ajándékkönyv, m ert útravaló  az egész életre. A m ondottakért 
kezeskedhetik a m unkatársak névsora is : Berde M ária, Blaskovich E dit, 
Geöcze A nna, Imre Ilma, S. Jankovich Adél, Kosáryné Réz Lola, Palo tai 
Boris, Kovács Zsuzsa, Mándy Olga, M arik K lára, Nyireő Éva, B. Okolicsányi 
Éva, Sebestyén Erzsébet, R. Segesváry Izabella, Szili Leontin, és Undi Rózsa.

Ualojiliné Hajós Terézia : Kisnsszonyok-najjyasszonyok. (Athenaeum
kiadása.)

A X V I— XVIII. század kiváló, hazaszerető, vallásos nőalakjai közül 
m u ta t be négy m agyar nőt ez az értékes könyv. Példaképet állít a mai m agyar 
leány elé Zrínyi Dóriéinak gyermeki szeretetében a ty ja , a szigetvári hős irán t, 
Poppel É vának  jószívűségében. E  tö rténe tte l kapcsolatban eszméltet a m agyar 
föld bám ulatos beolvasztó erejére. Feledhetetlenül beleírja e könyv a fia ta l 
leánylélekbe Lorántffy Zsuzsánna hősiességét és Károlyi K lára okosságát is. 
Az érdekes tö rténetek  sorai közül vésődik be a mai m agyar leány leikébe az 
a tu d a t, hogy kiváló lelkületűk révén v áltak  e bájos leányalakok, e hajdani 
„kisasszonyok“ hazánk dicsőemlékű „nagyasszonyai“ vá (B atthyány Bol- 
dizsárné, B a tth y án y  Ferencné, a költő Zrínyi nevelőanyja, I. Rákóczi György 
hitvese, H aller Gáborné). Fáy Dezsőné korhű képei, díszitőrajzai teszik e 
m unkát még értékesebbé. Az ajánlás írására alkalm as codexrajzszerű lap is 
iskolai jutalom könyvvé avatja  ezt a történelm i ismereteket is szerencsésen 
kiegészítő m unkát.

Palotai Boris : Kassai diákok. (Athenaeum  kiadása.)
K önnyeken á t  nevető d iák tö rténet ez, de szinte történelm i forrásm unkává 

mélyül : a legújabb m agyar történelem  egyik legkeserűbb, m ajd legboldogabb 
korszakának, a Felvidék, közelebbről Kassa felszabadulásának krónikájává. 
Történelm i hűség és költői igazság egyesül benne : kegyeletes hálával ünnepiünk 
mi is a Nagyságos Fejedelem em léktáblájának leleplezésekor a még elnyom ott 
kassai m agyarokkal, boldog izgalommal halljuk meg a felszabadulás apró 
részleteit, a közismert P ista-hordár és Stefanik szobrának esetét. Mindezt a 
lelkes m agyar diákok történetének keretében, kik közül honfi vértanúvá 
magasodik a kis Jeles Imre alakja. Kedves kis m agyar leány Bekecs Nusi, 
„a  tiszteletbeli fiú“ , és sok jól ra jzo lt felnőtt jelleme is példaképül á llhat a 
m agyar ifjúság előtt. Az egész m unkát á tfű ti a szemtanú-író közvetlensége, 
örökre időszerűvé teszi e nagy napok történelm i jelentősége, és valóságos kis 
hősi éposszá av a tja  az előadás komolysága. Fáy Dezső fametszetei nemcsak 
a tö rténe t hőseit, de Kassa történelm i képeit is művészi módon örökítik meg.

Petőfi : János vitéz. M agyarkúti Béla rajzaival. (Athenaeum kiadása.)

K ö nyvbará t felnőttnek és m eséért repeső gyermeknek egyaránt szívbéli 
gyönyörűségére jelent meg ez a könyv. Mesekönyv kiállításban valóságos kis



144 Hazai irodalom.

rem ekm ű. Petőfi korszakalkotó nép- és tündérm eséjét a szöveghez méltó 
eredetiséggel ábrázolta a fia ta l művész. A m agyar nép jellegzetes a lak jait és 
a m agyar nép- és iparm űvészet a lko tásait egyaránt jól ismeri. G azdag képzelő- 
erővel festi a mese jeleneteit, de a képek m inden részletében hű  valószerű
séggel ábrázolja a m agyar életet és környezetet. Ennyiben el is té r  a mese 
megszokott alakjaitól, de éppen ezért ham isíta tlanul m agyar és eredeti minden 
vonásában. A székely kopjafák, a galam bdúcok, Iluskáék h áza tá ja , vagy 
ak ár Tündérország is m inden ízében m agyar. Valóban nemes szolgálatot te t t  
az A thenaeum  a legszebb m agyar mesének e pompás gyerm ek-kiadásával 
m indenkinek, aki a m erőben idegen kism alacok és torz törpék h e ly e tt a m agyar 
élet és a mi népmesénk a lak ja it akarja  a gyerm ek leikébe lopni.

Budapest. 1 Dr. Zelenka Margit.

Erdélytől •— Felvidékit}.

Magyar népdalok 2 és 3 szólamú vegyeskarra. K odály Zoltán, Bárdos 
Lajos, Farkas Ferenc, Halm os László, K erényi György, Péter József és Veress 
Sándor műveiből közreadja : Kertész Gyula. M agyar Kórus k iadása. 115 old. 
Á ra kötve : 5 P, fűzve : 4 P. Szólamfüzet bárm elyik ívhez, legalább 10 drb 
vételénél 36 fillér.

Az egész világ, így a mi országunk is a nagy átalakulások k o rá t éli. Ez az 
átalakulás kihat az élet m inden jelenségére, a hétköznapi életre épúgy, m int 
az ünnepi levegőt lehelő m űvészetre. A m űvészet minden ágában  nagy válto
zások, forrongások figyelhetők meg, de nem zeti szempontból ta lá n  egyik sem 
olyan jelentős, m int éppen a zeneművészet fejlődése, alakulása. A kár művészi, 
ak ár pedagógiai szemszögből figyeljük a dolgokat, egyik m űvészet sem te t t  
anny it a magyar ku ltú ráé rt, a magyar m űvészetért, a nagy töm egeket meg
m ozgató s mégis m űvészinek megm aradó szépért, m int a m agyar ének- és 
zeneművészet. Amikor a nagy világháborús vérveszteség u tá n  itthon  még 
m inden és m indenki á lé it letargiában hevert, felcsendült itth o n  és külföldön 
az ének és zene hangjain  egy új, egy hódító, egy biztató hang, egy a m últta l 
teljesen szakító új hang, m ely lassan-lassan reánk, m egtiport és m eggyalázott 
népre irányítja  a külföld figyelm ét, itth o n  pedig új rem énységek, új élet, 
szebb és főleg igazabb m agyar élet körvonalai kezdenek kibontakozni a lelkek
ben az új hang nyom án. A m agyar zenem űvészet m agára ta lá l. A nnyi évszáza
dos bujdosás, keresés, k u ta tás  u tán  végre m egtalálja saját m agát, sa já t hangját, 
igazi é n jé t : a népdalt. Most m ár e körül a drága népdal körül kristályosodik 
ki az új m agyar ének- és zeneművészet. Fényes hangversenyterm ek kényes 
ízlésű közönsége épúgy e lragadtatva tapsol a népdalból fakadó új m agyar 
zeneművészetnek, m in t amilyen, csillogó szemekkel éneklik a gyerm ekek a 
legszegényebb alföldi iskolában is a m agyar népdalokat.

A m agyar vidék bizony még m ost is nagyon el van m arad v a  a zene
m űvészet terén. B elátható  időn belül lényeges javulás nem is vá rh a tó , fővárosi 
viszonyokat (zenekarok stb.) véve alapul. Egy azonban vidéken is v a n : 
emberi hang. S ez éppen elég, hogy a legnemesebb hangszerekből, az emberi 
hangból összeállított együttes : az énekkar, mindenhol szószólója legyen az 
új m agyar zenem űvészetnek, az új m agyar kóruskultúrának. Ez az új m agyar 
kóruskultúra  m ár is nagy százalékban a lak íto tta  á t a régi dalárda-világot. 
Nem csak azáltal, hogy új m űveket ado tt, ezekben a m űvekben új szellemet, 
új ta r ta lm a t, új stílust, hanem  különösen abban látszik meg nagy kultúr- 
missziója, hogy a régi férfikari dalárdákat nem szűnik meg soha ösztökélni 
a vegyeskarrá való á talakulásra, s új énekkarok alakulásakor m in d já rt vegyes
karok  alakítását tűzi ki célul. S ezt m éltán  teheti, m ert m egadja  nékik a 
lehetőséget, az alapot, olyan énekkari m űvek által, melyek a legigénytelenebb 
dalárdáktól a legművészibb énekkari produkciókig minden igényt kielégítenek. 
Egy ilyen művészien k iá llíto tt vegyeskari gyűjtem ény fekszik előttem . Nem 
tu d ja  az ember, hogy m i az, ami legjobban m egragadja a figyelm ét ebben a
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gyűjtem ényben, a feldolgozott dalok szépsége, változatossága, a kevésszámú 
szólamok m ellett is azoknak szép és te lt hangzása, vagy a feldolgozás invenció- 
zus vo lta , a könnyen és jól énekelhető szólamok? Mily egyszerűek és mily 
művésziek! Nincs az a kezdő énekkar, am elyik meg ne ta lá lná  benne a m aga 
könnyű és mégis hatásos darab ját. Csupa üdeség az egész gyűjtem ény. M intha 
ezt a friss üdeséget szimbolizálná a kórusok összeállítása is : karok női és férfi
hangra, vagy két női és egy férfihangra. Csak a legritkábban fordul elő a 
férfihangok divisije, a három szólam ú kórusokban is a női hangok dominálnak. 
M intha a sok férfikari dalárdázás u tán  a felszabadult női nem tobzódna az új 
énekkari lehetőségekben. De ne m enjünk ki a dalárdáiéhoz, m aradjunk csak 
az iskola falain belül. Mennyi fejtörésbe k e rü lt a fiúgimnáziumok jobb sorsra 
érdem es énektanárainak, amíg ifjúsági vegyeskaraik szám ára valam i darabot 
ta lá ltak . Hogyne, hiszen szoprán és a lt hang akad t bőven a kis gim nazistákból, 
de m indig baj volt a tenor és basszus szólammal. Nem szólva arról, hogy a 
fe lnő tt diákok közül nehezebb toborozni s összetartani az énekkart, m indig 
baj vo lt a tenorral, amely nem b írt kellő m agasan énekelni, a basszussal, 
am ely a mélyebb fekvésekben m ár nem  hallatszott. Ez a gyűjtem ény szinte 
egyenesen gimnáziumi vegyeskaroknak le tt írva, illetve összeállítva. A férfi
kari résszel többé nincs baj, a tenor és basszus együtt énekel a legkényel
m esebb s legjobban hangzó regiszterben. A kitűnő gyűjtem ényt szerkesztő és 
közreadó K ertész G yula jó  m unkát végzett, am ikor m egajándékozta a m agyar 
ifjúsági vegyeskarokat ezzel a gyűjtem énnyel. A „M agyar K órus", amely 
elindító ja és fejlesztője vo lt ennek az áldásos m agyar levegőjű kóruskultúrá
nak, ism ét egy díszes sarokkövet helyezett el a daloló M agyarország lassan- 
lassan emelkedő épületén.

Nyíregyháza. Vikdr Sándor.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület választmánya 1941 április 5-én 
ta r to t t  ülésén a m ostani viszonyokra való tek in te tte l pünkösdkor Budapestre 
te rv eze tt közgyűlést őszre, az egyetem es gyűlés Utáni napra halasztotta. Ez 
alkalom m al vendégül a k a rta  látn i a ké t budapesti intézet a vidékieket, k ik
től m ár sokszor élvezett vendéglátást, m ost pedig vidéki tagok nagyobbszámú 
részvételére szám ítani nem le h e t : ezért ke lle tt a gyűlést elhalasztani. Remél
jük , novem berben nyugodt viszonyok lesznek, s így sokan fognak a hívó szóra 
összeseregleni.

Osváth Gedeonnak, az aszódi ev. gim názium  ny. igazgatójának, az OETE 
tisz te le ti tag jának  H unyadi Mátyás c. drám ájáról megemlékeztünk. Jelle
m eztük értékét, és sa jnála tta l á llap íto ttuk  meg, hogy a budapesti Nemzeti 
Színház nem ado tt helyet bem utatására. A zóta bebizonyosodott e szép mű 
színszerűsége. A szegedi Városi Színház igazgatója, Kardoss Géza elkérte, és 
1940 december 20-án elő is ad a tta  legjobb erőivel. Az „ősbem utató" nagy sike
ré t igazolja az is, hogy azóta  is műsoron m arad t a mű, s nemcsak az első elő
adás láza hozott a szerzőnek vastapsot, babérkoszorút. A lapok meleghangú 
k ritik á ja  késztet m inket is a rra , hogy folyóiratunkban is örömmel üdvözöl
jük  a szerző k a rtá rsunka t. Az élet sok mellőzése u tán  legyen m egnyugtató 
ir e siker háborgó nemes lelkére, b. d.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége felhívja az egyesület 
evangélikus intézetekben működő tag ja it, hogy az egyetemi vagy főiskolai 
hallgató gyermekeik részére lé tesíte tt neveltetési alapból segély iránti kér
vényeiket június hó 20-ig küldjék be az elnökhöz (Dr. B ánkúti Dezső, Buda-

{>est, IV., D eák-tér 4. sz.). A segélyezéskor előnyben részesülnek a tanári vagy 
elkészi pályára készülők, továbbá a budapesti Luther O tthon és a soproni 

Theologus O tthon tagjai. A kérvényhez mellékelni kell a tanulm ányi ered
m ény igazolását is. Elkésve érkezett kéréséket nem vehet tek in tetbe az 
elnökség.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában m egjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1941—42. tanévre a következő tankönyvek jelennek m e g :

1. Dr. Zsigmond F eren c : M agyar Irodalom történet I. rész, a gimnáziumok
és leánygim názium ok V II. o. szám ára.

2. Dr. Varga Z o ltán : M agyarország története I. rész, a gimnáziumok 
és leánygim názium ok VII. o. szám ára.

3. Dr. Benigny G yula: Német olvasókönyv a leánygim názium ok IV. o.
számára.

4. Dr. Benigny G yula: Német olvasókönyvv a leánygim názium ok V. o. 
számára.

5. Dr. Benigny G yula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim 
názium ok V II. o. számára.

6. Jónás M árton: M ennyiségtan a gim názium ok és leánygim názium ok 
VII. o. szám ára.

7. D r. Koppányi M ária: L atin  olvasókönyv a leánygim názium ok III. o. 
számára.

8. Kis Fizika a gim názium ok és leánygim názium ok III. o. szám ára.
9. F izika I . rész, a  gim názium ok és leánygim názium ok V II. osztálya 

számára.

Előreláthatólag m egjelenik még az 1941—42. iskolai évre:

Dr. G yőry A ra n k a : M űvészettörténet I. rész, a gimnáziumok és leány- 
gimnáziumok V II. o. szám ára.

A vallás- és közoktatásügyi M iniszter úr 108,231—  
1938. IX . sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével 
a szabványosított füzetek kötelező használatát 1939 
szeptem ber 1-i hatállyal a középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. 
_kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület 

könyvnyom da-vállalata is g y á r t j a  
előírás szerint, a legtökéletesebb ki
vitelben , alul látható gyártási jegy
gyei ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
m ultú vállalat jóindulatú tám ogatá- 

GYÁRTÁSI JEGY. sára a figyelm et felhívjuk.

D ebrecenit, klr. városéaa Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyom da-vállalata. 1941—1068
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A  S Z E R K E S Z T Ő - B I Z O T T S Á G  T A G J A I :
R e fo rm á tu s  ré s z rő l: v itéz d r. B essenyei L a jo s , dr. G aál L á sz ló ,  
J é k e ly  L a jo s , dr. K u n  S á n d o r , dr. P a p p  Ferenc.
E v a n g é lik u s  ré szrő l: dr. B á n k ú t i  D ezső . dr. H . G a u d y  L ászló , 
dr. R e ll L a jo s , dr. R e m p o r t E lek , Z so ln a i V ilm os.

M E G J E L E N I K  évenként 12 füzetben .
E L Ő F I Z E T É S I  D l J  egész évre 6 P . E g ye s  szá m  ára 80 fillé r . — 

A Z  O R T E  és O E T E  ta g ja in a k  a P ro t. T a n ü g y i Szem le k ü lö n  elő
fize tés  n é lk ü l az egyesületi ta g d íj fejében  já r.

K É Z I R A T O K  reform átus részrő l a felelős szerkesztőhöz ( D ebrecen, 
R e fo rm á tu s  g im n á z iu m ) ,  evangélikus  részről a főszerkesztőhö  
(B u d a p e s t,  I V . ,  D eák-tér 4. s zá m )  kü ld en d ő k .

K I A D Ó H I V A T A L : D ebrecen, R e fo rm á tu s  g im n á z iu m , ahová  az elő
fize té s i d í ja k  és rek la m á c ió k  kü ld en d ő k  ; a tanári és fen n ta rtó -  
testü leti já ru léko k  azonban  egyenest a tanáregyesületi p én ztá ra kb a  
irá n y íta n d ó k .

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli ta g ja iv a l, hogy 
az egyetem es közgyűlés ha tároza ta  értelm ében m inden  ta n u ló  u tán  
szedett 1 P . 60 fillér  N eve lé s i A la p  ja vá ra  az egyetemes pénztárba  
kü ld en d ő  (B u d a p e s t, I V . ,  D eák-tér 4 . ) ,  a 40 fillér ta n u ló já ru lék  
ped ig  a T a n ü g y i Szem le  ja vá ra  az egyesület pénztárosához, K ilc zer  
G yulához (B u d a p e s t, V I I . ,  V ilm a  k irá lyn ő -ú t 1 9 ). U gyancsak  
a pénztáros címére k ü ld en d ő  m in d en  év december 31 -ig  4 P . évi 
tagsági d íj.

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  p o sta ta ka rékp én ztá ri csekk
s zá m lá já n a k  s z á m a : 42 ,625 , c ím e : P ro testáns T a n ü g y i  Szem le, 
D ebrecen.

L A P Z Á R T  A  m in d en  h ó n a p  20-án .



A  t e l e p  f ő ú t j a (tPáratlanul olcsó árak V

I

O h p a m L i a n k  a  O k i J i i t ő i i ö i t !

rTőtutári csa/áf/oh meghitt otthona na 
Országos (Református r7janáregyesület

n ß a la to M th o g lá r i  ri'l d ///  'ó tel e j t?

^ á f r é h i t z t a t á

Üdülőtelepünk, mely egy új, m odern v illával bővült, közvetlen a Balaton 
p artján  fekszik, szép kilátással a badacsonyi és tihanyi hegyekre. Szépségre, 
kényelemre elsőrendű üdülőnk im m ár h é t éve tö lti be áldásos h ivatását tan á ri 
rendünk szolgálatában. Négy villaszerű épületünk  hatalm as kétholdnyi, 
árnyas parkban fekszik, virágágyak, díszbokrok, gyümölcsfák, széles pázsitos 
térségek között. A Balaton közelsége, a szomszédos domb fenyőerdeje, a mi 
parkunk platán- és fenyőfái, ózondús, páradús és pormentes levegőt adnak 
egész nyáron át.

Szobáink egy-, két- és három ágyasok, összesen 85 férőhely van 43 ven
dégszobában. Társalgóterm ünk, strandfürdő, csónakok, napozó, já ték tér, 
h in ta , tánctér, grammofon és könyv tár vendégeink minden szórakozási és 
sportolási igényét kielégítik. A p a rt m elletti sekély vízben kisgyermekek is 
teljes biztonsággal fürödhetnek. Vízvezeték, villany, vízöblítéses W. C.-k.

Kellemes séták és turistakirándulások a környékre hajón, vasúton és 
gyalog. Orvosok, gyógyszertár, vendéglő, kávéház, cukrászda a községben.

Telefonunk: Balatonboglár: 44. Sürgönyeim : ORTE, Boglár.
K ét vasúti á llom ás: Balatonboglár felső (a közelebbi, csak személy- 

vonatoknak) és a főállomás : Balatonboglár (gyorsvonatoknak is). Egyen
sapkás háziszolgánk a főállomáson.



A jelentkezőket két üdülési szakra (turnusba) osztja be az Intézőbizottság.

I. Július 2-től július 29-ig négyhetes főszezon.
II. Augusztus 1-től augusztus 21-ig három hetes főszezon.

Az ezen beosztástól eltérő kívánságokat is tek in tetbe vesszük a lehetőség 
szerint.

3 CiU vehetőU fet nyarttlásra ?
1. Egyesületünk tag ja i és családjuk, továbbá ugyanilyen feltételekkel 

az Evangélikus Tanáregyesület, az O K TE és az ORLE tag jai.
2. Vendégek, m in t pártoló tagok bizonyos többletfizetéssel.

( D é f a z á l

Lakásdíjak :
1. Külön szoba egy személynek . .
2. Közös szoba ké t személynek .
3. Közös szoba három  személynek

Ú j v illáb an M ária- és 
A lfréd - lak b a n

H osszú
la k b a n

2--- P 1-60 P 1-20 P
2-80 P 2-40 P 1-80 P
3-20 P 2-80 P 2 - 2 0  P

Fürdés és kabinhasználat ingyenes.

Az élelmezés árá t, fokozatos kedvezm énnyel, az alábbi táb lázat m utatja :

I. Rendes tagoknak : I I .  Pártoló tagoknak :
1 személy (felnőtt) . . 4— P 1 személy (felnőtt) . . 5— P
2 >, ;> . .  8— P 2 10—  P
3 . .  11— P 3 ,, ,, 14-— P
4 „  „ . .  13— P 4 „ „ 16-50 P
3 ,, » . . 15— P ó ,, ,, 19-— P
6 „  „ . .  17— P 6 „ 21-50 P

E  fokozatos kedvezm ények csak a szorosan v e tt családra (szülők és 
gyermekek) vonatkoznak.

Tíz éven felüli gyerm ekért teljes díj fizetendő, ké t éven aluli gyerme
kekért, a gondnokkal való megegyezés szerint, m inimális ellátási díj fize
tendő.

Távolabbi családtag, kísérő vagy látogató  egy-két napos tartózkodásnál 
napi 7—  P penziódíjat fizet, ha nem rendes, vagy pártoló ta g ja  az Országos 
Reform átus Tanáregyesületnek. Az ilyen látogató k u rtax á t nem  fizet.

Pártoló tagsági díj évi 5 pengő.
Az árakhoz 10% kiszolgálási díj és a k u rtax a  szám íttatik  hozzá. Napon

ként és személyenként 40 fillér, 6— 15 éves gyermekeknél 20 fillér.)

Ila nagyobb árváltozások lennének, az élelmezési árak emelé
sének jogát fenntartja az intézőbizottság.

/ J L f i f t h

N aponta háromszor bőséges étkezés : 1. Reggeli (kávé vagy tea, vagy 
kakaó, vagy tej ké t süteménnyel, vajjal, vagy gyümölcsízzel.)

2. Háromfogásos ebéd (leves, főzelék feltéttel, vagy sült körettel, tészta 
vagy gyümölcs, vagy fagylalt).



D iétás kosztot nem adhatunk  (de a vacsora könnyebb étel is lehet).

3 . K é t fo g á so s  v a c so r a  (fr iss  h ú s k ö r e tte l ,  v a g y  to já so s  é te l ,  g y ü m ö lc s
v a g y  t é s z t a ,  v a g y  sa jt) .

fiit kel! a vendégeknek magukkal hozniuk ?
M inthogy nagy beruházásaink m iatt még nem  tudtunk  teljes felszerelést 

beszerezni, ezért alsó- és felsőlepedőt, törülközőt, szalvétát minden személy 
hozzon magával. Lepedőt korláto lt számban az üdülő is adhat, egy turnusra  
k e ttő t 2 P -ért (mosási díj).

K ézim unkákat a szobák díszítésére hálás köszönettel fogadunk a höl
gyektől. K artársainktól üdülőnk könyvtára fejlesztésére könyvadom ányokat 
szeretettel kérünk.

Cukorjegyét mindenki hozza magával.

W gar a!tis i segély
A tanáregyesület központi igazgatósága az idén is pályázatot hirdet 

10 drb 100 P-s nyaralási segélyre.

A segély elnyerésének feltételei a következők :
1. A nyaralási segélyt k ap o tt család köteles 3 hetet a júliusi, vagy 

augusztusi turnusban teljes egészében letölteni, különben a nyaralási segélyt 
elveszti.

2. A nyaralási segély elnyeréséhez 
szükséges :

A X . és IX. fiz. oszt.-ban 3 nyaraló 
családtag (2 szülő és 1 saját gyerm ek, vagy 
1 szülő és 2 saját gyermek),

a V III. fiz. osztályban 4 nyaraló csa
ládtag (2 szülő és 2 saját gyermek, vagy 
1 szülő és 3 saját gyermek),

a VII. fiz. osztályban 5 nyaraló csa
ládtag (2 szülő és 3 saját gyermek, vagy 
1 szülő és 4 saját gyermek).

A pályázati kérvények a Központi 
Igazgatósághoz címezve a Gondnok címére 
június 10-ig küldendők be.

Qiiazúsi kedvezmény
A kinek nincs félárú u tazásra  igazol

ványa, 10 napi balatoni helybentartóz- 
kodás u tán  ingyenes visszautazási ked
vezm ényt kap. A Boglárig szóló odauta- 
zási jegyet meg kell őrizni s átszállásnál 
nem szabad leadni. Boglárra megérkezés 
u tán  a főnöki irodában kell a jegyet be
m utatn i. I t t  a fürdővendég egy vissza
utazási kedvezményre jogosító igazol
ványt kap, melyet elutazás e lő tt a helyi 
fürdőigazgatóságnál kell lebélyegeztetnie.

a) Az igénylést 1941 június hó 10-ig 
kell Bányai Sándor gondnok címére 
(Debrecen, Reform átus Kollégium) be
küldeni levelezőlapon, a következő jelent
kezési m in ta  sze rin t:

M á r la - r i l l a



b ) y elen tU ez ö -la p

Tessék e lapot megőrizni!

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

venni? ...........................................................................................................
5. Hányszemélyes szobát k é r ? .........................................................
6. Melyik szobát óhajtja? ...............................................................
7. Mely családtagok lesznek kíséretében? (Gyermekeknél a név

és kor is megjelölendők) ..................................................................
Esetleges kívánalmak? ...................................................................
c ) A beosztás és szobák kijelölésének ügyében az Intézőbizottság 

dönt.
d )  A beosztásról az Intézőbizottság az igénylőket jú n iu s  15-ig  

értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szobák számát is.
Az értesítés kézhezvétele után az 
igénylő a zonna l az Intézőbizottság
nak ( B á n y a i  S ándor  tanár címén) 
bejelenteni köteles, hogy a beosztást 
eljogadja-e. Ha az elfogadónyilat
kozat június 20-ig a gondnokhoz 
meg nem érkezik, a jelentkezőt vissza
lépésnek tekintjük.

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

j )  Az üdüléssel kapcsolatosan 
bármely kérdésben B á n y a i  Sándor  
gondnok ad felvilágosítást.

ELNÖKSÉG.

H u l l á m  f i i r d ő z é H

Városi nyomda, Debrecen. 1941— 1301.
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Nemzetnevelés — magyar önismeret.
A Trianon-utáni magyarság a nagy veszteségek mellett kapott is 

valamit. Valamit, amiért évszázadokon át annyit harcolt, áldozott, 
vérzett : visszakapta nemzeti függetlenségét és szabadságát. Mond- 
hatatlan jelentőségű dolog ez, ha meggondoljuk, hogy négyszáz 
éven át — leszámítva néhány évet, Erdélyben évtizedet — nem 
élhettük sajátos, önálló nemzeti életünket:.

Trianon után a magyarságnak számba kellett vennie megmaradt 
erőit, a felszín alatt megőrzött értékeit és újra kellett tájékozódnia 
mint független, külön küldetésű nemzetnek. Tájékozódnia kellett 
külpolitikai téren és a belső nemzeti élet sok-sok területén. Kis 
határok közé szorított, de nagy küldetésü és hagyományú nép erejé
vel és hitével kellett szembenéznie új sorsából adódó sok-sok kérdéssel.

A nehéz kezdet óta eltelt huszonkét év és a magyarság életereje, 
szerencsés külpolitikája évről-évre jobban tágítja a trianoni határo
kat a történelmi határok felé. Mert nagy népet csak rövid ideig lehet 
történelmileg és erkölcsileg ne ifi igazolt, szűk határok között tartani. 
A folyamat megindult és a belső erők növekedésével arányban a jövő
ben még folytatódni fog.

Világosan következik tehát ebből, hogy a nemzet belső erőit 
állandóan fokozni kell. A Trianon után felnőtt nemzedékek ezt már 
megdöbbentő átéléssel és nyílt szemekkel látják.

A mi nemzedékünk a nemzeti boldogulás és felemelkedés akadá
lyait is jól ismeri már, és nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a nemzet 
legnagyobb kérdéseit kibogozza, és előre lendítse a megoldás felé. 
Ezeket a legnagyobb kérdéseket magyar sorskérdéseknek nevezte el 
ez a nemzedék. Ezeknek a megoldásától függ nemzeti boldogulásunk.

Ilyen fontos sorskérdéssé lett Trianon után a nemzetnevelés 
kérdése is. Már maga a szó mutatja, hogy itt a nevelésre roppant 
nagy feladat vár : nemzetet kell nevelni. Itt többről van szó, mint 
egyszerű, általános műveltséget adó oktatásról, ismeretközlésről. 
Az iskola nagy feladatot k a p o tt: nemzetmentő, nemzetformáló, 
nemzetépítő feladatot. Széles népi rétegeket kell fölemelnie a nemzet 
élő és meleg történeti sorsközösségébe. Egységes gondolkozású 
és hitvallású nemzetet kell nevelnie, amely teljes erkölcsi és szellemi 
fegyverzettel jelenik meg az új Európát alakító történelmi erők 
között. Ezt a munkát nemcsak a gimnázium, hanem a nemzet egész 
nevelési szervezete végzi. Hogy a legfontosabb szerep ebből mégis
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a gimnáziumnak jut, annak az az egyszerű magyarázata, hogy a gim
názium a nemzeti életben vezető szerepre hivatott értelmiség nevelé
sét szolgáló iskola. Ebből következik, hogy a nemzetnevelés területén 
a legnehezebb munkát a gimnáziumnak kell elvégezni.

A nemzetnevelés munkájának széles területe van. Mi ezlalkalom
mal ennek a kérdésnek egy részletét szeretnők megvizsgálni: a magyar 
önismereten nyugvó hazafias nevelés kérdését, elsősorban az ú. n. 
nemzeti tantárgyak keretében.

Volt idő, amikor ez a szó : hazafiság, hazafias nevelés, bizony
talan tartalmú érzést és hangulatot, bizonyos külsőségeket, hazafias 
ünnepségeket jelentett csupán. Merengő honfiúi bút vagy kuruc 
dacoskodást. Cigányzenét és csárdást. Szép és lelkes beszédet. És 
ehhez hasonlókat. Ez a hazafiság nem a magyar önismeret liazafisága 
volt. Trianon döbbentett rá bennünket a bajokra, a népi pusztulásra, 
elsikkadó nemzeti értékeinkre, amelyeket eddig alig ismertünk. 
A kisebbségi sorsban a magyarság befelé fordult, és a veszély árnyéká
ban megismerte önmagát, erejét és értékét.

Így jutottunk el a hazug nemzeti illúziók világából a magyar ön
ismeret valóságához.

Ennek a nemzedéknek újra kellett felfedeznie Magyarországot. 
Írók és költők (Ady, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond és a fiatal magyar 
irodalom), a nemzeti tudományok művelői nagyjelentőségű munkát 
végeztek : megteremtették az úgynevezett magyarságtudományt.

Az úttörő munkát ez alkalommal is az irodalom végezte el, és 
azután tovább hullámzott a történettudomány, földrajz, néprajz, 
szociológia, gazdaságtan stb. területén. Ennek a munkának ered
ményét középiskolai fokon meg kell ismertetni a tanulóifjúsággal, 
hogy ennek a nemzedéknek a nemzeti öntudatában az illúzió és fel
színes hangulat helyét elfoglalja : a nemzeti önismeret.

El kell ismerni, hogy ebben az irányban már komoly törekvések 
vannak középiskoláinkban. Rá kell azonban arra is mutatni, hogy 
különböző okok miatt (tantárgy- és tananyagbeosztás, óraszám, 
megfelelő könyvek hiánya stb.) még komoly hiányok is mutatkoznak.

Az iskolai nemzeti tantárgyak a magyarság múltjára, földjére, 
népére, erkölcsi és szellemi értékeire vonatkoznak. Elsősorban tehát 
ezeken a tantárgyakon keresztül közölhetjük az ifjúsággal a magyar
ságra vonatkozó, öntudatra ébresztő ismereteket.. . Ézekben a tan
tárgyakban ma már nemcsak széteső ismerettöredékeket adunk, 
hanem próbálunk bennük hajlamot ébreszteni, hogy szenvedélyesen 
kutassák a nemzet múltját, a nép életkörülményeit, a föld, a magyar 
táj értékeit és kincseit. A hazafiság fogalmát csak úgy érti meg a 
tanuló teljes mélységében, ha a nemzet múltjában, földjében, népé
ben tükröztetjük vissza. Ha megérinti az a szellem, amely a magyar 
írók és művészek műveiből sugárzik feléje.

A nemzeti történelemből nemcsak kronológiai ismerettömeget, 
politikai események : háborúk és békék adattárát ismeri meg a tanuló. 
Tanára vezetésével kutatja a múltat az önmagára eszmélt független
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nemzet életösztönével: mi a magyar ebben a múltban, mire tanít 
ez a múlt? Mi az élő hagyomány ebben a múltban, amelynek átmentése 
a következő nemzedékek számára a nemzet független életének és sajá
tos vonásainak megmentésével' egyenlő. Kutatjuk a múltat jelen sor
sunkból kiindulva : hol sikkadt el a magyarság, hol történtek mulasz
tások? Egyes korokkal annál többet foglalkozunk, minél jobban 
vettek részt mai életünk, sorsunk, szerencsétlenségünk vagy nagy
szerű hivatástudatunk kialakításában (Árpádkor, Nagy Lajos, Mátyás, 
XVI. század, Erdély története, az utolsó száz év).

A történelem mai tanításában igyekszünk magyar érdekű, 
helyes mult-szemléletet adni az ifjúságnak. A nemzet ezeréves útján 
végighaladva, az ifjúság tisztábban fogja látni a magyar tragédiák 
okait (idegen dinasztia, földrajzi fekvés). A nemzeti hősökben pedig 
nemcsak bálványokat fog látni, „hanem önmagukkal való viasko- 
dásban kibontakozott nagy szellemek és jellemek közösségét, akik 
magukban is, nemzetükben is a tartós és értékes magyar jellemvoná
sok kiműveléséért küzdöttek. Maga ez a küzdelem a jó és a rossz 
között, a magyar természet bűnei ellen a magyar szellem értékeiért, 
rejti magában a történeti igazságot, a nemzeti műveltség hatótényező
jé t“ (Makkai).

Á magyar önismeret a magyar gondolkodás egységéhez fog el
vezetni. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy végre ez a nép egy- 
akarattal fog a meglátott cél felé törekedni, amelyre olyan nagy szük
ség lenne most, a világnézeti és ideológiai harcok, bizonytalan tájé
kozódások és külföldi hatások kereszttüzében.

A magyar irodalom mai tanítása az időtlen magyar szellem, 
a „nemzeti géniusz arcán m utatja meg azokat a vonásokat, amelyek 
az örök magyar értéket jelentik“ (Makkai). A diákok szeme elől nem 
fogja többé elrejteni az irodalom igazi arcát az unalmassá te tt irodalom- 
történeti adat, tartalmi kivonat, vagy a jellemzések uniformizált 
kifejezés-gyűjteménye. Az irodalom múltjában is egy nép hősi 
küzdelmét és látomásait, művészi vágyait és ízlésbeli kereséseit 
fogják megismerni, és a függetlenségéért mindig harcoló és sokszor 
rabságban élő nemzet titkos lélekzését fogják érezni az írók művei
nek élményszerü olvasásakor. Műveket fognak olvasni és nem tartalmi 
kivonatokat. Inkább kevesebb művet elolvastatni, mint sok műnek 
a tartalm át ismerni. . .

Magyar önismeretet a tartalm i kivonatból nem lehet tanulni. 
Csak magából a műből, amely egy kornak lelki, ízlésbeli, társadalmi 
és művelődéstörténeti dokumentuma.

A magyar földrajz modern tanításában arra törekszünk, hogy 
a magyar földről, a magyar tájról érdekes, hű és indokolt képet 
adjunk. A magyar földrajz tanítása a szülőföld ismertetésével kez
dődik. Arról a tájról indulunk el, amely át és át van szőve a gyermek
kor emlékeivel, az első benyomásokkal, amelyek mélyen belevésőd
tek az ifjú leikébe. A szülőföld földrajzát élményszerűen lehet taní
tani : a földrajzi nevek mögött emlékek, élmények, maga az élet

í *
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rejtőzik és teszi érdekessé az egyébként talán egyhangú adatokat 
és leírásokat. A távolabbi tájak ismertetésénél ezt az élményszerűsé- 
get pótolni lehet útleírásokkal, fényképekkel, filmmel, táj leíró 
költeményekkel, a tanár utazásainak színes előadásával, képzeleti 
utazásokkal (pl. utazzunk végig képzeletben a Maros-völgyén).

A magyar önismeret' egyik leggazdagabb forrása : a magyar 
földrajz, a valóságnak megfelelő képet ad az ország életéről, gazda
ságáról, történeti és természeti szépségeiről és kincseiről, városairól 
és falvairól, sajátos tájairól (Kalotaszeg, Göcsej, Ormánság). A föld
rajz szinte kimeríthetetlen gazdagságú anyagot tár föl. Ebből az 
anyagból a szükséges mennyiséget úgy kell kiválogatni és világos 
egységbe foglalni, hogy a magyar földnek lényeges vonásokból meg
rajzolt élő képe lebegjen a tanuló szeme előtt. Nem pedig az adatok 
széteső, szürke tömege. Hogy az élő hazát ismerje meg : ősei szülőföld
jét, azt a tájat, ahol a magyar verejték, véráldozat és szenvedés 
számára is teremtett otthont. Hogy ez az ismeret ezer szállal, érzés
sel, emlékkel kapcsolja a tanulót a hazai földhöz.

A magyar önismeret területén legmélyebbre a néprajz segítsé
gével áshatunk. Civilizációnk nyugati eredetű. A polgári civilizá
ció rétege alá kell ásnunk, ha a politikai nemzet alatt meg akarjuk 
találni a nép rejtett arcát. A néprajz útmutatásait kell ennél a mun
kánál igénybevennünk. A néprajz a valóságnak megfelelőleg meg
bízhatóan fűzi egybe a magyar nép tárgyi hagyatékát és szellemi 
hagyományait. „Sokszínű és sokrétű anyag, de szellemtudományi 
magaslatról nézve mégis egységes, vérségi és lelki azonosságokkal 
és történelmi távlatokkal.“ A néprajz szellemi megújhodásunk szem
pontjából nagy jelentőségű : a legjobban gazdagítja társadalmunk 
nemzeti önismeretét és öntudatát. Dúsabbá teszi szellemi életünk 
magyarságát. Rávezet arra az ősi alapra, melyen közös nemzeti 
műveltségünk és közös nemzeti eszményünk magyar formában és szín
ben folytathatja évezredes életét. Nyelvünkön kívül a néprajzi örök
ség alkalmas arra, hogy mint erőtényező időben és térben összekap
csolja a magyarság egyetemét.

Sajnos, a néprajz mégsem szerepel külön tárgyként a közép
iskolákban. A földrajz keretében kellene az előírás szerint foglalkozni 
néprajzzal, azonban a földrajzi órák még a földrajzi anyag elvégzé
sére sem elegendők (pl. II. o.).

Egyedül az énekórákon van alkalom a szellemi néprajz zenei 
részével foglalkozni. Ennek a fontosságát nem lehet eléggé hang
súlyozni.

A középiskolákban sokkal több időt fordítunk a római szellemi 
és tárgyi hagyományok (római régiségek) tanítására, mint a magyarra. 
Sőt még az érettségi vizsgálaton is felel a tanuló a római régiségekből. 
Magyar régiségekről, a magyar néprajz népi hagyatékáról azonban, 
sajnos, egy szó sem esik. Ez nagyon szomorú jelenség. A nemzeti 
önismeretre nevelés szempontjából itt mutatkoznak a legnagyobb 
hiányok.
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Ennek a néprajzi szempontból hiányos nevelésnek a következ
ménye az, hogy középosztályunk népismerete nagyon gyenge alapo
kon nyugszik. A külsőségeket keresik, a parasztban elsősorban 
a „figurát“ , a parasztéletben az „anekdotát“ keresik. Hibás az 
a felületes néprajzi népszerűsítés is, amelynek a „nép legjobb esetben 
varro ttast vagy palotást jelent“ .

A nemzeti tantárgyakon kivül a magyar önismeretre nevelést 
szolgálják az utazások, kirándulások, regőlés, nyári táborok, iskolai 
sajtó és az önképzőkör.

Az utazások között először említem a külföldi utazásokat. 
Aki még nem járt külföldön, a hazai viszonyokat csak egyoldalú 
beállításban, szűk határok közé szorítva, szemlélheti. Ez a s zű k  
szem lélet könnyen kicsinyes sovinizmusra, téves értékelésekre vezet
het. Nagyon fontos, hogy a tanár ismerje a nemzeti határokon túli 
világot, a magyar viszonyokat európai beállításban ismerje, tudjon 
összehasonlítani, szélesebb távlatokban gondolkozni, hogy így tan ít
ványaival megismertethesse a m agyarság  európai szerepét és h iva tásá t.

A magyar önismeret szempontjából nagyon tanulságos tudni : 
mit tudnak rólunk külföldön?

A hazai utazás keretében nagy haszonnal jár, ha a középiskolai 
évek alatt diákságunk legalább az ország legjellegzetesebb tájait és 
városait meglátogathatja. Nagyjelentőségű a dunántúli diáknak egy 
alföldi vagy erdélyi kirándulás.

Kisebb terület megismerésénél hasznosabb a gyalogos kirándulás, 
szép régi magyar szóval : regőlés. Amikor a cserkészet révén fiaink 
ezt a tá j-  és nép ku ta tá st végző m u n k á t elkezdték, tulajdonképpen 
egy nagyon régi diákhagyományt újítottak fel. Régebbi századokban 
az ősi Kollégiumok diákjai egész országrészeket vándoroltak be, 
és így közvetlen  tapasztalatok útján ismerték meg a falvak életét. 
Ezt a hagyományt követte Csokonai és Petőfi is, amikor gyalog 
barangolták végig az országot, s vándorlásuk közben együtt éltek, 
szenvedtek, bajlódtak a néppel. Az ilyen gyalogos regőlés a magyar 
önismeret igazi iskolája.

Ehhez hasonló a cserkésztábor: a magyar honfoglalás kicsinyí
tett képe. Évről-évré az ország más és más pontjára viszi el a táborozó 
cserkészt, és így néhány év alatt egy egész csomó táj szépségével 
és emlékeivel telik meg a lelke. Nagy nevelő hatása van ezeknek 
a tá jé lm én yekn ek .

Az iskolai lap nevelő hatása is jelentős. Az öntevékenység igazi 
iskolája. Megtanítja az ifjúság lelkesebb részét a toliforgatás nehéz 
művészetére. A megjelent cikkek önbizalmát fokozzák. A könyv- 
ismertető és néprajzi rovatok a magyarságra vonatkozó ismereteik 
összeszedésére kényszerítik a tanulót. Hasonló területeken végez 
nagyszerű munkát az önképzőkör, amely ma már nemcsak gyenge 
szépirodalmi szárnypróbálgatások kísérleti helye, hanem a magyar 
irodalom, földrajz, történelem, néprajz stb. kérdéseivel foglalkozó
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diákok öntevékeny szellemi műhelye, és így a magyar önismeret 
igazi iskolája.

Egy ilyen szellemű nevelői munkának csodálatos eredményei 
lesznek : új középosztály i'og megszületni, amely népi talajon áll, és 
érzi a közösség iránti szent felelősséget.

Egy erdélyi író írását idézem : az egyéni akciók, szeszély, diva
tok, érdekek, érvényesülések és dicsőségek mostani káoszában, 
melyben maga az önérték teljesen elhomályosul, megsemmisül, 
csak ezzel a teljes elszánt tudatossággal, ezzel a nemzetnevelői lélek
kel és odaadással lehet rendet teremteni, valósággal új társadalmi 
életet alkotni, mely végre komoly szervezetévé válik a nemzeti mű
veltségnek, és értéktelen utánzatok, üres külsőségek és lelketlen 
önzés helyett életerős nemzeti életet teremt.

A gimnázium olyan vezető réteget szeretne nevelni, amely magyar 
önismereten nyugvó öntudattal és önmegtagadó lélekkel akar élesztő 
kovász lenni a nemzeti életben, hogy azután a széles tömegeket is 
magához vonzza, és bekapcsolja a magyarságot védő egységes nemzeti 
szervezetbe.

Nemzeti történelmünk nagy tanítómesterei (Zrínyi, Bethlen, 
Széchenyi) hatalmas erővel hirdették a nemzeti önismeret fontossá
gát, mint a nemzet lelki és erkölcsi újjászületésének előfeltételét.

Az önismeret útján juthatunk el a vallás mélységében fogant 
magyarság krisztusi eszményképéhez, amely minden nevelésnek 
igazi célja. A nemzetnevelésnek is.

Sopron. Csaba József.

Rendszeresebb középiskolai nevelés.
— Osztályfőnöki órák. —

Az 1934 : XI. te. alapján készült új gimnáziumi tantervnek egy 
újítását sem fogadta olyan osztatlan megértés, sőt megelégedés, 
mint az osztályfőnöki órák bevezetését. Az új tanterv a neveléstudo
mánnyal párhuzamosan egyre inkább kidomborítani igyekszik a 
középiskola munkájának műveltséget adó, oktató szerepén kívül a 
nevelés körébe eső feladatokat. Olyan embereket kívánunk nevelni, 
akik „hasznos tagjai lehetnek a magyar társadalomnak, képzett 
munkásai a magyar közéletnek és etikus világnézetű polgárai az 
államnak“. Ennek a célnak elérése érdekében a középiskolára a nem
zetnevelés és a jellemalakítás hivatása vár.

Az új tanterv vajúdásának első idejében (ma talán már a máso
dik korszakot éljük) az osztályfőnöki órák körül is bizonytalanság 
mutatkozott. Először úgy hírlett, hogy az osztályfőnöki óra végig
kíséri a tanulót egész gimnáziumi pályafutásán, a fejlődő ifjú igényei
nek megfelelő problematikával csakugyan „rendszeres kiegészítése
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és betetőzése“ lesz a tanítási órák mindegyikén, a tantárgyakkal 
kapcsolatosan folyó nevelésnek. De azután a második osztályban 
megállt a dolog, majd innen is kiszorult az osztályfőnöki óra, s ma 
már csak az első osztályban csenevészesedik.

Ha ennek okát keresnénk, valószínűleg oda lyukadnánk ki, 
hogy szükség volt erre a heti egy órára, mert helyébe más, elméleti 
órát kellett beszorítani a tantervbe (mennyiségtan? földrajz?).

Csak őszinte sajnálkozással állapíthatjuk meg ennek az életre
való újításnak, az osztályfőnöki órának sorvadását és jelentéktelenné 
válását. Mert kétségtelenül anakronisztikus megállapítás az első 
osztályban folyó órákkal kapcsolatban a nevelés betetőzéséről beszélni. 
Ez legfeljebb az első osztály nevelő munkájára vonatkozhat, de ha 
ez a rendszeres nevelés fontos és megokolt a legkönnyebben alakítható 
tanulóréteg, a 10—11 évesek számára, mennyivel fontosabb és meg- 
okoltabb lenne a 15-—16 éves kamaszkorbeli, vagy az iskolának rövide
sen búcsút intő nyolcadikos diák számára. A Rendtartás tanácsolja 
és az osztályfőnök feladatául tűzi ugyan ki, hogy később is találni 
kell módot az osztályfőnöki órák gondolatköreinek fejtegetésére 
és továbbfelesztésére de arra nem ad útbaigazítást (nehéz is vol
na!), hogy ezt miképpen végezze el a tanár.

Két-három heti óraszám mellett egyes tárgyak megdöbbentő 
mennyiségű tanítási anyagát így is csak fogcsikorgatva lehet el
végezni, igazán nincs tehát idő arra, hogy a tanár, mint osztályfőnök, 
még rendszeres nevelői munkával foglalkozzék. Tagadhatatlan, hogy 
a tanítási órákon az egyes tárgyak keretében kifejthető nevelőerőt 
nem szabad kiaknázatlanul hagyni, de ezt lelkiismeretes tanár jól 
tudja, és munkáját e szerint is végzi. Ez azonban nem rendszeres, 
hanem szétfolyó és csak alkalmi munka.

Szükség lenne tehát a nevelés sokágú feladatainak megoldása 
végett a nevelőórák szélesebb körű alkalmazására. Itt a probléma a 
túlterhelés manapság sokat v itatott és szinte jelszóvá váló kérdésé
vel is érintkezik.

Csaknem általánosan hangzó panasz, hogy túlterhelés van, és 
ezen a bajon a középiskolának segítenie kell. Keresik a túlterhelés 
okait a tanítási anyag és a tanítási idő mennyiségében, a különórák
ban, különféle elfoglaltságokban, a módszerben és rendszerben, a 
tanárban és a tanítványban, időben és térben, és különféle indítvá
nyokat terjesztenek elő illetékesek és illetéktelenek az orvoslásra. 
(Zárójelben jegyzem meg, hogy forronganak a pedagógia berkei, 
mindenki lelkiismeretvizsg'álatot ta rt, a tanárok jórészc nagy mód
szeres erőkifejtéssel mind kevesebb és kevesebb anyagot dolgoz fel és 
követel, az eredmény pedig az, hogy a tanulók mind kevesebbet 
és kevesebbet tanulnak és — tudnak! A túlterhelés egyszersmind 
szelekció kérdése is!)

Az való igaz, hogy egyes tárgyakból bizonyos osztályokban 
túlméretezett az ismeretanyag. De a túlterhelést itt sem annyira az 
anyag, mint inkább a túlbuzgó, pluszmunkát végző és követelő



152 Dr. Tóth Jó zse f: Rendszeresebb középiskolai nevelés.

tanár okozza. Az pedig, aki tárgyán kívül tanítványait is szereti, 
és kartársaira is tekintettel van, úgyis erős redukciót végez. (Tehát 
inkább túlkapásokról, mint túlterhelésről beszélhetünk.) Azonban ez 
így valóban nem helyes állapot, tehát intézményesen is végre kell 
hajtani bizonyos korlátozásokat a tanítási anyagban és időben. 
De ezt ne csupán öncélúságból hajtsuk végre, hanem egyik cél és 
indok az legyen, hogy több időt szentelhessünk a tudatos nevelésre. 
Az osztályfőnöki órák teljes lelki és szellemi felüdülést jelentenek, 
s egyszersmind alkalmat nyújtanak meleg, szülő és gyermek viszo
nyához hasonló barátságos kapcsolat kialakulására tanár és tanít
vány között. Ezek az iskola legértékesebb órái a nélkül, hogy bármi
féle megterhelést jelentenének.

Az Általános Utasítások szép fejezetei beszélnek a nevelés körébe 
eső teendőkről, lendületes és színes stílusban megírt mondatokat 
olvashatunk azokról a lehetőségekről, melyeket a vallásos, a hazafias, 
az állampolgári, a társadalmi, az esztétikai, az értelmi és a testi 
nevelés érdekében a tanárnak tantárgya keretében és általában ki 
kell aknáznia. A bem utatott nevelési eszményekhez és ezen eszmények 
eléréséhez vezető út megmutatását célzó magyarázatokhoz hozzátenni 
semmit sem kell. Ezek valóban messze, szinte elérhetetlen magas
ságban lebegő, tökéletes embereszmény kialakítását szolgálják és 
remélik a mai tanítási rendszer mellett ! A szándék és a fogalmazás 
— ismétlem — szép, csak nagyon utópisztikus, nagyon elméleti. 
S ez nem csupán kritika, hanem egyszersmind szomorú ténymeg
állapítás is akar lenni.

A hathatósabb nevelést csakis határozott és céltudatos nevelési 
rendszerrel lehet bárhol megvalósítani. Kívánatos lenne azért, hogy a 
középiskola több (ha már nem mindegyik) osztályában legyenek 
tisztán nevelő, irányító, tanácsadó célzatú osztályfőnöki órák. Ennek 
legnagyobb szüksége a pályakezdő koron kívül a kamaszkorban és 
főleg a nyolcadik osztályban mutatkozik. Ma a nyolcadik osztályos 
diákot állandó feszültségben tartja  az érettségire való előkészülés, a 
tanár is majdnem minden munkaerejét az anyagi tudás bővítésére, 
megszilárdítására, minél biztosabb megtanítására kénytelen fordítani. 
Diák és tanár szinte géppé válik, s szomorú valóság, hogy a legfonto
sabbnak kell tartanunk az anyagi tudást, jobban kell tudnia a tanuló
nak az évszámokat, mint a történelmi szellemet, nagyobb gondot 
kell fordítani a declinatio és a coniugatio biztos ismeretére, mint a 
római jellem horatiusi vagy tacitusi ábrázolására stb., mert az érett
ségin is a tudást mérik elsősorban, nem a jellemet és a kialakult 
egyéniséget. Ebben az állandó feszültségben idegenedik el a diák 
sokszor örökre az iskolától, amikor nincs lehetősége egy pillanatnyi 
elernyedésre sem, tanárok és tanítványok kénytelenek hivatalos- 
ridegségben állani egymással és kötelességeikkel szemben. Ha fonto
sabbnak tartja  valaki a szellem- és jellemalakítást, akkor lesznek 
örökké hálás és derék tanítványai, de az iskolafelügyelők és érettségi 
biztosok jegyzőkönyveiből nem fognak hiányozni az orrkoppintások
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,,a tanulók gyenge, vagy közepes készültsége“ miatt (mely különben 
lehet a tanuló anyag, de sokkal ritkábban a tanár gyengeségének 
oka!).

Pedig éppen akkor, mikor a tanulósereg leválik a nyolc évig 
nevelő Alma Mater kebeléről, ahonnan a műveltség és jellemformálás 
drága és örök nedveit szívta magába, éppen akkor lenne szükség 
minél erőteljesebb és céltudatosabb nevelői ráhatásokra, melyek 
úgy bulihatnának a még ekkor érzékeny, behatásokra reagáló, lelkes 
ifjúi szívekbe, mint termőtalajba a magvak. E zekbő l a  m agvakból 
csírá zh a tn a  k i  a jövő m a g ya r tá rsa d a lm á n a k  m agyarább, szociálisabb  
és erkölcsösebb életfelfogása. A nyolcadik osztályban tartandó osztály- 
főnöki órák valóban betetőzését jelenthetnék az iskola nevelő munkájá
nak. Heti egy óra elegendő lenne, hogy az életbe kirepülő ifjú gondolat- 
és érzésvilágának megfelelő problémakörökben foglalkozhassunk 
jellemképző és lélekformáló gondolatokkal és útra valót adjunk az 
élethez. Nyolc év munkája közben ötletszerűen és rendszertelenül 
elhullatott nevelői ráhatásokat most egybefoglalva és kitágítva lehetne 
beleágyazni a tanulók leikébe.

Ma jelszó lett a nem zetnevelés is. A jelszó mögötti tartalom azon
ban komoly nemzeti probléma, melynek megoldásában minden társa
dalmi rétegnek és intézménynek, így az iskolának is részt kell vállal
nia. A nemzetnevelés szolgálatában áll a leventeintézmény is, mint 
katonai előképzés. Az intézmény bevezetése az iskolákba — eddigi 
működése alapján is megállapíthatjuk — hasznos, szükséges és nem
zeti jelentőségű intézkedés volt. A levcnteíoglalkozás keretében 
szintén folyik nevelő munka, azonban ez is rendszertelen, és leg
többször nem is lehet tekintettel a középiskolai tanuló speciális 
érdeklődésére, értelmi színvonalára és igényeire. Aféle uniformizált, 
körülményekkel nem igen számoló (bár — ismétlem — így is igen 
hasznos) nevelés folyik itt. Ez sem teszi azonban indokolatlanná a 
gimnáziumi nevelő munkának rendszeresebbé és nagyobb jelentősé
gűvé fejlesztését.

El kellene készíteni mindenekelőtt a nyolcadik osztály számára 
a hivatásos nevelők körében kialakult, tapasztaltokból leszűrődött 
vélemények alapján az osztályfőnöki órák alapos, komolyan átgon
dolt és megszerkesztett munkatervét. Valószínűleg nem csupán elmé
leti alapokból indult ki, hanem tapasztalt pedagógusok munkájának 
eredménye a V. K. M. 3000—1935. ein. sz. rendeletével kiadott, az 
első osztály osztályfőnöki óráira vonatkozó utasítás is. Ez jó és hasz
nos munka, a tanár számára csakugyan értékes útmutatásokkal 
szolgál. Ehhez hasonló terv lehetne a nyolcadik osztály számára 
készítendő is, és ennek alapján megindulhatna az intenzívebb, ered
ményesebb nevelő munka.

Csak ötletszerűen említek meg néhány problémakört, melyek a 
nyolcadik osztályban szerepelhetnének :

A  pá lyavá la sztá s . (Egyes foglalkozási ágak szerepe a nemzet 
életében. Időszerű megállapítások a foglalkozási ágak szükségletei-
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ről. Tanácsok és eltanácsolások a képességek és hajlamok ismerete 
alapján.)

Időszerű nemzetismeret. (Az aktuális nemzeti problémák meg
beszélése politikamentesen, de lényegük szerint. Nemzeti öntudat
nevelés. A magyarságtudomány időszerű problémái és ezen problé
mák megoldásához vezető utak.)

Az iskola és a társadalom viszonya. (Néhány őszinte, felvilágosító 
szó a magyar középiskola helyzetéről, szerepéről, feladatairól, küzdel
meiről. Iskolaszerető, nem iskola ellenes társadalom nevelése. Éppen 
a legutóbb olvastam egy bulvár színházi lapban Móricz Zsigmond 
nyilatkozatát élete mozzanatairól, s ebben azt mondja, hogy a z . . .  
iskolában „jöttem rá először, hogy a tanár a diáknak a legnagyobb 
ellensége!“ Bármennyire elfogult és érthetetlen is ez a megállapítás, 
mégis megdöbbentő, hogy akad ember, akiben ilyen benyomások 
higgadtak le nyolc évi iskolázás után!)

A társadalmi érintkezés formái. (Ez groteszkul hat, pedig szomorú 
tapasztalat, hogy érettségizett fiatalemberek sokszor az egyszerű 
társas érintkezés szabályaival, szokásokkal és udvariassági formákkal 
sincsenek tisztában. Különösen a vidéki iskolák egyszerű családi 
körben, vagy internátusbán nevelkedett tanulóinak, de igen gyak
ran a városok proletár, sőt a magasabb köreiből származó ifjainak 
sem ártana, ha elbeszélgetnének egy-egy órán az idevágó problémák
ról. Akkor talán ritkábban hangzana ez az indokolatlan kérdés azzal 
szemben, aki neveletlen : „Ezt tanultad az iskolában?)

A jó erkölcs. (Felvilágosítás és tanácsadás az ifjúság erkölcsi 
problémáival kapcsolatban. Kényes, de fontos feladat. Ennek nagy 
szerepe lenne leányközépiskoláinkban is, sok egyéb, speciális kérdés
sel együtt.)

Nem célom most teljes tervezet előadása, egyedül erre nem is 
lehetne vállalkozni, de ilyesféle tárgykörök lehetnének a VIII. osztály 
osztályfőnöki óráinak anyagában. Nem kellene ennek mindnek új 
dolognak lennie, hiszen a cél is : a középiskolában folyó nevelésnek 
rendszeres összefoglalása és betetőzése, a tanár irányítása mellett, a 
tanuló érdeklődése alapján közös munkával. A döntő itt is a feladat 
elvégzésének mikéntje. I tt csakugyan nem lehet előadni, osztályozni, 
tanítani, hanem bizalmas beszélgetés formájában, baráti hangnem
ben, a nevelő és a tanítvány egymást szerető, megbecsülő és megértő 
viszonyában kell igazi lélekformálást végezni. A nyolcadik osztály 
főnöke különösen érezze magát tanítványai féltő, szerető és gondos
kodó apjának és ezt a tanítvány is így lássa és így érezze. És én úgy 
hiszem, hogy az osztályfőnöki órák kiterjesztésével (legalább és fel
tétlenül a VÍII. osztályra!) sikerülne még derekabb, még magyarabb, 
még humánusabb kultúrát, iskolát, testvért és hazát jobban meg» 
becsülő ifjúságot kibocsátanunk az élet kapuján.

(Csurgó.) Dr. Tóth József.

i
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Latin — német.
Gazdag tarta lm ú , szép könyv került kezembe, m elynek tanulm ányozása 

sok öröm et szerzett. E  k ö n y v : A Katolikus Középiskolai Főigazgatóság 
Évkönyve az 1939—40. iskolai évről. Első részében ism ertetés van a K át. 
Középiskolai Főhatóságról és Főigazgatóságról, va lam int a Középiskolákról. 
Ez utóbbiakról szóló részben az iskolák története van  összefoglalva személyi 
adatokkal és különálló sta tisz tika i táblázatokkal. A második rész pedig 
azokat az előadásokat tarta lm azza , melyek a Főhatóság által rendezett 
latin nyelvi tanfolyam on hangzo ttak  el 1940 július első heteiben. Az előadások 
magas színvonalúak, sok elméleti és gyakorlati tanácso t tarta lm aznak , úgy
hogy m inden latin  tanárnak  bőven nyújtanak alkalm at a latin nyelv tan í
tásába való elmélyedésre, am it nagy m értékben elősegítenek az előadások 
végén közölt irodalmi repertórium ok is.

Stuhlmann Patrik dr. m egnyitó előadásában megemlékezik azokról a 
katolikus főpapokról, akik latin  tudásukkal, szónoklataikkal külföldön is a 
legnagyobb elismerést a ra ttá k  ; ezzel kapcsolatban megemlíti a Juven tus 
című latin  ifjúsági folyóirat jól megérdemelt világsikerét. A latin nyelv lélek- 
képző hatásáról szólva felhozza, hogy egy pedagógus tartalékos tisztjeinknek 
a világháborúban tan ú síto tt kiváló szolgálatait a la tin  nyelv csodálatos 
szellemi gim nasztikájának tu la jdon ítja , mely alkalm assá te tte  őket a rend
kívüli viszonyok közt való hely tállásra. De fájdalom m al állapítja meg, hogy 
a mai m agyar középiskola a la tin  nyelvet nem tan ítja  kellő eredménnyel, s 
végül rám u ta t arra, hogy a katolikus iskoláktól kell elsősorban elvárni, hogy 
szent Egyházuk nyelvét különös megbecsülésben részesítsék, és ez volt a 
latin  tanfolyam  nemes célja.

Brisits Frigyes dr. előadásának címe Klasszicizmus és kereszténység a 
középiskolában. Előadása apologetikus irányú, m ert a klasszikus irodalom 
haszna m ellett a keresztény hum anizm us transcendens értékeit akarja  ki
emelni. R ám u ta t arra , hogy inkább vagyunk latin-görög tanárok, m int a 
keresztény hum ánum  szolgálói, erre is egy tan ítványának  megrendítő vallo
mása irán y íto tta , aki bevallo tta  neki azt, hogy H oratius lerom bolja vagy 
meggyengíti bennük m indazt, am it felépít a h ittan ó rák  kereszténysége. 
E lőadásának irányvonalai a következők : I. A klasszikus és keresztény életrend 
elviségének ütközőpontjai. II. A klasszikus és keresztény emberideái párhuza
mos képe. III. A klasszicizm usnak a kereszténységben is gyüm ölcsöztethető 
formai és történelm i elemei. IV. A felvetett eszmék m egvalósításának m ód
szere.

Az első cikk az ütközőpontokat tárgyalja. Az an tik  gondolkodásmód jel
lemző sajátsága a fá tum ba v e te tt h it s Augustus politikai sikere, azu tán  a 
F ortuna A ugusta dicsőítése. De —  nézetem szerint —  a keresztyén és pogány 
felfogás közti eltérést legjobban Szent Ágoston e szavai világítják meg : 
Fortuna non dea, séd donum  Dei. Az antik felfogásból h iányzott az a lelki 
feljavítás, m elyért a keresztyénség harcolt. A keresztyénség ad ta  meg azt az 
optim izm ust, mely szerint m inden ember egyaránt fontos, és az élet értékét 
az adja meg, hogy ki mivel já ru lt  hozzá ahhoz, hogy általa sa já t körében 
terjedjen  a jóság és kölcsönös megbecsülés. Különben m ár a m űvelt pogányok 
jól m egállapították az élet é rték é i, ezt élesen m egvilágítják sírfeliratokon 
előforduló ilyen kifejezések : Bene meritus, bonus, dulcissimus puer, quem 
fata  iniqua rapuerunt. Cara atque dulcissima m ulier e t incomparabili adfectu 
maerens coniunx. Omnium fem inarum  antistes, am atő r studiorum , fidissimus 
omnibus amicis et per om nia v itae  laudabilis et spectatus.

Az an tik  ember felfogása szerint az élet legfőbb célja a laus, gloria, aeter- 
nitas. A ké t emberideál tárgyalása előtt m egállapítja, hogy a latin tan ításban  
valahol valam i nagy, igen nagy h iány  észlelhető. H angsúlyozza, hogy Caesart, 
Cicerót, H oratiust úgy kell az ifjúság elé állítani, hogy m egértsék az illető 
nagy alakoknak évszázadokon á t  működő jelentékeny hatását. Az antik
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em ber vallásosságának betetőző m egnyilvánulása volt a filozófiában való 
m egnyugvás, míg a keresztény ember eszményi életrendet alkot Isten-atyaság 
hitével. A kereszténység szociális ú jítása volt a testvérség érzete, mely közelebb 
hozta  a gazdagot a szegényhez. Hogy m indezekről a katolikus ifjúság helyes 
k épet kapjon, az előadó szükségesnek ta r ta n á  egy keresztény ehrestom athia 
összeállítását. Ez m ár azóta meg is valósult H uszti József kiváló könyvének 
megjelenésével.

A m it az antik  kultúrából pedagógiánkba átvehetünk, az elsősorban a 
szó. A latin  szó elérhetetlen értéke az energia és a tömörség. Kiemeli a szavak 
tanulásának  értékét és kijelenti, hogy nagyobb közös lelki öröme nem  volt 
tan ítványa iva l, m int am ikor bejárta  velük a szavaknak lelki tá jék a it, és 
végigm entek az emberi szellem fejlődésének ku ltu rális vonalán. A la tin  a lak tan  
és m ondattan  m éltatása  u tán  m egállapítja, hogy nincs egyedül helyes módszer. 
A m ódszer értékét az igazolja, ha sikert ér el. Nagy fontosságot tu lajdon it 
az évvégi összefoglalásnak, melynek a régi vizsgák példájára ünnepnek kellene 
lennie, a tanári és diákm unka együttes örömével.

Kisparti János dr. a la tin  nyelv tan ítá sa  című előadásában megemlékezik 
az óraszám  folytonos csökkentéséről, m ajd  a deduktív és induk tív  irány 
tárgyalása  u tán  m egállapítja, hogy a d irek t m ódszer sem hozta meg a rem élt 
s ikert, m ert nem volt jó előkészítés az írók olvasásához. A legújabb a m unkál
ta tó  irány, melyre például bem utat egy ó rá t m agyarról latinra való fordítással. 
Ism erteti egy nyelvtani óra beosztását és k ívánatosnak  ta rtja  a ritk áb b an  elő
forduló dolgoknak a la tin  m ondattanból való elhagyását.

Jirka  Alajos dr. az auktorok m agyarra való fordításáról szóló előadásában 
szintén szükségesnek véli az esettan röviditését. A fordítás bonyolult szellemi 
m unka, melyhez nyelvtani, tárgyi, irodalm i ism eretek szükségesek. Szerinte 
tö b b e t kellene törődni a szókincs éb ren tartásával. Szükségesnek ta r ta n á , 
hogy az alsó osztályosoknak körülbelül 2500 szóra terjedő szókincsük legyen 
olvasm ányaik alapján. H elyteleníti a kész szójegyzékeket éppen úgy, m in t a 
jegyzetekben közölt fordításrészleteket, v a lam in t az év elején az előző év 
olvasm ányainak összefoglalását. Szóbahozza az egyetemi ok ta tást, valam int 
a  tan á ro k  továbbképzését is.

Rados Tamás dr. a tisz ta  latin  stílus kérdése gim náziumunkban című hosszabb 
értekezésében elsősorban hangsúlyozza, hogy a la tin  nemzeti tan tá rg y . R á
m u ta t arra , hogy a nyelv élete párhuzam os a "nép kultúrájával. E zu tán  előadja 
a  la tin  nyelv fejlődésének áttek in tését nap jaink ig , közli a la tin  szókincs 
használatának  szab á ly a it; á tté r  ezután a la tin  népiéleknek a nyelvben való 
tükröződésére, végül a la tin  nyelv sajátságaira. A szókincsről szólva kiemeli, 
hogy a ku ltúra  fejlődése a szókincs gyarapodásával jár. A dolgozatírásról 
szólva hangsúlyozza, hogy a dolgozat ne legyen döntő a tudás megítélésében, 
m ert a tanuló képességeit a félelemérzet, a vizuális és auditív  típus közti 
különbségek nagyon befolyásolják.

Wagner József dr. A nemzetközi segédnyelv problém ája és a neolatin  moz
galom. E zt a terjedelmes, alapos összefoglalást, az t hiszem, m inden la tin  tan á r 
a  legnagyobb érdeklődéssel fogja tanulm ányozni. Elsősorban a nagy nem zetek 
nyelvének statisztikai összehasonlítása u tá n  m egállapítja, hogy m íg a latin  
vo lt a nemzetközi érintkezés nyelve, addig nem  voltak nemzetiségi viták. 
L u th er is hangsúlyozta, hogy a la tin  egyform án hasznos mind a katonának , 
m ind  a kereskedőnek, m ert idegen nem zetek fiaival képesek érin tkezni és 
m agukat m egértetni. 1687-től le tt a ném et nyelv az uralkodó : N apoleon a 
la tin t párto lta , II. József a némecet. A genfi Népszövetségben a  francia  és 
angol le tt  a hivatalos nyelv. O tt az a vélem ény a lakult ki, hogy kielégítő meg
oldás csupán a latinhoz való visszatérés volna, amely évszázadokon keresztül 
vo lt a diplom aták nyelve, és használata semmiféle nemzeti érzékenységet 
sem bántana. Azonban vannak-e még m a olyanok, akik képesek latinul 
beszélni? K ét megoldás kínálkozik : mesterséges nyelv, vagy a latin . A m ester
séges nyelvek Németországból ki vannak tiltv a . A latin  nyelvről az t is kijelen
te tte  a Népszövetség, hogy megvan az az előnye, hogyha vallási tek in te tben
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nem is, de politikai tek in tetben  semleges nyelv. Azonban nehéz, ami olyan 
körülm ény, mely a széles néprétegek szám ára nehezen teszi hozzáférhetővé. 
Szókincse m ár régen nem felel meg a m odern élet szükségleteinek. Hogy vissza
nyerje nem zetközi jelentőségét, mely azelőtt oly hasznos volt, meg kellene 
újítani szókincsét s gram m atikáját m egkönnyíteni. De hisz nem nehéz a latin  
nyelv, á llap ítja  meg az előadó. A zt is kim ondja, hogy a német nehezebb a 
m agyar fiúknak. Továbbá, hogy a szabadságharc u tán  a latin  órák voltak  a 
m agyar ön tu d a t fenntartásának eszközei. Ennek ellensúlyozására á llíto tták  
fel az első reáliskolát, de ez a la tinm entes iskola nem tu d o tt közkedveltségűvé 
lenni. A la tin  szókincs bővítésére több kísérlet tö rtén t, köztük van az előadó 
értékes neolatin szótára is. Róm a hatalm asan kifejlett szervezeteivel, folyó
iratokkal, egyesületekkel nagy sikerrel tám ogatja ezt az új mozgalmat. 
Az ism erteteti ú jabb sok kiadvány közül csak egyet em lítünk meg : Capellanus 
„Sprechen Sie lateinisch?“ című kis könyvét, mely m ár 11. kiadásban jelent 
meg és ezt a kis társalgási könyvet sok ném et iskolában segédkönyvül hasz
nálják. Végül közli az előadó, hogy a Bollettino Internazionale-nak az összes 
la tin t tan ító  államokhoz in tézett kérdőpontjai alapján  az t á llap íto tták  meg, 
hogy általánosságban az órák csökkentésén a módszer tökéletesítésével és az 
idő jobb kihasználásával iparkodnak segíteni.

Az előadók nehéz, szép és m aradandó m unkát végeztek, s minden m agyar 
tanár hálás lehet mind az előadóknak, mind azoknak, akik lehetővé te tté k , 
hogy ezek az értékes előadások nyom tatásban is m egjelenhettek és köz
kinccsé válhatnak .

Magamnak az a véleményem, hogy a latin nyelv tanítására 
nagy szükség van, mert ez az európai műveltség alapja. Helyeslem 
a neolatin mozgalmat is általános művelődési, valamint nemzetközi 
szempontból. N a g y  siker lesz az, ha a la tin  nyelvet, m in t nem ze tközi 
érin tkezési eszközt a d ha tjuk  á t a m agyar ifjú sá g n a k , de ezt én kevésnek  
ta rtom . M á s  nem ze tközi érin tkezési nyelvre is  s zü kség ü n k  van  E u ró p á 
b a n . É s  ez a  ném et. Ha végiggondoljuk a legutóbbi három év esemé
nyeit, és végignézzük Európa térképét, azt látjuk, hogy ez a 80 mil
liós nép rövid idő alatt hatalmába vette az európai hegemóniát, 
mely azelőtt a franciák és angolok kezében volt, s ezek hatalmukat 
úgy gyakorolták, hogy a magyarok kéréseit, könyörgéseit meg sem 
hallgatták. A mai hegemónia pedig már negyedszei gyarapította 
hazánkat. Hogyan szerezte meg a német nemzet az európai iiányítást? 
Három római erénnyel : az önfeláldozó hazaszeretettel és a férfias 
bátorsággal, valamint a magasabb képzettséggel.

Európa újjáépítése előtt állunk. Ennek egyik tünete volt az az 
esemény is, mely néhány hét előtt történt Münchenben, ahol német 
és olasz vezetők tanácskoztak és azt határozták el, hogy nyelvüket 
egymás országában ezentúl nagyobb buzgósággal fogják tanítani. 
Mi szükségünk van nekünk a német nyelvre?

Kossuth Lajos utolsó beszédében, melyet a newyorki németek 
tiszteletére rendezett gyűlésen 1852 június 23-án mondott, ezt mondta 
a németeknek: „Egyesülnünk kell, mert célunk egy, és ezen cél 
a nemzetek szolidaritása. . . Szövetkezzünk mi három nemzet : 
Olaszország, Németország és Magyarország, s a világ szabad lesz. 
Ez a három ország szomszédos és egy közös ellenségünk van : Ausztria. 
Németország szabadsága nélkül a világ szabaddá nem lehet.“

Apponyi Albert gróf Berlinben tarto tt utolsó előadásában azt
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említette, hogyha a Mars-bolygóról egy Mars-lakó a Földre jönne, 
és hozzá fordulna tanácsért, hogy melyik földi emberi nyelvet volna 
a legérdemesebb megtanulnia, ő azt tanácsolná, hogy a német nyel
vet tanulja meg. Ezt a tanácsát azzal indokolná, hogy a német 
nyelvnek van a tudományok és művészetek minden terén leggazda
gabb irodalma, továbbá a német nemzetnek van legszélesebb körű 
fordítási irodalma. Bármely nemzet legkiválóbb irodalmi alkotásai 
megtalálhatók jó német fordításokban is.

A nemes gróf azonban nem gondolt arra, hogy a német nyelv 
tanulásának milyen legyőzhetetlennek látszó akadályai vannak t 
mennyi nehézséggel és kedvetlenséggel jár a német nyelv tanulása. 
Iskoláinkban az az általános vélemény, hogy a magyar tanulók sike
resebben és ennélfogva szívesebben tanulják az angol, francia vagy 
olasz nyelvet, mint a ném etet; pedig ezt már régibb idő óta tanítják, 
mint amazokat. És a német nyelvre gyakrabban lehet szüksége 
a magyar ifjúságnak, mint bármely más modern nyelvre ; különösen 
a mostani és az eljövendő időkben. A német kultúrát mint valami 
szöges drótsövény veszi körül a német nyelv tanulásának legnehezebb 
része : a német névelő, a der-die-das használata. Maguk a németek is 
jól tudják, hogy milyen nehézség rejlik a német nyelv legféltettebb 
titkának megtanulásában. Güntert írja „Grundfragen der Sprach
wissenschaft“ című munkájában : „Sok nyelv általában nem ismeri 
a főneveknek nemek szerint való megoszlását, és jogosan mutattak rá 
arra, hogy milyen sajátságosnak és következetlennek tűnik fel néme
tül tanuló magyar embernek, aki a szoba részeit és berendezési tár
gyait németül tanulja, hogy az asztalt és a széket férfiaknak kell 
tekintenie, az órát és az ajtót nőknek, mást pedig, m int az ablakot 
és képet, élettelen tárgynak kell vennie. Ez egyúttal jó példa arra, 
hogy mily keveset törődik a nyelv a logika szabályaival.“ Ez a logi
kátlanság az, ami a latin nyelv logikus gondolkodásmódjához hozzá
szokott magyar szemében a legnagyobb akadály.

Ha magyar ember németül beszélve eltéveszti a névelőt, ez a kis 
hiba esetleg könnyed mosolyt okoz, de néha kellemetlenséget is idéz
het elő. Takáts Sándoi, a nemrég elhúnyt kiváló történetíró piarista 
mondja egyik művében, hogy Károlyi Sándor gróf, a  szatmári béke 
megalkotója említi naplójában, hogy Bécsben járt, és udvarlását 
te tte  Eleonóra özvegy császárné Őszentfelségénél, s ez alkalommal az 
udvar előtt németül beszélt. Minek hallatára a császárné Őszentfelsége 
és udvari dámái nem tudtak hová legyenek nevettükben. Képzelhet
jük, hogy az egykori kurucvezér fogai közt hogy csikorogtak a német 
szavak, és hogy keverte össze az ő jámbor magyar nyelvével a der- 
die-das-t.

A következő esetet egy barátom beszélte el, aki a világháború 
előtti időben mint tüzérönkéntes Przemyslben szolgált. Egykor 
az önkéntesiskolában felelés közben az egyik magyar társa ezt mondta: 
„Der Kapsel.“ Hozzátette barátom, hogy amíg él, addig el nem felejti, 
hogy mennyire összeszidta a kapitány ezért a kis hibáért a szegény
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magyar fiút. Elképzelhetjük, hogy mi mindent mondhatott neki 
a magyarellenes érzületű osztrák katonatiszt. Bizonyosan elmondta, 
hogy a magyarok tudatlanok, műveletlenek, és hogy értelmük milyen 
alacsony színvonalon áll, az mutatja, hogy még a der-die-das hasz
nálatát sem tudják ésszel felfogni és megtanulni, ami pedig minden 
német gyermeknek a kisujjában van. Persze mindezt ékes kaszárnya- 
stílusban.

És ilyen tapasztalatok után legyen kedve valakinek németül 
tanulni?! Azt mondom, hogy igen! Mert ha a német nyelv tanulásának 
a méregfogát kivesszük, ami hátramarad tanulnivalónak, az mind 
sokkal könnyebb, mint amikkel a latin nyelv tanulásában kell meg- 
birkózniok a magyar tanulóknak. Tapasztalatból tudom, hogy elemi
iskolás tanulók képesek egy hónap alatt 800 német főnevet meg
tanulni a névelőkkel együtt. A székesfővárosi népművelési bizottság 
munkakeretében egyik nyári tanfolyamon egy hónap alatt napi más
félórai előadással hallgatóimat 1733 német főnévre tanítottam  
meg a névelők használatával. Ez idő alatt hallgatóim német névelő 
tudása 33%-ról 93%-ra emelkedett.

Pesti evangélikus gimnáziumunk 1830-ban trilinguis volt. Némely 
tárgyat németül, másokat latinul vagy magyarul tan íto ttak ; később 
azután az iskola egészen magyarrá váll, s ekkor azért panaszkodtak 
egyes presbiterek, hogy a tanulók már nem tudnak németül. Talán 
valahogyan mégis lehetne a német nyelv tanítását előmozdítani 
a kevés óraszám mellett is. Szerény nézetem szerint célt lehetne el
érni a tanítás kiterjesztésével. Már az elemi iskolában meg lehetne 
kezdeni például a vallástanításban a bilinguis tanítást. Bilinguis 
könyvekkel, melyeket a tanulók maguk készíthetnének, megtanulná
nak egyes imákat, a Tízparancsolatot, bibliai történeteket, egyházi 
•énekeket magyarul-németül. A középiskolában világföldrajz és világ- 
történet lehetne az a két tárgy, melyekkel meg lehetne valósítani 
a bilinguis tanítást, tanárokról és tankönyvekről való előzetes gon
doskodás után.

Brisits Frigyes előadásában kijelentette, hogy latin tanításunk
ban valahol valami nagy, igen nagy hiány észlelhető. Szerénytelenség 
volna részemről azt mondani, hogy tudom, mi az az ismeretlen hiány, 
esak körülbelül sejtem, hogy mely tájon lehet valami nehézség, és 
már több évvel ezelőtt hogyan próbáltam a dolgon segíteni. Rados 
Tamás irodalmi tájékoztatójában felsorolja a stílusgyakorlati célokra 
alkalmas, de jelenleg már nem használatos segédkönyveket. És ezek 
között felemlíti két kis füzetemet, a Latin Szókönyvet, továbbá 
a Palaestra Latinát, szülők és tanítók számára való latin gyakorlati 
segédkönyvet. Az előbb említett hiány a continuitas, a folytonosság 
körül lehet. Ezen akartam némileg segíteni két kis füzetemmel. 
Gondoskodni kellene a szótanulás, nyelvtani ismeretek és könyvnélkül 
tanulás folytonosságáról. A tanulók preparálnak és az év végén 
preparációikat eldobálják, kifejezéseket is gyűjtenek, ezeket is eldob
ják, olvasókönyveikből részleteket tanulnak könyvnélkül és az év
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végén eladják drága könyveiket a könyvnélkül tanultakkal együtt. 
Én azt akarnám, hogy legyen a tanulóknak bizonyos akkumulátoruk, 
amibe beírnák és osztályról-osztályra átmentenék a szükséges tudni
valókat.

Latin szókönyvemnek beosztása ez v o lt: Tárgyi szócsoportok, 
melléknevek antithézisekben, etimológiai szócsoportok. Az első kiadás 
üres lapokkal átszőve jelent meg. Ezekre a lapokra írtuk az újabb 
szavakat, kifejezéseket, könyvnélkülieket. Ügyhogy a könyvet a 
III. osztálytól a VIII-ig használva egész vocabuláris, phraseologiai 
gyűjteményük is volt a tanulóknak, s akármikor ismételhettünk 
belőlük. A Palaestra bilinguis segédkönyv egyik oldalon latin, a mási
kon magyar szöveggel. A nyelvtan fontosabb tudnivalóinak mechani
kus begyakorlására szolgál a füzet, melynek segítségével a szülő 
maga is meggyőződhetik gyermeke latin tudásáról.

Az előadók oly szépen beszéltek a szótanulás értékéről, a kultu
rális ismereteknek általa való gyarapításáról, a latin szó ízéről és- 
tömörségéről, a phraseologiai ismeretek gyűjtéséről, és a memoriter 
tanultaknak az egész életre való jelentőségéről!

Bár Jirka Alajos helyteleníti a nyom tatott szó- és etimológiai 
jegyzékeket, de azért így is lehet valamit elérni. Ugyanő szükségesnek 
tartja, hogy az alsó osztályosoknak legalább 2500 szóra terjedő 
latin szókincsük legyen. Ezt a javaslatot nagy mértékben helyeslem, 
de hozzáfűzöm azt, hogy a tanulóknak legalább ugyanennyire terjedő 
német szókincsük is legyen. Ennek elérését némileg előmozdítaná az, 
ha gimnáziumainkban segédkönyvül bevezetnék Capellanus Sprechen 
Sie lateinisch? című beszélgetésgyakorló könyvét, mertezzel megkönnyí- 
tenők a magyar ifjúságnak a két legkomolyabb és a mai időben leg
szükségesebb világnyelvnek és európai nemzetközi nyelvnek : a latin
nak és a németnek alapos megtanulását.

Budapest. Dr. Hittrich Ödön.

HAZAI IRODALOM
A fizikai megismerés alapjai. (Mikola Sándor. V III+  360 lap. A K ir. 

Magy. Term észettudom ányi Társulat k iadása, 1941. Ára 20—- P.)
A term észettudom ányok fejlődése m ind gyorsabbá válik. Egész sor a lap 

vető term észettudom ányi fölfedezést és számos, ezeken a fölfedezéseken épülő 
technikai alkotást é rtü n k  meg az utolsó félszázad a la tt. A tudom ányos fölfede
zések és azok gyakorlati alkalmazásai abból az óriási ism erethalm azból n ő ttek  
ki, am elyet évszázadok m unkásainak hangyaszorgalm a hordott össze. Ez az 
ism erethalm az m a m ár akkorára növekedett, hogy még egyes k iszakíto tt 
részeit is csak egészen kivételes befogadóképességű elmék b írják  áttek in ten i, 
és csak ilyenek vállalkozhatnak az ism ereteknek és azok eredetének m agasabb 
szempontokból tö rténő  megvizsgálására. A k u ta tó  term észettudós nem  törődik 
azzal, hogyan és honnan szerzi az ism ereteket, amelyekkel a m aga szakm áját 
gazdagítja ; ennek a  kérdésnek v izsgálatát a filozófusra bízza. De a filozófus 
csak akkor ju th a t ebben az irányban érdemleges és értékes m egállapításokra, 
ha m aga is já r ta s  az illető tudom ányszakban.

Mikola Sándor 1933-ban megjelent könyvében (A fizika gondolatvilága)
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mesteri módon ír ta  meg modern fizikai világképünk kialakulásának oknyo
mozó tö rtén e té t. Már abban a könyvében külön fejezetet szentelt a fizikai meg
ismerésnek. Mostani könyve ennek a tém ának részletes kidolgozása.

A kidolgozás m ódját legjobban a szerző szavaival jellem ezhetjük : nem 
magasrendű m etafizikai alapelvekből vonja le következtetéseit, m int ahogy 
az ism eretelm életek szerzői többnyire cselekszik, hanem  a fizikai megismerés 
eredményeiből és az ismeretszerzés m unkájából kiindulva ju t el megállapí
tásaihoz.

Nemcsak a fizika, hanem az emberi tudás egész te rü le té t áttekin tve, a 
megismerés a lap ja it a lapasztalaiban és a gondolatban ta lá lja  meg. M indkettő 
elválaszthatatlan  az em ber tevékenységétől: egyrészt testi műveletek és 
érzékszerveink m űködése, m ásrészt gondolati folyam atok, szellemi működések 
kapcsolódnak össze minden megismerésben. Lehetetlen az t képzelnünk, hogy 
az ember m integy a term észetből önm agát kizárva végezhetné megfigyeléseit, 
méréseit, a nélkül, hogy tudatosan, vagy öntudatlanul ne avatkoznék bele a 
fizikai jelenségekbe még akkor is, ha azok tőle függetlenül folynak le. Minden 
mérés, kísérlet öntudatos beavatkozás, ha pedig pl. szem ünkkel megfigyelünk, 
abban öntudatlanul kémia-fizikai reakciók folynak le, amelyek a megismerést 
döntően befolyásolják, emberi term észetünknek megfelelően m ódosítják. 
Az emberi tevékenység nagy fontossága m ár akkor k itűn ik , m ikor magát a 
fizikai megismerés tá rgyá t v izsgáljuk: ha a fizikát felosztjuk kozmikus és 
alkotó fizikára, meglepő, hogy az első csoportba milyen kevés jelenség tartozik, 
ellenben a fizika nagyobb része az ember alkotásaival foglalkozik. De éplgy 
emberi tevékenység a gondolkodás minden folyam ata, a fogalomalkotás, a 
hipotézisek és elméletek felépítése. Csak term észetes, hogy az em ber gondol
kodási folyam ataihoz az alkotó fizikából veszi fogalm ait, és azokat beleviszi, 
„belenézi“ a tőle független kozmikus fizikába is. A gondolkodás fo ly am ata it: 
az elkülönítést, kiválasztást, összehasonlítást, általánosítást, valam int a gon
dolkodás fo lyam atainak szerepét a határfogalm ak, okfogalmak, alapelvek, 
hipotézisek, elméletek felépítésében a klasszikus és m odern fizikából v e tt 
számos példán  m u ta tja  meg a szerző.

Ez u tán  az általános ism eretelm életi alapvetés u tán  következik a tu la j
donképpeni feladat : a fizikai megismerés tárgyainak, alapfogalm ainak, elvei
nek, a fizika törvényeinek, feltevéseinek, elm életeinek analízise. A fizikai 
megismerés legfontosabb tárgya a mozgás. Ennek és vele kapcsolatban a tér, 
idő és tömeg problém ájának a klasszikus és relativisztikus fizikában, továbbá 
a kapcsolatos geom etriai és m atem atikai fogalmaknak és elveknek nemcsak 
lélektani a lap ja it és tö rténeti kialakulását ism erteti, hanem  szigorú vizsgálat 
alá veti érvényességük és bizonyosságuk k ritérium ait is. A klasszikus és relati
visztikus fizika közös jellem vonása a folytonosság elvének elismerése. A modern 
atom- és kvantum fizika ezzel a felfogással szakított, és a m aga új világképét a 
diszkontinuitás, a szakadásosság elve alapján a lko tta  meg. Ezzel az ellentétes 
fogalommal egészen újszerű megismerési problém ák m erültek fel, amelyek 
az okszerűség, szabályszerűség, valószínűség, determ inizm us, indeterm inizm us 
kérdéseit és kétségeit állítják  előtérbe. A régi fizika a közvetlen tapasztalatból 
főképpen a m echanikai ideális absztrak t fogalm akat szűrte le, ezeket belevitte 
a term észet valam ennyi jelenségébe, és ezekkel vezette le a m ikro- és makro- 
kozmosz m atem atikai törvényeit. Az új fizikának az atom ból kiindulva kell 
m egm agyaráznia a közvetlen tapaszta la t és a makrokozmosz fizikáját, tehá t 
nem rendelkezik érthető , mozgások megfigyeléséből leszűrt fogalmakkal. Az 
új fizika elméletei mesterségesen a lko to tt m atem atikai-m etafizikai szerkezetek, 
amelyeknek létjogosultságát csak belőlük vont következtetéseknek a tapasz
ta la tta l való utólagos egyezése igazolhatja. A m atem atikai formalizmus folyton 
tágabbkörű alkalm azása növekvő nehézségeket állít az elé, aki a jelenségek 
megértésére törekszik. A szakadásosság elve az egész fizika legáltalánosabb 
tö rvényeinek : az energia és entrópia törvényének új kritikai megvizsgálását 
is elkerülhetetlenné teszi.

A m unka ezzel k itűzött célját tulajdonképpen m ár elérte ; az utolsó
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fe je z e t: A fizikai megismerés és az értelem  — úgy terjedelm ét, m in t ta rta lm át 
tekintve — önm agában is megálló, külön tanulm ány. A szerző a fizikai meg
ismerés síkjáról a filozófia csúcsára emelkedve, látókörünket kiterjeszti á lta 
lános szempontok és elvek meglátásáig, a m atem atika szerepével kapcsolatban 
a fizika és m etafizika határkérdéseinek vizsgálatáig; m ásrészt leszáll az emberi 
lélek mélységeibe, bogy a fogalomalkotás tu d a ta la tti fo lyam atait, az intuíció 
és fantázia m űködését feltárhassa.

A könyv elejétől végéig a „ tan u lt emberek szám ára érthető  nyelven“ 
íródott, teh á t nem csak szakemberek részére készült, és tárgyánál fogva álta
lános érdeklődésre szám íthat. Nekünk fizikát tan ító  középiskolai tanároknak 
azonban nem csak érdeklődésből kötelességünk elolvasni és tanulm ányozni. 
Vele olyan könyvet veszünk kezünkbe, amelyből a legkevesebb fáradsággal 
kaphatunk  összefoglaló áttek in tést a fizika egész területéről. G yarapítja és el
m élyíti tudásunka t. M élyreható elemzéseivel tisztázza fogalm ainkat. A meg
ismerések érvényességének és igazságértékének k ritérium ait k u ta tv a  meg
könnyíti állásfoglalásunkat az egymással küzdő felfogásokkal, elméletekkel 
szemben. A könyv értékelő iránya term észetesen a szerző egyéni állásfoglalását 
helyezi előtérbe. Ezzel ta lán  nem mindig és nem mindenben értünk  egyet ; 
így pl. elfogadva a re la tiv itást, m int a mozgás fogalmának lényeges jegyét, 
érzékszervi benyom ásokra alap íto tt saját mozgás állításában ellentm ondást 
lá tha tunk  (V. 1. és ti.), amíg a mozgás fizikai-m atem atikai leírásáról és nem 
lélektani vizsgálatáról van szó ; vagy pl. az élő szervezetekre nem vonatkoz
ta th a tó  és csak zá rt rendszerekre igaz entrópia törvénynek a feltételekkel 
ellenkező alkalm azását (XIV. 6.) nem fogadjuk el : a speciális re la tiv itás elmé
letének sokszor éles k ritiká ja  sem fog m inden olvasó ízlésének megfelelni. 
De ezek és ezekhez hasonlók azzal, hogy gondolkodásra késztetnek, csak még 
inkább hozzájárulnak a fogalmak tisztázásához.

A tan ítással gyakorlatilag foglalkozó részére nemcsak azért oly fontos 
Mikola könyvének olvasása, m ert belőle tökéletesen megismeri szakjának alap
fogalm ait, keletkezésüket, fejlődésüket, á talakulásukat, érvényességük h a tá 
ra it, hanem azért is, m ert belőle m egtanulhatja , hogyan kell ezekre m ásokat 
is m egtanítani. Az eredm ényes tanítás alapfeltétele az, hogy m agunk legyünk 
tisztában gyökeréig azzal, am it másoknak á t akarunk  adni. Éz a könyv feltárja  
elő ttünk azt a szellemi m unkát, amelyhez hasonlót m indegyikünknek végeznie 
kellene, hogy tan ító i m űvét megalapozza. De példát ad arra is, hogyan kell a 
fogalmakkal bánni, az összetetteket szétbontani, a lényeget különválasztani, 
az elvontat a k o n k ré tta l kapcsolatba hozni, hogy a legm agasabbrendű gon
dolatokat is érthetővé tehessük. Olyan eredm énnyel, m int a szerző teszi, ez 
csak egészen keveseknek fog sikerülni — bizonyos fokon túl a tan ítá s  nem 
mesterség, hanem  m űvészet — , de m int m agas célkitűzés lebegjen példája 
m indnyájunk szeme előtt.

B udapest. Kilczer Gyula.
Ludwig J. Csóka: Der erste Zeitabschnitt staatlicher Organisierung des 

öffentlichen Unterrichtswesens in Ungarn. B udapest, 1939. Nagy 8°. 82 1. 
(Sonderabdruck aus d. IX . Jg. d. Jahrbuchs d. Gr. Klebelsberg K. Institu ts 
f. ung. Geschichtsforschung, in Wien.)

Csóka Lajos, a pannonhalm i főiskola ta n á ra  m a m ár egyik legszámot
tevőbb képviselője a m agyar pedagógiatörténetírásnak. K im erítő levéltári 
ku tatások  alap ján  néhány esztendeje egészen új m egvilágításba igyekezett 
helyezni az 1777-es R atio  educationis keletkezését. Nagy valószínűséggel bizo
ny íto tta , hogy közoktatásunknak ez az első, rendszeres, állam i alapvetése 
K ollár Ádám nak, az egykori jezsuitának m űve volt. Csóka levéltári búvár
kodását azóta m egszakítás nélkül fo ly ta tta . E nnek  legfrissebb term ékét mu
ta tju k  be m ost olvasóinknak. A m unka a közoktatás állam i szervezésének első 
korszakát ism erteti. A XVIII. század közepéig az állam nem tek in te tte  a 
m aga fö ladatának a nevelés és oktatás szabályozását. Irányítása  teljesen az 
egyházak kezében összpontosult. A katolikus nevelés ügyét szinte m indenütt 
a  jezsuita rend szolgálta s biztosította egyszersm ind — szemben a protestán-
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sokkal — az okta tás egységességét. Fordulat a XVIII.  század második felében 
(a m onarchiában Mária Terézia uralkodása alatt) következett be, am ikor az 
állam felism erte leendő polgárai nevelésének jelentőségét a saját léte szem
pontjából is. Ennél a pontnál veszi fel Csóka könyve az elbeszélés fonalát. 
Ism erteti a bécsi „Studienhofkom m ission“ m egalakulását. A bizottság felügye
lete alá kerü lt a fő- és középiskolai oktatás. Az átalakulásra legjellemzőbb, 
hogy ebből a főfelügyeleti hatóságból nem csupán a jezsu iták  hiányoztak, 
hanem  benne még az egyháziak is kisebbségben voltak. Minthogy átm eneti 
intézkedések u tán  Mária Terézia a m agyar tanügyek irányítására  a hely tartó- 
tanács kebelében m egalakíto tta  a tanulm ányi bizottságot, szinte észrevétlenül 
csúszott á t ennek a nem-szakemberekből álló testü letnek kezéből a felügyelet 
és irány ítás joga a bécsi udvari tanulm ányi bizottság kezébe. Az első időkben 
nagyjából következőképpen a lakult a m agyar közoktatásügy intézése : a fel
m erült kérdésekben m indenekelőtt a pozsonyi tanulm ányi bizottság nyilvá
n íto tt vélem ényt. E zt a he ly tartó tanács ön tö tte  form ába, s a kancellária a 
m aga véleményével m egtoldva terjesz te tte  fel az uralkodóhoz. Mária Terézia 
a  cseli-osztrák kancellária ú tján  az udvari tanulm ányi bizottsághoz te tte  á t 
az ügyeket véleményezés végett. Végül még az állam tanács nézeteit is kikérte. 
A S faatsra t m eghallgatása u tá n  az uralkodó a m agyar kancellária ú tján  
közölte döntését a hely tartótanáccsal. A m agyar közoktatásügy legfőbb irányí
tá sá t te h á t olyan hatóságok végezték, amelyeknek tulajdonképpen csak 
•osztrák és cseh ügyekben le tt volna joguk intézkedni. M ária Teréziának 
1770-ben kelt híres rézolúciójával („D as Schulwesen ist und bleibt allzeit ein 
P olitikum “ ) ez az államosítás a germanizáció irányában  indult el. 1774-ben 
Kressel javasla ta i alapján a Studienhofkom m issiont á ta lak íto tták . A bizottság 
a  birodalom  valam ennyi országának egész ok tatási szervezete felett gyakorolt 
felügyeletet s előterjesztéseit közvetlenül az uralkodónak te tte  meg. A pozsonyi 
tanulm ányi bizottság is egyszerű tartom ányi szervvé a lakult át. Az új rendezés
nek célkitűzése abból a hitből fakad t, hogy az azonos nevelési rendszerrel bíró 
országokból olyan birodalom fog kialakulni, amelynek népei egységesen gon
dolkoznak. A nagyszabásúnak ígérkező reform azonban m eghiúsult. A Studien- 
hofkommission messzetekintő célkitűzései nagy részét, így elsősorban az uni
form izálást nem tu d ta  m egvalósítani. Előbb az elemi, m ajd  a középiskolai 
ügyek intézése csúszott ki hatásköréből. Csóka szerint K ollár Ádám érdeme, 
hogy ebből a szétesési folyam atból m egszülethetett a magyarországi ok ta tás
ügyet önállóan szabályozó 1777-es Ratio  educationis. A m agyar tanügy  
irány ítása  a pozsonyi tanulm ányi bizottság, illetőleg tu lajdonképpen a hely
ta rtó tan ács kezébe került. A bizottság illetékessége az elemi iskoláktól az 
egyetem ig m inden iskolafajtára kiterjedt. Ennek a központi szervnek voltak 
felelősek az egyetemi szenátus és a tankerületi főigazgatóságok. A továb
biakban  Csóka behatóan foglalkozik a II. József a la tt beállo tt változásokkal. 
M agyarországra nézve ezeknek legfontosabb m ozzanata a m agyar közoktatás 
függetlenségének megszűnése volt 1783 december 3-án. A császár Budán 
á llíto tt fel tanulm ányi b izottságot, a tankerü leteket összevonta, és mivel az 
állam osítást a protestáns iskolákra is kiterjesztette , a főigazgatók sorába 
protestánsokat is nevezett ki. Figyelemreméltó, hogy a XV III. században a 
főigazgatói m éltóságot nem a tan ításban  kiváló pedagógusokra, hanem  kul
turális érdeklődésükkel kitűnő előkelőségekre ruházták . T ud juk , hogy II. József 
közvetlenül halála előtt csaknem valam ennyi rendeletét, így az ok tatásügyre 
vonatkozókat is visszavonta. II. L ipót azután  a m agyar tanulm ányi ügyeket 
k ivette  az udvari tanulm ányi bizottság kezéből, s a m agyar he ly tartó tanács 
ilyenirányú előterjesztéseit ezentúl a m agyar kancelláriának te tte  meg. 
A teljes újjászervezést a francia háborúk h á trá lta tták , s ez csak az 1806-os, 
m ásodik R atio-val következett be. 1791 végén különben a harm inc esztendeje 
működő udvari tanulm ányi b izottságot is m egszüntette II. L ipót és az o k ta tás
ügy irán y ításá t a cseh-osztrák kancelláriára bízta. Csóka szépen tagolt, logikus 
előadásban ism ertette  újkori ok ta tástö rténetünknek  ezt a jelentős szakaszát. 
Levéltári adatokra tám aszkodva nemcsak a szervezés bonyolult alakulását,
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hanem  a cselekvő emberek egész sorát (Kressel, Kollár, M artini, van  Swieten) 
v ilág íto tta , meg eredeti módon. K ívánatos, hogy alapvető k u ta tá sa it tovább 
folytassa, s eredményei m iham arább átm enjenek tudom ányos kézikönyveinkbe 
és középiskolai tankönyveinkbe is. Dr. K ring Miklós.

A szabálytanítás kérdése a eselekedtetö nyelvtanításban. (Hozzászólás 
Makkos Lajosnak ,,A m agyar nyelvtan  tan ításának  problém ái" [„G rafika“ 
nyom daváJÍalat, Ü jpest] c. m űvéhez.)

A mindennapi gyakorlat szám ára hasznos, az elméleti pedagógiának 
pedig sok tek in tetben  hézagpótló m unkát bocsátott közre M akkos Lajos 
„A  m agyar nyelvtan tan ításának  problém ái“ címmel. A 109 lapny i könyvecske 
felöleli úgyszólván m indazt, ami a mai m agyar tanárnak  a n y e lv tan  tan ításá
val kapcsolatban problém át jelent, ezért m indenképpen m egérdem li, hogy kissé 
közelebbről is megbeszéljük.

A szerző bevezetésként a eselekedtetö módszer és a szem léltetés szükséges
ségét és lehetőségeit tá rg y a lja  a nyelvtanítással kapcsolatban, m ajd  á tté r  
a nyelv tan ítás céljára, továbbá a nyelvtan  és olvasm ánytanítás elkülönítésének 
problém ájára. A zután ism erteti nézeteit a nyelvtankönyv használatáról, 
tag la lja  a  m unkafüzet helyes vezetését és a jav ítási óra szem pontjait. Az úgy
nevezett „m ondattan i a lap“ tárgyalása u tán  felveti a tanu lm ány i anyag 
m ódosításának és a nehéz nyelvtani műszók kiküszöbölésének lehetőségeit, 
végül pedig gyakorlati példákon is bem u ta tja  a nyelv tanóra m unkájának 
m ódszerét, kidom borítva a eselekedtetö ok ta tás lehetőségeit és fontosságát.

Ez a tarta lm i á ttek in tés is m u ta tja , hogy elmélet és gyakorla t egyaránt 
helyet kap ebben a kis m unkában. Mivel pedig a gyakorlat az elm életen épül 
fel, nyilvánvalóan az u tóbb it kell elsősorban szemügyre vennünk, hogy Mak
kos Lajos elveinek gyakorlati é rtékét m egvitathassuk.

Makkos Lajos elm életének legalapvetőbb m egállapítása az, hogy a szabály
tan ítá s t a nyelvtani oktatásból teljesen k i kell küszöbölni. M indjárt bevezető 
fejezetében m egállapítja, hogy a „régiek“ nyelvtanításának k é t fontos mozza
n a ta  vo lt : a szabálynak a tanuló részéről való beemlézése és ennek alapján 
házi feladat, példák szerkesztése (5. I.). Miközben ezt a m ódszert ism ételten is 
többször élénken helyteleníti, érdekes á ttek in tést nyújt a nyelvtanirodalom 
nak  azon m unkáiról, m elyek a eselekedtetö módszer bevonásával egyidőben 
m indinkább egyszerűsíteni iparkodtak  a nyelvtani m eghatározásokat vagy 
elméleti „összefoglalásokat“ . Ennek az ú tn ak  a vázolása során azu tán  az egyik 
szélsőségből, t. i. a „régiek“ módszerétől, a szerző á tju t a m ásik  szélsőségig, 
mely szintén ártalm as, t. i. a szabály tan ítás teljes mellőzésének hangoztatásáig. 
Maga m ondja : „A m ikor a m agyar nyelv tan t a eselekedtetö m ódszer elvei 
szerint akarjuk tan ítan i, akkor arra  gondolunk, hogy teljesen mellőzni kell 
a szabálytanítást, szemléltessünk, am it csak lehet, és a tan u ló t indítsuk szel
lemi tevékenységre“ (12. !.). Egy m ásik helyen m egállapítja, hogy „A  szabá
lyoknak és felsorolásoknak leckére való feladása sokat k á rh o z ta to tt kérdése 
a nyelvtantanításnak. Beemlézésük igen-igen terhes, nehéz, lélekölő, a tanuló 
erejét és idejét igénybevevő.“ Majd dőlt betűvel levonja a következm ényt : 
„A  szabályfeladás m indenképpen mellőzendő és mellőzhető is“ (30. 1.). Szinte 
jó indulatú  mosolygással jegyzi meg, hogy „m ég a legutóbbi időben is ta lá lha tó  
volt némi duzzogás a nyelvtan  (értsd szabálytanítás) eltörlése m ia tt (10. 1.).

Ügy érzem, hogy am ennyire hasznos és megszívlelendő az, am it a szerző 
a nyelvtantanítással kapcsolatban a eselekedtetö ok tatás lehetőségeiről és 
szükségességéről ír, annyira szélsőséges és helytelen a szabályok teljes mellő
zésére vonatkozó kívánsága.

M ert valóban igaz, hogy a tanu ló t cselekedtetnünk, gondolkodtatnunk 
kell ; a nehéz nyelvtani fogalm akat igenis le kell hoznunk szám ára az elvont 
szabályszerűségek m etafizikai síkjából a konkrét példák érzékelhető valósá
gába, hogy ezeket az érzékelhető valóságokat megfigyelhesse, szétboncolgat
hassa, elemezze, hogy te h á t a  bennük rejlő szabályszerűséget megérezze és 
a m agáévá tegye. Semmi kétség : a eselekedtetö módszer híveinek tökéletesen 
igazuk van, amikor kárhoz ta tják  a régi „m agyarázó“ tan ítás m agoltató  mód-
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szerét, amelynek igen gyakran csupán a beem lézett anyag léleknélküli le- 
dará lása  volt az eredménye, am elynek éppen ezért formális képző ha tása  egy
á lta láb an  nem volt. A tanu ló t igenis gondolkodtatnunk, cselekedtetnünk kell 
te h á t a nyelvtanórán is, hogy önm aga láthassa meg az elvont nyelvtani fogal
m ak m ögött rejlő szabályszerűségeket.

Vigyázzunk azonban, nehogy megelégedjünk a szabályszerűség meg
talál ta tásával és felismerésével! Az appercipiálás ezzel korántsem  tö rtén t meg, 
a tanuló ezzel még egyáltalában nem te tte  m agáévá az anyagot. Igaz, a szabály
nélküli nyelvtantanítás hívei ■— m int Makkos Lajos is — hangsúlyozzák, hogy 
példák önálló szerkesztése és az o tthoni gyakorlat eléggé szolgálja a megerősí
tés és begyakorlás követelm ényét, és ezzel feleslegessé teszi a szabály tan ítást 
<17. 1.). Le kell azonban ezzel szemben is szögeznünk azt, hogy ha  a tanuló 
pillanatnyilag  tudja is alkalm azni az újonnan megism ert szabályszerűségeket, 
azok az újabb és újabb ism eretek felhalmozódásával egyenes arányban  m ind
inkább elmosódnak emlékezetében, végül pedig a feledés hom ályába m erül
nek el. Legjobb esetben valam i ösztönszerű sejtés m arad vissza tudatában , 
m elyről azonban nem tud  szám ot a d n i ; m ár pedig nyilvánvaló, hogy csak az 
az ism eretanyag válik tudásunkká, m elyről számot is tudunk  adni. E ltek in tve 
a ttó l, hogy a szabályok m egtanulása igenis bővíti a tanulók szókincsét, fej
leszti kifejezőkészségét, bővíti fogalomkészletét, ezek a szabályok egyúttal 
segédeszközt is adnak szám ára az egyszer m egism ert anyag m egtartására .

Jelen sorok írója a legfiatalabb tanárgenerációba tartozik , te h á t semmi
féle szál nem köti a régi pedagógiához vagy annak m agoltató m ódszeréhez. 
A nnyit azonban aránylag kicsi gyakorlatából is m egállapíthato tt, hogy a szem
léltetés ú tján , a tanulók öntevékenysége által m egértetett szabályszerűségnek 
pontos megfogalmazása és m eg tanu íta tása  korántsem  állítja  olyan nagy feladat 
elé a tanu ló t, m intha egyszer é rzékelte te tt, de pontos, szabatos szabály alak 
jáb an  össze nem foglalt, tehá t a tu d a tb an  csupán homályos közkép form ájá
ban  élő ism eretanyagot hónapok m úlva szám onkérünk tőle. Igenis gondolkoz
zék a tanuló a nyelvtanórán, hám ozza ki m aga a nyelvtani szabályszerűségeket 
az ügyesen eléje tá r t  gyakorlati példákból, de azért ne várjuk  tőle azt, hogy 
nyelvtankönyv és szabályok nélkül elsajátítson olyan ism eretanyagot, m ely
nek m egtartása  ta lán  a legnehezebb.

Makkos Lajos is érzi, hogy a szabálynélküli nyelv tan tan ítás híveinek 
az elgondolása valahogyan sán tít, ezért ellentm ondásokba is keveredik. 
A m unkafüzet vezetésének ism ertetése során pl. azt m ondja : ,,A szabályt 
nem  definíció alakjában szövegezzük meg, hanem  csak felsoroltatjuk a meg
figyelés eredm ényeit, közösen megszövegezzük, hogy a tanuló is ki tu d ja  
fejezni a tanu ltakat, de nem  Íratjuk  be a tanulóval a füzetbe“ (42. 1.). T ehát 
elismeri, hogy mégis van szükség bizonyos közösen megfogalmazott szabályokra, 
de aztán  ism ét visszaesik eredendő h ínárjába, s in t bennünket, hogy azt a vilá
gért se írassuk be a füzetbe. V ájjon honnan tu d ja  a tanuló aztán  hónapok 
m úlva ezt a különösen m egfogalm azott szabályt, ha azt valahová le nem írta , 
könyvében pedig nem ta lá lja  meg?

A szerző ugyanis az t h irdeti, hogy nyelvtankönyvre nincs szükség. Művé
ben dőlt betűvel figyelm eztet bennünket arra, hogy ,,a nyelvtankönyvet 
a tanulók  részéről m ellőzhetőnek ta lá lom “ (4L 1.).

Igaz, a gimnáziumi és leánygim názium i tantervéhez k iadott Á ltalános 
U tasítások  azt m ondják, hogy ,,A  nyelvtani könyvből leckéket feladni nem 
kell“ . Ez azonban nem jelenti azt, hogy azok összefoglalásait, nélkülözhetetlen 
szabályait nem szabad kellő iskolai gyakorlás és szemléleteken alapuló meg
é rte tés  u tán  a könyvből m eg tanu lta tn i. Hiszen Makkos Lajos is elismeri, 
a leckefeladás mellőzésének eredm énye az voll, hogy a tanulók m egtanulták  
ugyan az előírt anyagot, összefoglalások alkalm ával azonban nem tu d ta k  erről 
szám ot adni. De ezeken túlm enőleg há tram arad  a nyelvtankönyv mellőzésével 
az a kérdés is, m it csinál a tanuló  könyv nélkül m ulasztás esetén? Az U tasítá 
sok szerint ilyenkor igenis szükség van a nyelvtankönyvre. Makkos Lajos 
■előtt is felmerül ez a kérdés, s m ost hirtelen félmegoldáshoz folyamodik :
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megengedi, hogy mégis csak sor kerülhet egy olyan kisterjedelm ű nyelvtan
könyv szerkesztésére, mely „bizonyos kézenfekvő és nem elvont ism ereteket“ 
közöl, azonkívül a tanulók m unkafüzetébe kerülő óravázlatokat tartalm azza. 
A zt m ondja, hogy „E bben  az esetben a tanuló odahaza kiegészítheti hiányos 
jegyzeteit, m ulasztása alkalm ával pedig készülhet az elm ulaszto tt anyagból, 
önállóan vizsgálva a nyelvi jelenséget, a megszokott módszer szerin t“ (41. 1.). 
E ltek in tve attól, hogy nem  értem , m iért kell a könyvben m ár meglévő 
ó ravázlato t még egyszer a m unkafüzetbe is beírni, ennek az elgondolásnak azt 
a részét, hogy a mulasztó tanuló o tthon  önállóan vizsgálja a nyelvi jelenséget, 
és így m agától találja  ki és a tan u lja  meg az iskolai óra anyagát: a túlzó opti
mizmus kritiká jával kell illetnünk. H a ez lehetséges lenne, néhány heti iskolai 
m unka u tán  szélnek bocsáthatnók  a tanu lókat, hiszen m ost m ár m aguk is 
képesek a megszokott m ódszer és az „egészen kisterjedelm ű“ nyelvtankönyv 
segítségével az új ism eretek megszerzésére.

Mivel teh á t ilyenform án nem értünk  egyet Makkos Lajos elméletének 
ezen alapvető tanításaival, nem fogadhatjuk el megjegyzés nélkül a gyakorlati 
tan ítá s  m intájául készült óravázlat-sém áját sem. Ennek m enete ugyanis 
a következő :

„1. Példam ondatok az előző órai anyag felújítására és az új anyag m un
kájának  m egindítására. (Előkészítés.)

2. Az elhangzott m ondatok közül k iválaszto tt példam ondat leírása és 
m ondattan i feldolgozása — osztálym unka. (Athajlás.)

3. A nyelvi jelenség felismerése —  osztálym unka. (Tárgyalás.)
4. A nyelvi jelenség szerepének megvizsgálása —  osztálym unka. (Tár

gyalás.)
5. Analóg példam ondatokban való felismerés — osztálym unka, de alka

lom az önálló m unkára. (Tárgyalás.)
6. A cím felírása a táb lá ra  és a tanulók m unkafüzetébe. (Póto lja  az el

m arad t célkitűzést!)
7. Megkülönböztető összehasonlítás. (Összefoglalás.)
8. A tanuló önálló m unkája , o tthoni gyakorlata —- feleslegessé teszi 

a szabálytanulást. (Megerősítés és begyakorlás.)“
Első megjegyzésünk ehhez a vázlathoz nyilvánvalóan csak az leh e t, 

hogy az előző órai anyag felú jítására nem elég néhány példam ondat elemezte- 
tése ; különösen akkor nem, ha  teljesen mellőzzük a szabály tan ítást, vagyis 
ha az anyag nem rögződhetetett meg alaposan. Tudjuk, hogy szám onkéréskor 
a tanuló sokszor többet e lsa játít, m in t az előző órai tárgyalásnál. Az alapos 
szám onkérésnek tehá t igenis nagyobb te re t kell biztosítanunk az óra m eneté
ben. Az új anyag tárgyalásánál elhagyja Makkos Lajos a célkitűzést. Szerinte 
a célkitűzést az pótolja, hogy az új anyag feldolgozása u tán  felírjuk annak  címét 
a táb lá ra  és a m unkafüzetbe. Szerintünk —• és ez a pedagógiának egy igen 
régi, bevált igazsága — a tanulónak  igenis m ár a tárgyalás elején, a figyelem 
felkeltése u tán  tudnia kell, mi a cél, m it akarunk elérni, különben az osztály 
nagyrésze nem érti meg az óra gondolatm enetét, s még óra végén sem tu d ja , 
miről volt egyáltalában szó. Még egy m egjegyzést kell tennünk  az em lített 
vázlathoz, t. i. azt, hogy am iként helytelenül elhagyja az elején a szám onkérést, 
úgy elhagyja a végén a megerősítés és begyakorlás során az új szabály meg
fogalm azását és begyakorlását. H iszen m aga m ondja, hogy a szabály tanulás- 
felesleges. Szerintünk pedig e nélkül az órának sok és ta rtó s eredm énye nem  lesz.

De fejezzük be a k r i t ik á t! Egyoldalú képet kapnánk, ha befejezésül az 
eddigiekkel szemben rá  nem m uta tnánk  arra, hogy tévedései ellenére is hasznos 
és értékes munkáról szólottunk. Éppen az, hogy ilyen sokat foglalkoztunk 
vele, m u ta tja , hogy term ékeny, m ert gondolateredeztető. De ezen túlm enőleg is 
sok haszna van. Kétségtelen érdeme pl., hogy az újabb m ódszereket és elgondo
lásokat világosan, érthetően és gyakorlati alapon ism erteti. Hogy a cseleked- 
te tő  ok ta tásra  szükség van, az t e könyvecske alapján m inden tan á r el fogja 
hinni, az is, aki még mindig tá n to ríth a ta tla n  híve a ,,m agoltatás“ -nak. A kis 
m unka azonban nemcsak meggyőz bennünket erről, hanem  jó gyakorlati
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példákkal is szemlélteti a lehetőségeket és követelm ényeket. Ilyen szem pont
ból különösen a m unka második fele hasznos, m ert ez 43 cím a la tt feldolgozza 
a polgári iskola I— II. osztályának nyelvtananyagát, mégpedig a cselekedtető 
tan ítás gondolatm enetének vázolásával. A könyv néhány módszeres és rész
leteiben is kidolgozott ó ratervet is tartalm az. Bár a szerző ezeknek az össze
állításába is a maga sajátos nézeteit viszi bele, példák, módszer, m in ta  gyanánt 
azonban igen hasznosak. Fenti megjegyzéseinket valójában éppen azért kellett 
m egtennünk, hogy ezeket a példákat és m in tákat a m agunk szám ára meg
felelően ki tud ju k  egészíteni, meg tud juk  bírálni, á t tu d ju k  alakítani. H a el
hagyjuk Makkos Lajos alapeleveinek vázolt túlkapásait, úgy könyvecskéjének 
megjelenése alapos nyereség lesz a nyelvtantanítás irodalm ának, hiszen ez 
a cselekedtető nyelvtantanítás módszerére és lehetőségeire gyakorlati alapon 
m uta t rá.

Mert cselekedtető nyelv tanoktatásra igenis szükség van, —  de az alap
vetően ípntos szabályok teljes mellőzése nélkül!

Bonyhád, 1941. Dr. Klenner Ferenc.
Kapi-Králik Jenő : „Krisztus Urunknak áldott születésén“ című korái- 

feldolgozása kétszólainú gyermekkarra, harmonium- vagy zongorakfsérettel.
Megjelent az Új Magyar Evangéliumi Zene 2., 1940. évi decem ber hav i szám á
ban.

Örömmel üdvözöljük azokat az egyházi zenével foglalkozó szerzőket, 
akik céljukul tűzték  ki a pro testáns zeneirodalom gyöngyei s főkép m agyar 
korálok m egjelentetését és feldolgozását. I t t  elsőnek K api-K rálik  Jenő orgona- 
m űvészt köszöntőm, ki ennek a m unkának úttörője.

A feldolgozott korái dallam a a XVI. századból szárm azik. Minthogy a 
reformáció Magyarországon term ékeny ‘ alajra ta lá lt, a ném etből á tv e tt 
dallamok nem bizonyultak elégnek, így keletkeztek ebben az időben eredeti 
m agyar koráldallainok. Ezek közé tartozik a K risztus U runknak  á ldo tt 
születésén című korái is.

K api-K rálik  Jenő korálfeldolgozása egy rövid előjátékkal indul, melyben 
a korái első m otívum a jelenik meg. U tána következik a korái első versszaká
nak feldolgozása teljes karra, unisono, m ajd egy 14 ütem ből álló közjáték 
után jön a korái második versszaka két szólamra, míg a m ű befejezése három 
szólamban történik .

A mű harm onizálása m agas, művészi színvonalon mozog, mégis lehetővé 
teszi annak népszerűsítését változatos szerkezete.

K api-K rálik Jenő korálfeldolgozása igen alkalm as iskolai ünnepélyeken 
való előadásra. A korái kétszólam ú feldolgozása nem ró ugyanis tú l nagy és 
nehéz feladatot az énekkarra, de m ódot n yú jt arra, hogy necsak a fővárosi, 
hanem a vidéki és esetleg kevésbbé kim űvelt, kezdő iskolai énekkarok is elő
adhassák azt.

Azonban nemcsak iskolai énekkarok előadására, hanem  otthon , családi 
körben is kiválóan alkalmas éneklésre a feldolgozott korái. Alkalmas pedig 
azért, m ert zongorakísérettel is előadható a család két-három  tag ján ak  közre
működésével.

Mind művészi, mind nem zeti szempontból kívánatos, hogy minél több  
család megismerkedjék ezzel az eredeti m agyar koráldallam m al, illetve annak 
szóbanforgó feldolgozásával, m ert m a, am ikor a nem zeti irányzat az egész 
világon m indinkább nagyobb té r t  hódít, és minden nem zet igyekszik ku ltu 
rális életét sa já t hagyom ányain felépíteni, m agyar szem pontból is nagy 
nyereség az em líte tt régi m agyar korái énekkarra való feldolgozása. Hiszem, 
hogy azoknak a zeneszerzőknek, akiket az Új M agyar Evangéliumi Zene- 
sorozat m egszólaltat, ez volt am úgy is egyik főcéljuk.

Budapest. Dr. B ánk i Lászlóné, énektanár.
A rutének (ruszinok). í r ta  : Bonkáló Sándor. F ranklin  T ársu lat kiadása. 

Budapest. 4° 184 1. M agyarságismeret I.
Amikor ezt a könyvet kézbe vettem , a régi idők egyetem i éveire gondol

tam . M ennyit nem tanu ltunk  meg mi?! Ázsia, Am erika földrajzát ism ernünk



108 Hazai irodalom.

kelle tt. Pályák sorsa dőlt el azon, hogy a négerek településével, életével, az 
indiánok és a fehérek harcával, a prém kereskedelem m el m eghitt viszonyban 
vagyunk-e, de a K árpátok  vonu la tán  belül élő népekről vajm i keveset, sőt 
valljuk  be, a legtöbbször semmit sem tud tu n k . A néprajz m ellőzött tárgy  volt. 
B átky  Zsigmond a m aga csodálatos nagy tudásából á tad o tt azoknak, akikkel 
többször érin tkezett. A zután Győrffv István  és m unkatársai megkezdték a 
m unkálatokat, ám de a sors m ásként dön tö tt. B átky  is, Győrffv is az örökké
valóságba költöztek.

Pedig ezt a m unkát fo ly tatn i kell. Földrajzot tan ítunk  az iskolában és 
nem  ism erjük a velünk együttélő népeket, még kevésbbé szomszédainkat. 
A lebecsülés, a leszólás, a leértékelés még nem  ism eret, csak baj, sőt ostobaság. 
E z t ki kell m ár m ondani egyszer. A hegyszerkezeti erők is fontosak, de a mai 
éle t megismerésére még fontosabbak a népi erők, a nem zeti tulajdonságok, a 
gazdasági és m üveltségbeli erőviszonyok I t t  nagy hézagok vannak  a régi 
nevelés- és tanításban.

E zért vesszük örömmel Bonkáló professzor m unkájá t, m ert ruszin szár
m azású, a tá rg y á t alaposan ismerő, elfogulatlan, politikai irányzatoktól 
m entes embernek a tudós m unkája. Szinte jól esik olvasni, m ert nyom án a 
legendák (K orjatovics Tódor herceg) om lanak össze, a valóság sokkal szebb 
és m egnyugtatóbb, m in t a mese. Mennyivel m ásként alakult volna a nehéz 
m agyar sors, ha az igazság v ilágított volna, nem pedig az elfogultság, sőt akár
hányszor a rosszakarat. Mennyivel m ás le tt volna a m agyar nép sorsa, ha 
Bécsből okosabb emberek korm ányoznak.

De hiába ja jga tunk  is m a m ár, a m últak  h ib á it helyrehozni nem  lehet. 
A jövőt azonban építhetjük . S erre pom pás alap, irányító  és vezető Bonkáló 
Sándor könyve. T isztában leszünk nyom án a rutén-ruszin kérdésse l; meg
ism erjük és m egszeretjük ezt az értékes és becsületes népet. Belepillantunk 
itt-o tt-am o tt a cselszövényekbe és tévedésekbe. De lá tju k  az igazság, a becsü
letes m unka erős v o ltá t, s azt, hogy tanu ln i mindig érdemes. Nemcsak érdemes, 
hanem  feltétlenül szükséges is, m ert az isteni Gondviselés ide rako tt ben
nünket egymás mellé, hogy együtt dolgozzunk, éljünk és boldoguljunk. Ez a 
mi sorsunk. 11a ism erjük egym ást, meg is szeretjük, akkor pedig vállvetett 
m unkával boldog o tth o n t te rem thetünk  i t t  Á rpád örökében.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
Délszláv írók : Milos Crujanszki: Örökös vándorlás, lvau Fankar : A sze

génysoron, Szlavko Kolar: ítéletnap. B udapest. K irályi M agyar Egyetem i 
Nyom da. Á ra kö tetenkén t G-40 P.

A Királyi M agyar Egyetemi N yom dát a délszláv szépírók m űveinek 
a  k iadására  évszázados hagyom ányok ápolása ösztönözte. A m últban  ugyanis 
hosszú időn keresztül az Egyetem i N yom dában készültek az összes szerb
nyelvű nyom tatványok, Buda volt a délszláv irodalom  kifejlődésének leg
jelentősebb gócpontja, s a szerbek jóform án valam ennyi kulturális meg
m ozdulása a budai Egyetem i Nyomdához fűződik.

A szerb Milos Crnjánszki : Örökös vándorlás e. regénye az újabbkori 
tö rtén e ti regényirodalom legjelentősebb alkotásai közé tartozik. M ária Terézia 
korában játszódik, s vázául a ném et-osztrák háború  szolgál, am elyben egy 
szerb regiment is résztvesz. A regim ent parancsnoka, annak felesége és fivére 
a  regény hősei. Crnjánszki szinte robusztus erővel rajzolja  meg ennek a három 
em bernek küzdelmes és szakadékokkal teli életét, hiábavaló és önemésztő 
birkózásukat a sorssal. Bár az író nem feszeget népi vagy politikai problém á
k a t, mégis hőseinek sorsában akaratlanul egy nép önm agára eszmélését, belső 
nyugtalanságának és forrongásának elmosódó és mégis m indent kifejező 
ra jzá t adja. A kitűnő fordítást Csuka Zoltán végezte. ,

Ivan Cankar a szlovének legjelesebb regényírója. A szegénysoron c. 
regénye olyan írói alkotás, m elyet m inden nép büszkén vallana m agáénak. 
A szláv m elankólia fájdalm asan szép és meleg tónusa kíséri a regény m inden 
sorát, mely m űvészien ellensúlyozza a regény tém ájának  rideg valóságát, 
az élet k isik lo ttja inak , a szegénysor lakóinak tragikus sorsát. Ivan Cankar 
a  szegénységnek és az anyai áldozatkészségnek m agával ragadó apotheozisát
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ír ta  meg ebben a regényben. Az élet hajó töröttjeirő l kevés író írt még ilyen 
m egértéssel és szívvel, m in t Ivan Cankar. Fracka azok közé a regényhős
nők közé tartozik , akinek emléke egy egész életre elkíséri az olvasót. Pável 
Á goston kitűnő stílusban fo rd íto tta  a regényt m agyarra.

Szlavko K olar a ho rvát irodalom legjelesebb novellistája. Megkapóan 
klasszikus környezetleírásai, ragyogó hum ora és élettől duzzadó alakjai m agya
rázzák  ezt a kivételes népszerűséget, am elyet ez az író nemcsak hazájában, 
de külföldön is élvez. A drám ai lüktetésű , mesterien felép íte tt elbeszélések 
m indegyike egy-egy gyöngyszeme az ú jabbkori novellairodalomnak. Kivételes 
tehetségű  novelláinak nagy népszerűsége megcáfolja azt a napjainkban  m ind- 
gyak rabban  elhangzó vélem ényt, hogy az elbeszélés kihalóban lévő m űfaj, 
és a m ai olvasó nem szívesen vesz kezébe novellát. H adrovics László fordítása 
egyenértékűen tolm ácsolja Szlavko K olar m űvészetét.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöksége felhívja az egyesület 

evangélikus intézetekben működő tag ja it, hogy az egyetemi vagy főiskolai 
hallga tó  gyermekeik részére lé te s íte tt neveltetési alapból segély irán ti kér
vényeiket június hó 20-ig küldjék be az elnökhöz (Dr. B ánkúti Dezső, B uda
pest, IV., D eák-tér 4. sz.). A segélyezéskor előnyben részesülnek a tan ári vagy 
lelkészi pályára  készülők, továbbá a budapesti L u ther O tthon és a soproni 
Theologus O tthon tag jai. A kérvényhez mellékelni kell a tanulm ányi ered
m ény igazolását is. E lkésve érkezett kéréseket nem vehet tek in te tbe  az 
elnökség.

Kérelem a Baltazár Dezső Emlékgyüjtemény ügyében. A hajdúböször
m ényi Reform átus B altazár Dezső Polgári Leányiskola és Továbbképző T an
folyam , a szülőváros leánynevelőintézete, B altazár Dezső Em lékgyüjtem ény 
szervezését v e tte  tervbe, amelybe össze akarjuk  gyűjteni nagy püspökünk 
m űveit, írásait, leveleit, beszédeit s á lta lában  a reávonatkozó em lékeket, 
képeket, irodalmi m űveket, lapközlem ényeket stb. T isztelettel kérek meg 
m indenk it, hogy akinek b irtokában  a nagy püspöktől származó bárm ilyen 
csekélynek látszó ilyen emlék van, ha  csak egy újságszám  is, szíveskedjék azt 
gyűjtem ényünk részére ajándékozni és megküldeni. Különösen szükségesek 
vo lnának  á vidéki újságokban és a napilapokban m egjelent cikkeket ta r ta l
m azó lapszámok. M agánkézben az ilyen emlékek, bárm ennyire becsesekként 
gondoztatnak  és őriztetnek is azok égőidéig, idők m últával, vagy más személy 
b irto k áb a  kerülve, megrongálódnak vagy éppen elkallódnak, elpusztulnak, 
m íg összegyűjtve és gondosan rendezve egy közgyűjtem ényben m indenkor 
m egm aradnak és az utókor rendelkezésére állanak. A nagytiszteletű  lelkész 
u rak , a tanári és tan ító i k a r  és egyházunk egyes tagjainak b irtokában  bizonyára 
nagy számmal vannak dr. B altazár Dezső püspöktől szárm azó levelek, írások, 
cikkek vagy reávonatkozó más közlemények, amelyek gyűjtem ényünknek 
értékes kiegészítő darab jai lennének. Kérem  ezeknek a gyűjtem ény részére 
való kegyes felajánlását és in tézetünk címére elküldését. Minden adom ány 
kézhezvételét elism erjük, az adakozó nevét feljegyezzük, s az adom ányt rész
letezve szabályszerűen le ltárba foglaljuk. Kérve kegyeletes és nemescélú 
tö rekvésünk megértő és megtisztelő tám ogatásá t,'vagyok  H ajdúböszörm ény, 
m ájus 13. Kiváló t is z te le t te l : H. Fekete Péter polg. leányisk. igazgató.

A tavaszi természetrajzi kirándulásokhoz, a M adarak és Fák napjának  
m egtartásához elengedhetetlenül szükséges Nagy Jenő : A z erdő madárvilága c. 
színes képeskönyve, amely évvégi ajándékkönyvnek is nagyon alkalm as. 
Kedvezm ényes ára  3’10 P. M egrendelhető a Tiszántúli M adárvédelm i E gyesü
le tnél, Debrecen.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1941— 42. tanévre a következő tankönyvek  jelennek meg :

1. Dr. Zsigmond Ferenc : Magyar Irodalomtörténet I. rész, a gimnáziumok 
és leánygim názium ok V II. o. szám ára.

2. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története I. rész, a gimnáziumok 
és leánygim názium ok VII. o. szám ára.

3. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygim názium ok IV. o. 
számára.

4. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyvv a leánygim názium ok V. o. 
szám ára.

5. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim
názium ok VII. o. számára.

6. Jónás Márton: Mennyiségtan a gim názium ok és leánygim názium ok 
VII. o. szám ára.

7. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv a leánygim názium ok III. o. 
szám ára.

8. Kis Fizika a gim názium ok és leánygim názium ok III. o. szám ára.
9. Fizika I. rész, a gim názium ok és leánygim názium ok VII. osztálya 

szám ára.

Dr. Győry A ra n k a : M űvészettörténet I. rész, a gimnáziumok és íeány 
gim názium ok VII. o. számára.

A vallás- és közoktatásügyi M iniszter úr 108,231—• 
1938. IX . sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével 
a szabványosított füzetek kötelező használatát 1939 
szeptember 1-i hatállyal a középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. 
kir. város és a T iszántúli református egyházkerület

Előreláthatólag megjelenik még az 1941— 42. iskolai évre:

GYÁRTÁSI JEGY. sára a figyelm et felhívjuk.

könyvnyom da-vállalata is g y á r t j a  
előírás szerint, a legtökéletesebb ki
vitelben , alul látható gyártási jegy
gyei ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
m ultú vállalat jóindulatú tám ogató-

D e b re c e n s z .k ir .  v á ro s é s a T is z á n tó l i  r e f .  e g y h áz k e rü le t k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .  1941—1284
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M EGJELENIK évenként 12 füzetben.
ELŐFIZETÉSI D ÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV., 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.

AZ EVAN G ÉLIKU S TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PROTESTÁNS TAN Ü G YI SZEMLE postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRT A minden hónap 20-án.
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A  gazdasági és társadalmi ismeretek 
a gimnáziumban.

I. Az új tantárgy létjogosultsága.

\ z  1938-i legújabb tanterv értelmében a Közgazdaságion az 
1940—41. tanévben új tantárgyként bekerült a gimnázium VI. osz
tályába. Sokan betolakodott idegent látnak benne, akinek speciális 
jellegénél és egész mivoltánál fogva semmi helye a gimnáziumban. 
Mert a gimnázium — mondja az ellenzék — nem szakismereteket, 
hanem az európai kultúra színvonalán álló műveltséget ad, tudomá
nyos pályára készít elő, arra törekszik, hogy a tanulókat képessé és 
szellemileg alkalmassá tegye magasabbrendű tudományos munka 
végzésére ; ennélfogva a közgazdaságtan mint szaktudomány nem 
való a gimnáziumba.

De ennek az általános műveltségnek fő eleme és egyben közép
iskolai nevelésünknek gerince a nemzetismeret. Tehát a tanítás közép
pontjában is a legtágabb értelemben vett nemzeti tárgyak állnak, 
mint a magyar nyelv, az irodalom és művészet, a történelem, az 
állami, gazdasági, tátsadalmi élet jelenségének ismerete, a föld- és 
néprajz. Nagy gondot fordít a középiskola a természeti jelenségeknek 
és természettudományi elveknek a nemzet gyakorlati, gazdasági 
életével való összefüggéseinek megvilágítására is, mert a gazdasági 
vonatkozások valamennyi reáltudományt látható vagy láthatatlan 
erezetként át meg átszövik, bizonyítva annak tudományos és gyakor
lati jelentőségét.

Továbbmenve az iskola — s így a gimnázium is — nem valami 
kőbe merevedett rendszer, hanem az élet követelményeihez — cél
kitűzéseit szem előtt tartva — mindenkor alkalmazkodó élő szervezet. 
Mint ilyen vette tudomásul a közgazdaságtan középiskolai tanításá
nak évek óta hangoztatott időszerűségét és szükségét. Kormányzó 
Urunk mondta 1937-i szolnoki beszédében : ,,Ki kell fejleszteni a 
magyar társadalomban az egészséges gazdasági életfelfogást. Ifjúsá
gunkba bele kell nevelni az érdeklődést a gazdasági élet iránt, a 
vonzódást a szabadpályák felé, fel kell kelteni bennük az egyéni
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kezdeményezést, az önálló vállalkozási szellemet, hogy mennél többen 
szerezzék meg maguknak azt a lehetőséget, hogy vagyont gyüjt- 

.> hessenek, és ezáltal a nemzet gazdaságát is gyarapítsák“ (Dr. Rhosóczy 
József : Közgazdasági dinamika vívmányai).

Mert, sajnos, a magyar társadalomban más vonatkozásban sincs 
egészséges gazdasági életfelfogás. Erről panaszkodik Veszély Ödön is: 
A Korszerű nevelés alapelvei c. munkájában, amikor arról beszél, 
hogy az iskola nagy feladat hordozója ma, amikor azt látjuk, hogy 
a gyermeknevelés nem megy jól a családban. De sok családban 
rosszul megy a gazdálkodás is, mert ahol a gyermeknevelésben hiba 
van, ott hiba van másban is. Itt van pl. a pénzzel való bánás és bánni 
tudás. Hányán meg hányán nem tudnak azzal a kevés pénzzel bánni, 
amelyet nagy nehezen szereznek. ,,De ha sokat szereznének — mondja 
Veszély —, azzal sem tudnának bánni, mert hiányzik erre való nevelt- 
ségiík. Hiszen nevelésüket hasonló viszonyok között s hasonló gondol
kodással élőktől kapták, az iskola pedig nem egészítette ki a hiányokat 
s mm igazította helyre a helytelen felfogást.“

Utalhatunk ennél a gondolatnál a szellemi és lelki elmaradott
ságunk miatt magát oly gyakran emésztő nagy Széchenyi Istvánunk 
szavaira is. Ezt mondja a Hitel-ben : ,,A nevelés s kivált az első 
benyomások bámulandó következésűek; úgy hogy annak híja s 
ezeknek ereje miatt sokan se lelki, se testi javaikkal bölcsen élni 
nem tudnak, gyakorta legszorosabb szükségikhez tartozó ism éitek
ben szűkölködnek, s azáltal természetesen oly kábultságba s végre 
oly nyomorúságba jutnak, mint azon mesteremberek, kik mestersé
geket nem értik“ (Szekfű Gyula: A mai Széchenyi. Széchenyi szöveg- 
kiadás 70. o.).

Széchenyi gondolatai ma is időszerűek. Miben látja ő boldogu
lásunk titkát? Elsőrenden a kiművelt, vagy ahogy ő mondja a Világ
ban fid. mű 226. o.) : ,,a kifejlett emberfőbben, mely ma is létköve
telményünk. A kifejlett emberfő szüksége s í  égét annyira fontosnak 
tartja Széchenyi, hogy nagy anyagi értékű összehasonlítást is tesz, 
mondván : ,,Ha egy határban százezer ökör van, s esztendőnként 
egy millió mérő gabona terem, azt még nem nevezem nagy gazdaság
nak ; de csak ha egy-két ép s tökéletesen kifejlett emberfő van ott, 
azt nagy kincsnek tartom, mert azon egy-két vag> csak egyetlen emberi 
agyvelőbiil elébb utóbb hasonlíthatatlanul több ökör s gabna s mind 
az, ami a nép gazdagságával összekötve van, múlhatlanul, vagy leg
nagyobb hihetőséggel eredend ...“

Tárgyunkra vonatkoztatva ma is, az államtól irányított terv- 
gazdálkodás korában, a nemzet gazdálkodását csak úgy lehet ered
ményesen munkálni, ha az állampolgárok is megértik a kormány el
gondolását és törekvését és öntudatosan támogatják is azt. De ehhez 
az kell, hogy mindenkinek meglegyenek a szükséges gazdasági 
ismeretei. Hogy középosztályunk társadalmi és gazdasági művelt
ségének hiányai hová vezethetnek, azt az 1919-cel be végződött kor 
eléggé megmutatta.



S íp o s  M á r i a :  A  g a z d a s á g i  és tá r s a d a lm i  ism e r e te k  a  g im n á z iu m b a n . 171

államok bel- és külpolitikájában — stb.) Ami viszont nem hozható
Ezért — mint a Kormányzó úr is mondta — egységes gazdasági 

életfelfogást kell kifejleszteni a magyar társadalomban. Ez más szóval 
azt is jelenti, hogy meg kell ismertetni már ifjúságunkat a gazdasági 
élet jelenségeivel, e jelenségek alakulásában mutatkozó törvény- 
szerűségekkel, mert csak így tud később helyes képet alkotni a gazda
sági életről, csak így tudja a gazdasági jelenségek alakulását helyesen 
megítélni, vagy irányítani.

Az élet parancsol ma az iskolának i s : egyetemes parancs ez, 
mely nemcsak a gazdasági jellegű szakiskolákat, hanem minden közép
iskolát, tehát a gimnáziumot is kötelezi.

Azt is tudjuk, hogy gazdasági életünk egészséges továbbfejlesz
tése érdekében kötelességünk ifjúságunkat gyakorlati szabadpályák 
felé irányítani. A gyakorlati pályákra való készséget és képességet 
is az iskola rendszeres és gondos előkészítő munkája adhatja meg.

A közgazdaságtan ezért mint az általános műveltséghez vezető 
nemzetismeret tantárgykomplexum egyik tagja, mint az élet követel
ményeihez való alkalmazkodás eszköze, mint az egészségesebb 
magyar közgazdasági élet előkészítője, jogosan foglal helyet a gim
náziumi oktatásban.

II. Mi a célja a jjazdasájji és társadalmi ismeretek tanításának ?

Az 1938-i tanterv a célt a következőkben tűzi ki : , ,A közgazdaság 
szerves mivoltának, fontosabb jelenségeinek, intézményeinek és a 
gazdálkodásból eredő társas kapcsolatoknak megismertetése. A gazda
sági jelenségek helyes megítélésére való ránevelés.“

Ez a célkitűzés világos, és kétséget kizáróan mutatja, hogy a 
hivatalos elgondolás teljesen önálló, sajátos célú tantárgyat lát benne. 
E célkitűzést a Részletes Utasítások I. 110. oldalon bővebben is 
kifejtik.

Felmerülhet az a kérdés: Mi legyen hát a gimnáziumi gazdasági 
és társadalmi ismeretek tanításának célja? Többek szerint a köz- 
gazdaságtan a történelmet van hivatva új, eddig ismeretlen szem
pontokkal szolgálni, ill. hivatva van ellensúlyozni a szellemi szempont 
egyoldalú alkalmazásának veszélyét. Tehát itt nem egy önálló ismeret
kör önálló értékeivel való megismertetéséről van szó, mert ezen 
felfogás képviselői szerint: ,,Nem kell a tanulókból közgazdászokat 
nevelni.“

Ezt a célt a tanterv sem jelöli meg, ellenben önálló ismeretkör 
önálló értékeivel akarja a tanulókat megismertetni. A közgazdaságtan 
történelmi vonatkozásait a lelkiismeretes történelemtanár eddig is 
kiaknázta. (A gazdasági tényezők és egyes korok politikai történelmé
nek összefüggése : kereszteshadjáratok és a városi élet fellendülése — 
termény-pénzgazdaság kora, a központi királyi hatalom kifejlődésé
nek hatása a nemzetgazdaság kialakulására. Ä gazdasági forradalom 
politikai jelentősége, a kapitalizmus, szocializmus feszítőereje az
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kapcsolatba a történelemmel, azt semmiféle mesterkedéssel sem 
lehet abba beleerőszakplni. Ez pedig a közgazdaságtan anyagának 
igen jelentékeny része. Üj tantárgyunk tehát nem lehet a történelemre 
ható négyféle tényező : faji, földrajzi, szellemi és gazdasági közül a 
negyediknek szélesebb keretű rajza a történelemóra mintegy körül- 
gyámfázása céljából. Ezt a közgazdaságtan nem vállalhatja, a törté
nelemnek pedig nincs rá szüksége.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szaktársaim véle
ményét is tolmácsolhatom. Űj tárgyunkkal kapcsolatban u. i. kör
kérdést intéztem református fiú- és leánygimnáziumi szaktársaimhoz 
és kértem, hogy közöljék velem mindennemű észrevételüket. Szíves 
válaszukban idevonatkozólag hangsúlyozzák, hogy a közgazdaságtan 
nem lehet segédtudomány. Gazdag tartalmánál és kiváló nevelő értéké
nél fogva a változás előtt álló társadalmi és gazdasági viszonyok 
között a gimnáziumi tanulmányok sorában méltó hely illeti meg. 
Utalnak arra a fontos szerepre, amit azzal tölt be a közgazdaságtan, 
hogy az ifjúság érdeklődési körét gyakorlati irányban fejleszti r 
amivel az élet feladataira nevel. Nem lehet azonban a mennyiségtan 
vazallusa sem, amint azt dr. Tőrös László mondja a túlterhelés ki
küszöböléséről írt tervezetében. (Prot. Tanügyi Szemle, 1941 jan. hó. 
7. 1.) Ezt mondja : ,,Űj tantárgyként vonultak be a gazdasági és 
társadalmi ismeretek. Manapság sokat emlegetik ezeket, mi sem 
akarunk levonni a jelentőségükből, azonban később tárgyalandó 
okokból is a matematika közgazdasági részébe osztanám be ezt a 
tantárgyat. A VI.-ban felszabadulna vele 2 drága óra.“

A mennyiségtan tanításának a tantervben kitűzött célja lényegé
ben a matematikai gondolkodásmódra való nevelés. Az I., II. és VI. o. 
anyaga ad alkalmat közgazdasági természetű ismeretek elsajátítta
tására : hazánk népességének, területének, talajának számbeli viszo
nyaival. De ez a kép nem lehet teljes, hiszen az adatok csak a műve
letek gyakorlása közben szerepelnek, s ha a gyermek figyelmét lekötik 
is a statisztika beszélő adatai, akkor is elsősorban a számtan példát 
látja bennük. A kamat-, százalék-, nyereség- és veszteségszámítás,, 
váltóismeret, kamatos kamat és járadékszámítás matematikai és 
közgazdasági tárgyalása egészen más. Beolvasztás esetén nem fel
szabadulna, hanem elveszne 2 drága ói a, mert tapasztalatból merem 
állítani — és azt hiszem ezt szaktársaim is tapasztalták —, hogy a 
magyar nyelv és történelem mellett a jellemfejlesztésre és világnézeti 
nevelésre ezeken az órákon nyílik legtöbb alkalom.

El kell azonban ismerni, hogy az új tantárgy nagyszerű alkalmat 
ad a koncentráció keresztülvitelére, aminek hasznát jelentős mérték
ben élvezik a kapcsolatos tárgyak : történelem, földrajz és én ide
sorolom bizonyos fokig a természetrajzot, mennyiségtant, fizikát,, 
kémiát is. De ugyanakkor élvezi a hasznot a gazdaságtan is, mert 
tágabb perspektívát kap, a kapcsolatos tárgyak révén : élménytel- 
jesebb, mélyebb alapú és színesebb lesz a munka. Erre a továbbiak
ban még visszatérünk.



S ip o s  M á r i a :  A  g a zd a s á g i es t á r s a d a lm i  ism e re te k  a  g im n á z iu m b a n .  173

A gazdasági és társadalmi ismeretek tehát a tanterv és Részletes 
Utasítások célkitűzésének megfelelően külön tantárgyként kérnek 
polgárjogot a gimnáziumban.

III. Mit és milyen terjedelemben tanítsunk ?

A tanterv a cél kitűzése után foglalkozik a tanítás anyagával. 
A megjelölt anyag és a tantárgy címe azonban ellentmond egymásnak. 
Tanterv, Részletes Utasítások és a tankönyv csupán a gazdasági 
ismeretekre szorítkozik, és mellőzi a társadalmi ismereteket. Ez a 
fonákság — ami szaktársaim figyelmét sem kerülte el — első olvasás-ra 
szembetűnik. Behatóan foglalkozik a kérdéssel a budapesti refor
mátus fiúgimnázium szaktanára : dr. Ravasz János is. ,,A leglénye
gesebb — mondja többek között — : adjunk valóban szociológiát is. 
Csak ez méltó igazán a történeti és irodalmi műveltségen alapuló 
gimnáziumhoz. A szociológia ma egyre általánosabb igényű tudomány 
lesz. Szempontjai a történeti és irodalmi tudományokban alap
vető jelentőségűekké váltak. Hasonlóan a pszichológiához és a 
logikához, összefoglaló jellegűvé válhatnék ez a tárgy. A kiindulás 
persze a körülöttünk lévő társadalmi élet lenne ; ..  .társadalomlélek
tani megfigyelések igen érdekelnék a tanulókat. Ezenkívül szociográ
fiára volna szükség, ez volna a következő fokozat. Pozitív jellegénél 
fogva különösen alkalmas a középiskolába. Kiindulás : a saját város
ból, de azután helyzetkép az egész magyar valóságról. Végül egy kis 
összefoglaló, általános rész fejezhetné be a tanulmányi anyagot. 
A szociológia tanításának kérdésében ugyan állást még nem foglal
hatunk, mert az új tanterv szerint a Vili. oszt. utolsó harmadára 
is fel vannak véve a történelemben a társadalmi ismeretek. E tekin
tetben azonban a hivatalos szándékot még nem ismerjük.“

Vagy a tantárgy címét kell tehát megváltoztatni, vagy az 
anyagot a címhez mérten módosítani! Az előbbi megoldás könnyebb, 
az utóbbi azonban több eredményt ígér. A tanári közvéleményt ezzel 
kapcsolatban dr. Körtvélyessy László hódmezővásárhelyi református 
leánygimnáziumi tanár képviseli, aki ezt mondja : ,,Ha mi igazán 
öntudatos jó magyar leányokat és fiúkat akarunk kibocsájtani a közép
iskolából, feltétlenül meg kell adni nekik azokat az ismereteket is, 
amelyek segítségével mindjárt, tapogatódzás nélkül tudatosan vesznek 
részt a magyar gazdasági és társadalmi életben.“

~ Az anyag módosítása nem okozna túlterhelést, mert a tanulók 
általában könnyűnek tartják, érdekli őket és szeretik, továbbá a 
gazdaságtani részt redukálni lehetne a szociológia javára. A tankönyv 
első 20 oldala 10-re csökkenthető stb. Ezt Nagykőrös is jónak látja. 
A módosítással kapcsolatban többen — Karcag, Budapest — szeret
nék a gazdaságföldrajzi, gazdaság- és politikai történeti szempontok 
fokozottabb érvényesítését, ,,mert így egy kissé idegen test a tan
tárgyak közölt“ (Budapest.) Áthidalásul igen ajánlom Bállá Antal:
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A legújabb kor gazdaságtörténete c. pompás összefoglaló munkáját,, 
amit sárospataki szaktársam, Orbán István is nagy haszonnal forgat..

Többen két óra helyett heti három órát javasolnának. Kétség
telen, hogy — amint Sárospatak is megjegyzi — több gyakorlatias
ságot és szemléltetést lehetne belevinni a munkába. Ezt pedig a 
tárgy természete megkívánja. Magam is csak két tanulmányi kirán
dulást tudtam eddig délelőttre beiktatni, a többit délutánra voltam 
kénytelen tenni.

Az anyag módosítása azonban két óra mellett sem okozna túl
terhelést, mert a dr. Horn József-féle tankönyv — melyet az iskolák 
nagy többsége használ — jelen alakjában kétharmad részére csökkent
hető ; helyébe kerülhetne a társadalomtudományi rész. Ha terjede
lemben nem is lenne a kettő között egyensúly, a változtatás kétség
kívül a tananyag belső értékének a gyarapodását szolgálná.

IV. Tárgyunk gimnáziumi tanításának értéke és haszna.
Szükséges azonban, hogy az anyagcsökkentés az eddigi keretek 

megtartása mellett e keretek szűkítésével, nem pedig egyik-másik 
rész elhagyásával történjék. Mindenik résznek megvan u. i. pedagógiai 
vagy didaktikai szempontból a maga éitéke és fontossága. Az alap
ismeretek, a javak termelése, forgalma, a mai közgazdasági élet 
kialakulása és rendszere, a jövedelmek alakulása, a nemzetközi 
kereskedelem, a szabadforgalmi gazdaság korlátozásai, végül az 
államháztartásiam ismeretekkel való foglalkozás elsősorban is gyara
pítja a tanuló ismereteit. A mindennapi életben vagy előző tanul
mányaiban szerzett részletismereteit most tudatosítjuk, kiegé
szítjük, rendszerezzük: ezzel a tanuló értelmi nevelését szolgáljuk. 
A középiskolában eddig teljesen elhanyagolt fontos gyakorlati isme
retek tervszerű tanítása hézagpótló, becses munka. Gondoljunk csak 
arra, hogy hány ú. n. intelligens ember van ma is, aki nincs tisztában 
a tőzsde, monopólium, kartell, tröszt, konszern, valuta, deviza, 
kliring, kereskedelmi és fizetési mérleg, hitelszövetkezet, részvény- 
társaság stb. fogalmával, pedig az újságban vagy a rádióban napon
ként találkozik velük.

Az első néhány óra természetesen tájékozódással telik e l : nem 
egyformán könnyen sikerül ez mindenkinek, ami érthető is, hiszen 
a gimnáziumi tanuló mégiscsak idegen világ ösvényeit tapossa. 
Általában nehézségekről számol be dr. Benda Kálmán, budapesti 
kartárs, a következőkben : ,,A gimnáziumok VI. osztályában tanított 
gazdaságtani ismereteket nagyon hasznosnak és szükségesnek találom. 
Éppen az a körülmény, hogy a diákok általában nagyon nehezen 
illeszkednek bele a tárgy gondolatmenetébe, s még nehezebben élik 
bele magukat a gazdasági gondolkozásba, bizonyítja, hogy gimná
ziumi nevelésünk túlságosan elhumanizálódott, a való élet sok kér
désétől annyira elszakadt, hogy a vele való foglalkozás is megeről
tetést jelent.“ De már Hódmezővásárhelyen ellenkező a helyzet.
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„A gazdaságtan tanítását — olvassuk dr. Körtvélyessy László 
sorait — feltétlenül szükségesnek tartom. Fogalmat nyújt sok olyan 
dologról, amelyet a mindennapi életben hall, illetve az újságokból 
olvas a tanuló és nincs róla tiszta képe (Fizető eszközökkel való vissza
élés stb.). Hogy mennyire fontos és érdemes tanítani leányiskolában 
is, mutatja az, hogy egy-egy gondolat parázs vitatkozást vált ki a 
tanulók között. Több ilyen vita eldöntésére fordultak már hozzám. 
A gazdaságtan ú. n. ,,könnyű“ tárgyakhoz számít a diákok között, 
véleményem szerint nemcsak ezért szeretik, hanem azért is, mert a 
tanuló nem a száraz tanulást, hanem a mindennapi életet látja benne, 
tehát mindjárt kézzelfogható eredményt kap. Ma, mikor hangoztatjuk 
a szabad pályákon való elhelyezkedést, feltétlen szükség van arra, 
hogy a szakirányú iskolák mellett a gimnáziumok is foglalkozzanak 
ilyen tárggyal.“

Körülbelül ezeket tapasztaltam én is : a tanulók hamar átestek 
a kezdet nehézségein, és elméleti ismereteikre mindjárt szívesen keres
ték a gyakorlati bizonyítékokat. Pl. a javak, gazdálkodás, gazdagság 
körében sohasem fukarkodtak a példagyüjtés munkájával. Később 
pedig konkrét adottságból indulva ki, már lelkesen kutatták a jelen
ségekben mutatkozó megkülönböztető, vagy közös vonásokat, okokat 
és következményeket, és vetélkedve állapították meg a törvényszerű
ségeket és szabályokat.

Pl. Adva van Tóth Péter városi kertész és Fekete Júlia tanítónő. 
Cél: ,,A munka mint a termelés egyik tényezője. Megoldás : Ismert 
anyag : a természet és a tőke, mint a termelés tényezői. Kérdés, mivel 
vesz részt a kertész és a tanítónő a termelésben? Munkájával. Miért 
dolgozik mindegyik? Megélhetéséért. Ez a gazdasági munka. Milyen 
természetű erőkifejtést kíván a kertész és milyet a tanítónő munkája? 
Itt beszélünk a testi és szellemi munkáról, azután rátérhetünk annak 
a megbeszélésére, hogy minek tekintheti a munkát a boltiszolga, 
favágó, utcaseprő és minek kell, hogy tekintse Fekete Júlia? Lelki 
felfogás szerint: robotnak és hivatásnak. A gazdasági munka, ha az 
egyén robotnak érzi, röghöz k ö t; mint hivatás felemel, életünknek 
eszmei tartalmat ad. Idézzük az ismert szavakat: A munka nemesít. 
Beszélünk az eredményes munka feltételeiről, a) munkabírás. Számba- 
vesszük a külső és belső tényezőit, tekintettel a lelki felfogás szerinti 
kétféle jellegű munkára ; b) munkakészség : itt is beszélünk a külső 
és belső tényezőkről, különös tekintettel a nevelés szerepére. Feladat : 
Mi a cserkészüdvözlet tartalma? Kifejti egy cserkész. Vagy : A jó és 
rossz munka egyéni és nemzetgazdasági hatása (fenti személyek vagy 
mások alapján). Anyragi és erkölcsi. Mindkettőt kifejtjük. Egy-egy 
ilyen óra — amilyen pedig elég gyrakran előfordul — valóságos szellemi 
osztályküzdelem. Sok-sok derűs perce volt az ilyen szellemi tornának : 
számtalan esetben megtapsolták azt, aki a szabályalkotásban a 
végső szót — esetleg kiizzadta. Néha percekig tartó feszült légkörben 
hajszoltak egyetlen megfelelő szót v. kifejezést, de aztán diadalmasan 
ragyogott a tekintetük, ha sikerült azt megtalálni.
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Ismeretgyarapítás mellett tehát fejlesztjük a tanuló gazdasági 
érzékét is, és a gazdasági jelenségek kapcsolatának meglátására és a 
felvetődő gazdasági kérdések helyes megítélésére neveljük. Ezt a Részi. 
Ut.-ok is megkívánják: I. 111. o.

A különféle éhtjelenségek és a gazdasági kérdések összefüggéseinek 
érzékeltetésére is számos alkalom kínálkozik. A tanulók igen szívesen 
oldják meg a felmerülő kérdéseket, m in t: „A munkamegosztás előnye 
és hátránya.“ ,,A gép és az ember viszonya.“ ,,A gazdasági önellátás, 
mint a világgazdasági élet kóros tünete.“ „Az amerikai és európai 
ember típusa.“ „Ki az életművész?“ stb. (E két utóbbi sárospataki 
adat.) Amint Sárospatak is megjegyzi: „A tanulók hihetetlen lelke
sedést mutatnak ilyenkor. A leghasznosabb órák azok, melyek a jelen 
ember sorsának kérdéseit tárgyalják.“ Itt kell ismételten kiemelnem, 
amit Sárospatak is hangsúlyoz, hogy különösen az ilyen megbeszélé
sekben kínálkozik kedvező alkalom arra, hogy „a különféle világ
nézeti kérdések helyes értelmezését a politikai eseményektől mentesen, 
tisztán tudományos alapon is érthetővé tegyük. A történelem taní
tásával pompásan kiegészíthető“. Hódmezővásárhely pedig ezt 
mondja : „Igen fontosnak tartom a tárggyal kapcsolatban a világ
nézeti nevelést. Eddig ilyet a középiskolában nemigen hallottunk, 
csak itt-ott különösebben a történelemmel kapcsolatban. Űj magyar 
nemzeti eszmékért rajongó ifjúságot azonban csak helyes politikai 
beállítottságú tanár nevelhet ki.“ Igaza van!

A tanulók maguktól rájönnek arra is, hogy az egyén, ill. család 
anyagi jólétén alapszik az állam, a nemzet gazdasági jóléte. Az ezzel 
összefüggő feladatok megbeszélése az erkölcsi és állampolgársági nevelés 
céljait szolgálja. (Részi. Utas. I. 111. o.) így a szorgalom, megbízható
ság, felelősség, beosztás, takarékosság szerepének a kidomborítása 
a megélhetésért folyó küzdelemben.* Különösen ki kell emelnünk a 
takarékosság fontosságát. Megteszik ezt maguk a tanulók 
is. Olvastam a hódmezővásárhelyi leánygimnáziumi tanulók véle
ményét. Igen ügyes válaszokat adtak ilyen kérdésekre : Miért tanulom 
a gazdaságtant? Milyen tanulságokat vontam le belőle? Minek látom 
a legnagyobb gyakorlati hasznát? „Takarékosság ■— felelik az utóbbi 
kérdésre, — mert evvel nemcsak a magunk, hanem a haza üg^ét is 
szolgáljuk. Továbbá a takarékszövetkezetek, a hi1 elintézetek, mert 
ezek az egyének könnyebb megélhetését biztosítják.“

Mi a takarékosság? Találóan határozza meg Ravizza Filippo a 
Nemzetközi Takarékpénztári Intézet milánói igazgatója : „A taka
rékosság nem a lemondás elmélete, amelyet csupán a kevésbbé tehe
tőseknek kell hirdetni, hanem az mindnyájunk számára életelv, s 
ka a szegényebb néposztály számára szükség az, a tehetősebbek részére 
kötelesség, ami abban áll, hogy kiadásainkat olyan mederbe tereljük, 
amely az egyéni előnyt a közérdekkel kapcsolja össze.“ Poroszország
ról azt mondták egykor, hogy naggyá koplalta magát. Nekünk, habár 
nem is naggyá koplalnunk, de naggyá kell takarékoskodnunk magun
kat. „Mert vannak idők és helyzetek egyesek és nemzetek életében —
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mondja dr. Schober Béla, a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezér- 
igazgatója —, amikor a takarékosság, amely erőgyűjtést jelent, a 
legelső és legfőbb kötelesség.“ Ma egyenesen létparancs, ezért bele 
kell oltani az ifjúságba, hogy a vérévé váljék. Természetesen 
ehhez nem elég egy okt. végi tanítási óra, annak is egy eltakarékos
kodott 10 perce, állandó ható tényező kell, hogy legyen, hogy a 
tanuló az erejét érezze és ne az ízét, mert akkor propagandát lát benne 
és elereszti a fiile mellett. Ezért Amerikában — mondja dr. Körmendy 
József in. kir. postatakarékpénztári főtitkár — az Egyesült Államok
ban takarékossági hetet állítottak az ügy szolgálatába tervszerű 
programmal. Nálunk is van takarékossági 10 parancsolat, jó ezeket 
ismertetni a tanulókkal: 1. Dolgozz és keress! 2. Élj beosztással!
3. Jegyezd a kiadásaidat és vesd össze bevételeiddel! 4. Tartózkodj 
a felesleges kiadásoktól! 5. Tégy félre nem várt kiadásokra! 6. Szerezz 
takarékbetétkönyvet! 7. Juttass másoknak is! 8. Szeresd otthonodat 
és törekedj családi házat szerezni! 9. Gondolj öreg napjaidra! 10. Taka
rékosság hazafiság. — Ezek a parancsok összefüggenek a Szövetkeze
tek, különösen a Takarék-és Hitelszövetkezetek fontos kérdésével. Mi 
olyan szerencsések voltunk, hogy dr. Somlyni József ügyvezető-igazgató 
szívessége folytán megszemlélhettük a Debreceni Kölcsönös Segélyző 
Egylet működését. Az igazgató személyesen tájékoztatott bennünket a 
szövetkezeti gondolat történeti fejlődéséről, a Kölcsönös Segélyző 
Egyletnek a kisemberek boldogulásáért folytatott önzetlen, ideális 
emberbaráti munkájáról. Minden tanuló egy kedves ajándékot is 
k ap o tt: az Egylet 50 éves történetét. Elolvastuk, a következő órán 
megbeszéltük. Megtudtuk belőle, hogy milyen az igazi altruista 
munka. Hadd idézzek itt csak néhány gyöngyszemet a sok ezerből! 
,,lgaz, hogy apró betéteink és apró kölcsöneink aránytalanul növelik 
munkánkat, költségesebbé és egyszersmind fárasztóbbá teszik igaz
gatóságunk és hivatalnokaink működését. De jóleső tudattal tölt el 
bennünket, hogy ezen tényünkkel magunkhoz karoltuk a szegényebb 
osztályt is, segítettünk a kisebb kereskedőkön, iparosokon, sőt egy
szerű napszámosokon is. Megelégedéssel mondhatjuk, hogy apró jel
zálogos kölcsöneink kel valóságos nagy társadalmi és hazafias munkát 
végeztünk, amidőn a szűk és egészségtelen lakások helyett sok ezer 
munkás családnak a most belterületet képező kél tségekben egészséges 
otthont szereztünk és szerezni segítettünk. Ez a gazdasági céllal össze
kötött embeiszeretet munkája. Ezen elvek szemmel tartása tette naggyá 
és virágzóvá Szövetkezetünket és mindaddig, míg ezen irányban 
haladunk, nincs ok arra, hogy annak fennállását, vagy jövőjét 
féltsük.“

Kellenek-e és lehetnek-e ennél beszédesebb szavak a szociális 
nevelésre olyan értelemben, amint arra Veszély Ödön is utal idézett 
munkájában : , ,Annak, amit ma szociális érzésnek nevezünk, lényege : 
a szolidaritás, azaz : az összetartás, a helytállás, amit a szocializmus 
így fejez ki : Mindnyájan egyért, egy mindnyájunkért.“ Ebből a 
szociális érzésből fakadnak majd a tanulók lelkében a legbecsesebb
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erkölcsi érzések: a részvét, a segítés, az egy célra törekvés, az önzet
lenség, a közösségbe való beilleszkedés, a köz szolgálata. Utóbbi 
gondolatnál figyelmébe ajánljuk a tanulóknak az örök időszerű 
Széchenyi szavait: „Mit ér azon férj, kinek felesége szép és hű, gyer
mekei vidorak s erősek, de ki a közjóra nézve süket és vak, s hazája 
előmenetele lelkét éppen úgy nem deríti, mint annak hátramaradásán 
nem pirul?“ (Hitel. Id. m. 79. o.) Hivatkozunk a március 31-én a 
rádióban elhangzott kormánynyilatkozatra, mely ugyancsak szociális 
érzésből kiindulva egészséges falusi lakások építését tervezi, mert a 
jó munka első feltétele az egészséges munkás. Széchenyinek is több
ször hangoztatott kívánsága ez. (Önismeret. 1857. Id. m. 414—423. o. 
és Pesti por és sár. 275—278. o.)

Egy gyárlátogatásnak viszont az elmélet realizálásán kívül első
sorban az a nagy haszna van, hogy a tanulók látva a munkameg
osztásban dolgozók kemény és sokszor verejtékes munkáját, meg
becsülnek majd mindennemű munkát és hasznos foglalkozást. Kész
séggel mutatták meg a Debreceni Vas- és Rézbútorg^árat, a Hajlított 
Bútorgyárat, a Benyáts-féle szövőgyárat.

Ha ezek után felolvassuk Széchenyi következő szavait: „A szív 
tehetségit kifejteni, kiképezni, nemesíteni legfőbb tisz t; mert ember, 
ki nem érez, ki embertársa sőt minden érző lény bajain nem olvadoz, 
s ki keblében nem hord vágyat e bajokat Örömmel váltani fel, vagy 
azok megszüntetésére, vagy ha ez teljességgel nem lehetne, legalább 
lehető legnagyobb enyhítésére törekedni ereje szerint, az még az 
oktalan állatnál is alantibb, mert legszebb tulajdonát, mellyel ez 
nem bír, parlagon hagyja.“ (Kelet népe. Id. m. 299—300. o.) Ismétlem, 
e szavak után lehetetlen, hogy fel ne ébredjen a tanulókban a közösség 
jólétéért, a nemzet gyarapodásáért való egyéni felelősségérzetük. 
Ezt soha jobban nem kellett hangsúlyoznunk, mint a mai sorsdöntő 
időkben. És, ha csak azt megtanulják a tanulók, hogy az ember 
nem felelőtlenül élő individuum, hanem egy nagy társadalmi és 
gazdasági közösség tagja, akinek lelkiismeretes munkával, közért 
érzett felelősséggel kell dolgoznia, akinek sorsa a közösség sorsához 
van kötve, s akinek kötelességteljesítésétől viszont talán százak, 
vagy ezrek sorsa függ, már nem hiába tanulták ezt a tantárgyat! 
Ezt mondják a Bészl. Utas.-ok : „Tárgyunk a gazdasági kapcsolatok 
feltárásával meggyőzi a tanulókat az egyéni sorsoknak egymással 
és a nemzet sorsával való összefüggéséről, felkelti érdeklődését a 
közösség ügyei iránt és erősíti társas együttérzését.“ (I. 111-—112. o.)

A mindenkiben ott szunnyadó önző egoizmust így a tanulókban 
egy magasabbrendű állampolgári életeszmény váltja fel, melynek 
formulázása Mussolini: A fasizmus doktrinája c. munkájában így 
hangzik: „A fasizmus embere egyén, amely egyben nemzet is és 
haza, erkölcsi törvény, mely egyéneket és nemzedékeket fog össze 
egy hagyományban és egy küldetésben, amely elfojtja az élvezet 
szűkös kereteibe zárt élet ösztönét, hogy a kötelességben teremtsen 
meg egy felsőbbrendű, az idő és tér korlátáitól nem kötött életet,
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olyan életet, amelyben az egyén az önmegtagadáson, személyes 
érdekeinek feláldozásán, sőt magán a halálon keresztül is megvaló
sítja azt a teljesen spirituális létformát, amelyben emberi értéke áll.“

íme, a szükségletek, javak egyszerű forgalmától kiindulva az 
egyes gazdasági rendszereknek, a piacok formáinak, a pénznek, a 
tőkének, üzemeknek, bankoknak stb. teljesen reális témáján át a 
jelenségekben mutatkozó és a teremtésben megszabott világrendben 
gyökerező törvényszerűségek felismerésével eljuthatnak a tanulók 
annak megállapításáig, hogy az anyagiak nem cél, csupán eszköz 
egy magasabbrendű életcél eléréséhez.

Megláthatják ugyanakkor azt is, hogy az erkölcsi világrend a 
gazdasági életben is érvényesül: a tiszta és becsületes munkát a 
Gondviselés megjutalmazza, viszont a törvényszegés, önzés és kap
zsiság büntetése sem marad el. „Isten megfizet kinek-kinek az ő 
cselekedetei szerint.“

Szép példa az előbbire a Kölcsönsegélyző felvirágzása, az utóbbira 
pedig szomorú idézet a Hitel 58. oldalán : ,,Ha valaki pénzét 20-al, 
50-el, 100-al, 110-túl vagy még több uzsoráért adja kölcsön, annak 
bizonyára az ördöggel is van dolga, ki pedig 100-túl 20-nál, 50-nél, 
100-nál többet ír alá, azt bona fide soha sem cselekszi, hanem csalni 
akar. Már illy alkudozók közt, kinek egyike embertársát nyúzza, 
másika pedig csalja, s hol Mephistopheles játsza a fő személyt, miként 
nevelkedhetik emberség s polgári erény? És ha ezen szép társasági 
szokás több nemzedéken hat keresztül, s már anyatéjjel szívódik 
ezen gyönyörű régi elintézés, — ugyan kell-e még több egy egész 
nemzet elrothadására?“

Összefoglalva a gimnáziumi tanítás szempontjából tárgyunkban 
rejlő értéket és hasznot, a következőket állapíthatjuk meg : a tanuló 
ismeretvilágát gyarapítja, fejleszti gazdasági érzékét, megfigyelő- 
és ítélőképességét. Érdeklődést kelt a gazdasági kérdések iránt, 
egyesekben vonzódást ébreszt a szabad pályák felé. Felébreszti az 
egyéni kezdeményezést, önálló vállalkozási szellemet, alkalmat ad 
a tanuló világnézetének kialakítására, erkölcsi és szociális nevelésére.

A leányiskolában természetesen a női hivatás körébe vágó kér
déseket kell különösen kiaknázni. Ilyen többek között a háztartás 
helyes, céltudatos vezetése, munkamegosztás a családban, a jöve
delem okszerű beosztása, felhasználása, a háziasszony takarékossága 
mint a családi jólét egyik forrása, piaci bevásárlás helye, ideje, módja. 
A pénz megbecsülése. Magasrendű hivatása szemléltetésére felolvas
hatjuk Széchenyi szavait a Hitel bevezetéséből. Bizony nem ártana 
egy kis gyakorlati oktatás- a sülés-főzés tudományából sem! Szomorú, 
de való, hogy a háziasság erénye manapság sok helyen száműzetésbe 
került!

V. Módszer, tankönyv.
Ami a módszert illeti, először is a tárgy természete szerint a 

gondolkodást fejlesztő elméleti alapoü közös munkával kell kifejteni
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az anyagot. Elősegíti ezt a tanulónak a cselekvő közreműködésre való 
hajlama, gyakorlati irányú érdeklődése — ezt igen mindenik szak
tanár is kiemelte —, már meglévő gazdasági ismeretei. Ezeket mindig 
felhasználjuk. Különösen sok új ismeretet kapcsolhatunk a földrajz 
alsó három osztályban tanult anyagához. Az I., II., III. osztályban 
a tanulók földünkről általános ismeretet kapnak. A mai földrajz 
központjában az emberföldrajz áll. Ennek legfontosabb része a 
népesség faji, vallási, kulturális megoszlása mellett az államok 
gazdasági élete, vagyis az emberi munka összefüggése a természeti fel
tételekkel. Azt már tudják a tanulók, hogy a gazdasági élet szorosan 
igazodik a föld domborzati, talaj-és éghajlati viszonyaihoz. A földrajz 
mai fokán a tanítás feladata, célja u. i. az, hogy érzékeltesse az ember 
és természet kölcsönös hatását egymásra: hogyan igázza le az 
emberi ész a természet erőit és használja fel gazdasági értékeit, viszont 
a természet hogyan szabja meg s irányítja az emberi gondolkodást. 
Azt is tudják, hogy a föld javaitól függ az államok népsűrűsége, a 
termelés mennyisége, sőt minősége is. A ritka népességű államok 
inkább gazdálkodók, a sűrűbb népességűét pedig iparosok vagy 
kereskedők, mert a föld nem tudja őket eltartani. Csak a föld rend
kívüli termékenysége s a népesség nagy igénytelensége engedheti 
meg a kettőt együtt, pl. India, Kína. Vagy az ipari államok nem 
nélkülözhetik a gyarmatokat : nyersanyagbeszerzés, kereskedelmi 
piac céljaira kénytelenek imperialista politikát folytai ni. Ez az oka 
az örökös háborús feszültségnek, sőt kirobbanásoknak. Ezen a ponton 
már a történelemmel is érintkezik, és a tanuló előtt világossá válik 
az ember mindennapi kenyere és a hadakozás közötti okozati össze
függés. A területi munkamegosztás is fontos tényező a világgazdaság
ban. Arról is tudnak már a tanulók, hogy a föld szabja meg, hogy az 
illető terület milyen mezőgazdasági termelvények és ipari termékek 
előállítására legalkalmasabb, melyiknek hozadéka a legnagyobb. 
Az ipar, különösen a gyáripar a bányatermékek függvénye ; a gazdag 
szén- és vasbányák közelében vannak a legsűrűbb ipartelepek, az 
ásványi nyersanyagok sűrítik a népességet egy helyre, a munka inten
zitása itt a legnagyobb. A kereskedelem vérkeringése a közlekedési 
hálózatban áramlik, de a közlekedési utak, vasutak, műutak stb. 
a domborzathoz kell hogy igazodjanak, mert megépítésük, fenn
tartásuk így a legegyszerűbb, legolcsóbb. Ezeket mind tanultál .

Az alsó három osztály földrajzi anyaga tehát sokban támogatja 
a gazdaságtani órák munkáját, a VII. o. földrajzi anyaga viszont, 
mely nemzetünk, továbbá a nagyhatalmak, volt utód- és rokon
államok gazdasági és politikai földrajzával, vagyis geopolitikai 
viszonyaival foglalkozik, nem nélkülözheti a gazdasági alapfogalmak
nak a VI. osztályban megszerzett ismeretét. Ilyenek pl. a kereslet, 
kínálat, monopóliumok, kartellek, vállalatok, részvénytársaságok, 
aktív-passzív kereskedelmi mérleg, nemzetközi és autarkiás nemzeti 
gazdálkodás. Itt tehát a gazdaságtan segít a földrajznak.

Elmondhatjuk, hogy kb. a* földrajznak van a legszorosabb kap-
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csolata a gazdaságtani ismeretekkel, s így a didaktikai koncentráció 
itt vihető végbe a legszélesebb és legteljesebb alapon.

Bőséges kapcsolatot teremthetünk azonban a történelemmel is. 
A tanulók az V. osztályban már megismerték a közép- és újkori gazda
sági rendszereket és azok történeti hátterét. De igen szerencsés gon
dolat, hogy a gazdaságtan tanítása a VI. osztályban történik, mert 
itt a legújabb kori történelem anyagával lépten-nyomon kiegészíthető. 
Pl. a felvilágosodás, a technika fejlődése, új gazdaság-elméletek. 
A. napóleoni háborúk hatása közgazdasági viszonyainkra. Az 1811-i 
devalváció magyarázata az akkori világválsággal. Angol reformok 
a XIX. század közepén — a szabadkereskedelem. Magyar reformkor — 
gazdasági életünk a rendiség korlátái között. Az imperializmus poli
tikai és gazdasági magyarázata. Politikai és gazdasági ellentétek a 
világháború előtt. Olasz és német nemzeti szocializmus — angol ál
demokrata plutokrácia. A. jelen kibontakozásának távlata a tengely 
győzelme esetén : a politikai és gazdasági érdekek harmóniája az 
élettér-rendszerben ; munkavaluta.

így jut el a tanuló a gazdasági munka szemléletében a történelem 
segítségével a zárt házigazdaságtól az élettér fogalmáig. így látja meg, 
hogy a gazdasági és politikai tényezők hogyan hatnak kölcsönösen 
egymásra. Egy példa rá : az 1873-i gazdasági világdepresszió nálunk 
is éreztette hatását, és politikailag a 67-es párt bukását részben ez 
idézte elő. Rámutatunk ilyen jelenségeknél arra, hogy a világgazdasági 
események közvetve döntő hatással lehetnek az országok belpolitikai 
életére. Viszont a politikai erők is alakítják a közgazdasági életet. 
,,így a gazdasági autarkiát nagy történelmi és politikai események 
hozták létre — mondja fíalla Antal id. m. 255. o. Oroszországban 
a cárizmus bukásával új társadalmi és gazdasági rend keletkezett, 
amely elkezdte élni a maga külön világát, elzárkózott Európától és 
indusztrializálta az országot. A harmadik Németbirodalom, hogy 
kiépítse a nemzeti védelmet, a legszélsőbb gazdasági autarkiára 
tért á t . . . ;  a fasiszta Olaszország főleg azóta tért át a gazdasági ön
ellátásra, amióta a Népszövetség a szankciókat alkalmazta ellene az 
abesszíniái háború idején. Mindkettő : Olaszország is, meg Német
ország is a nemzeti védelemre hivatkozik.“

Ebből látszik, hogy a történelmet meg sem lehet érteni közgazda- 
sági ismeretek nélkül.

Erősen érvényesül a kémia hatása is a közgazdasági életben. 
Szövő-hadiipar, élelmiszergyártás, konzervgyár, vegyianyaggvárak 
stb. terén.

A mennyiséglanról már megemlékeztem.
Természetes, hogy egy-egy nagyobb egység befejezésével bizonyos 

vezető szempontok, vezérgondolatok szerint rövid összefoglalást tar
tunk. Pl. az V. fejezet : A. jövedelmek alakulása. Vezető gondoláink :
1. A biztos jövedelem fontossága. (Erkölcsi-anyagi, egyéni-nemzeti 
szempontból.) 2. A jövedelem felhasználásának vezető motívumai.
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(Takarékosság, beosztás stb.) 3. A véletlen kikapcsolása az egyén 
életéből. (A biztosítás jelentősége.)

Nagy haszna van a szemléltetésnek is, amire bőséges alkalom 
kínálkozik : képek, értékpapírok, grafikonok, pénzdarabok bemuta
tása mellett jó szolgálatot tesznek a háziolvasmányokról tarto tt rövid 
beszámolók, valamely bank pl. a Nemzeti Bank évi üzleti jelentése, 
külkereskedelemmel kapcsolatban valamely áru behozatalának írás
beli lebonyolítása. Az anyagot bármelyik nagykereskedő szívesen 
kölcsönzi. Különösen tanulságosak a tanulmányi kirándulások: 
egy-egy bank, szövetkezet, közraktár, nagyüzem megtekintése. Egy 
ilyen látogatás nemcsak az intézmény életébe nyújt bepillantást, 
hanem számos elméleti ismeretet igazol a gyakorlatban. így pl. a 
Debreceni Vas- és Rézbútorgyár mint részvénytársaság : szervezete, 
üzemmenete, ügyvitele, törvényes intézkedések : munkaidő, munka
bérek, munkásbiztosítás stb. körében. Itt figyelhették meg először a 
technikai munkamegosztást. A tanulók nagy érdeklődéssel figyelnek 
meg mindent; ezt eddig öt ízben tapasztaltam. Már szóltam a Kölcsön- 
segélyző Egyletben szerzett gazdag és igen értékes tapasztalatokról. 
Csak sajnálni lehet pl. hogy nem nézhetjük meg a budapesti nemzet
közi vásárt!

A tanulóknak éppen ez a gyakorlati érdeklődése teszi kívána
tossá, hogy a tankönyv is kihasználja — lehetőségéhez mérten — a 
szemléltetésnek ezeket az eszközeit. És itt szólok még röviden tan
könyvünkről, amely — szaktársaim véleménye alapján is mond
hatom — „könnyed stílusú, jól áttekinthető és megérthető. A leg- 
elvontabb fogalmakat is világosan magyarázza és az időszerűségeket 
is figyelembe veszi“ (Sárospatak). Dr. Benda Kálmán a következőket 
írja : „A könyvet nagyon jónak tartom, s kifogásom ellene csak egy 
van. Elméleti könyvnek kitűnő, de nagyon kevés vonatkozása van 
a mai magyar valósággal. Mert megtudjuk pl. hogy a munkabérek 
a kereslet és kínálat függvényei, hogy az állam csak annyiból szól 
közbe, hogy a létminimumot alászállani nem engedi, de ugyanakkor 
nem hallunk arról, hogy a mezőgazdasági munkásoknál a létminimum
nak nagyon alatta vannak a fizetések, helyesebben a kereset. A könyv 
nem érdekli a tanulók átlagát. Az érdeklődést nem is lehet elvont 
dolgokkal felkelteni, még ha gyakorlati életből vesszük is elméletünk 
tárgyát. A diákokat az élettel való kapcsolat érdekli, az, hogy a 
magyar életben hogyan van mindez a sok szép elmélet. Sok példa 
kellene a való életből és kevesebb elmélet.“ Nagykőrös így nyilat
kozik : ,,A részletesebb tárgyalás alapjául szolgáló apróbetűs szaka
szok helyébe inkább szemléltető táblázatokat (grafikon, ábra stb.) 
kellene beilleszteni. Egyáltalán a száraz és hosszadalmas fejtegetés 
helyett rövidebb s a gyakorlati életből vett gazdag példatárral fel
szerelt ismertetéseket kell felvenni. Halljuk — mondja tovább —, 
hogy a keresztyén ifjúság menjen gyakorlati pályákra. Ennek a fel
becsülhetetlen állami érdeknek igen fontos eszköze a tárgy közép
iskolai tanítása. Persze ehhez az kellene, hogy olyan fejezetek, a
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gyakorlati élet vonatkozásait bemutató táblázatok, ismertetések 
szerepeljenek, amelyek kedvet ébresztenek a gazdasági életben való 
elhelyezkedésre. Pl. hogy egy kis fűszerüzlet többet jövedelmez, 
mint egy segédhivatalnok fizetése ugyanannyi iskolai előkészület 
mellett, egy középméretű masamód üzlet pl. 2—300 pengőt havonta 
játszva megkeres és nincs úgy lekötve, mint egy tisztviselő.“

Mindezekhez hozzáfűzöm, hogy a könyv 1940. évi kiadás, mind
amellett egyes helyeken mellőzi az újabb változásokat, amiket már a 
jelenlegi helyzetnek megfelelően tanítunk. Pl. 68. o. ,,A kamatláb 
nagysága attól függ, hogy mily nagy az idegen tőkék kereslete és 
kínálata.“ Helyesen : 1931 óta nálunk a kamat mértékét az Orsz. 
Hitelügyi Tanács rendeletileg szabályozza és ezzel ta rt egyensúlyt. 
Az ipari és kereskedelmi alkalmazottak munkaidejéről szóló részhez 
odakívánkozik a munka utáni lelki gondozás. Oktató, szórakoztató 
előadások, önképzőkörök, könyvtár, zene, utazás stb. Olaszországban 
a Dopo lavoro, Németországban a Kraft durch Freude, nálunk a 
Szabad Idő mozgalom. Helyénvalók a következő módosítások : 22. o. 
Kereskedelem, Közlekedés, Posta, távíró, telefon. Helyesen : Kereske
delem. Közlekedés. Utóbbihoz alcímek: 1. Utak. 2. Posta, távíró, 
telefon és rádió. Ez utóbbit nem említi a könyv, pedig éppen nap
jainkban láttuk a jelentőségét. Amikor megszűnt minden közlekedés, 
a kormány rádió útján közölt utasítást a belgrádi magyar követ
séghez. 97. o. Ugyanabban a fejezetben ez a két mondat fordul elő : 
A földadó a kataszteri tiszta jövedelem. É s : A földadó a katasz
teri tiszta jövedelem 20%-a. Az első mondat helyesen : A földadó 
alapja a kataszteri tiszta jövedelem.

Még sok mindenről lehetne beszélni, ami a gyakorló tanárembert 
ebben a tárgykörben is közelről érinti. Az eddigiekben u. i. volta
képpen az érem egyik oldalát szemléltük, azt t. i., hogy hogyan látja 
mindezeket a tanár. De van az éremnek másik oldala is, érdemes volna 
figyelemre méltatni azt a kérdést is, hogy mi a véleménye mindezekről 
a tanulóknak. Hisz az ifjúság éles szemmel néz, józanul mérlegel és 
ha tárgyilagos, mértékadó véleményt is tud mondani. Hiszem, hogy 
sok tanulságos gondolatot fűznének csokorba, ha alkalmat adnánk rá. 
Ennek a kérdésnek jelenlegi tárgyalása azonban igen messze vezetne. 
Célom volt, hogy néhány hónap tapasztalata alapján igazoljam, hogy 
a közgazdaságtan a gimnáziumban régóta nélkülözött, igen értékes 
és hasznos tantárgy, méltó arra, hogy külön tantárgyként tanítsuk, 
mert az ifjúságnak az életre való felkészítésében derekas szolgá
latot tesz.

Debrecen. Sípos Mária.
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A  kritika alkonya.

Nem minden dicsekvés nélkül szoktuk emlegetni jelen korunk 
anyagi és szellemi műveltségét. A még csak 60—70 évvel ezelőtt 
elhunyt elődeink emlékét is megható sajnálkozással idézgetjük fel, 
mondván, milyen kár, hogy nagyapáink nem ismerhették meg a 
rádiót, nem repülhettek acélmadáron vagv villámvonaton, s hogy 
olaj mécses mellett unalmas dolgokat olvasgattak. Ha pedig az őszi 
esők beállottak, s feneketlenné váltak az utak, bezárult előttük 
a világ, mely különben sem terjedt túl a megye határán.

így emlegeti jelen korunk a ,,régi jó idők“-et.
Ma ellenben a posta naponta háromszor-négyszer önti szét a leve

leket a városok utcáin, az újságok szakadatlanul magyarázzák 
a világeseményeket, azoknak óráról-órára történő változását, a rádió 
meg éppenséggel világokat fog át híradásával, s ennekfolytán ma 
a húszéveseknek is nagyobb és átfogóbb ismeretük, jártasságuk van 
a világpolitikában, mint volt annak idején Bismarcknak, vagy Metter- 
nichnek. A lapok és folyóiratok tanúsága szerint nálunk is, más 
országokban is annyi a jeles és kiváló ember, tudós, művész, író, 
költő, emberbarát és nagy politikus, hogy közönséges halandó immá
ron alig fog akadni.

Dicső és boldog kor ez a mienk tengereken innen és tengereken 
túl : az öreg Európában és gazdag Amerikában egyaránt.

Mindebből az is következik, hogy könyvet írni, írói hírnevet 
szerezni, irodalmi köröket messzirehíres munkálkodásban tartani és 
vezetni manapság nem nagy mesterség, csak érteni kell a módját. 
A régiek ebben is ósdi módszerekkel kínlódtak. Előbb megírták 
a könyvet, szétküldözgették, s azután az író türelemmel várta az 
erkölcsi és anyagi sikert, amely gyakran az író halála után érkezett 
meg. Jelen korunk lázas sietése és ügybuzgó türelmetlensége nem 
vesződik és nem bíbelődik ilyen soká egy-egy könyv ügyével.

Új stílusunk és igazán életre való gyakorlatunk van ebben a szak
mában is.

Gyakran még le sem írja az író, a szerző a könyv címét, a kiadói 
hirdetés máris söpri befelé az előfizetéseket, és köti nem is csokorba, 
de nyalábokba a sok előlegezett dicséretet, amely rendelésre házhoz 
szállítva kapható, mint a szódavíz.

Egy mű bírálatával kapcsolatban néhány komoly szóval muta
to tt rá Dudich Endre a Budapesti Szemlében a kritika alkonyára.

El kell ismernünk, hogy a kritika hiánya, sokszor részrehajlása 
folytán elburjánzik az irodalmi kontárság. Különösen a nagyközön
ség számára írt munkák, könyvek értékelésében látjuk az üzlet- 
szerűséget és a klikkízű, kellemkedő kritikát.

Állítjuk, hogy az érvényesülésnek technikai művészete és 
érdekrendszere hatalmas arányokban megnövesztette a század
forduló óta íróink, költőink és művészeink számát. Az alábbi ki-
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mutatásokból meglátjuk, hogy könyvtermelésünk ugrásszerűen emel
kedik, folyóirataink garmadával szaporodnak. A kritikai rovatok
ból, a napilapoknak irodalmi eseményekről írt tudósításaiból azt lehet 
kiolvasnunk, hogy nincsenek is nálunk közepes tehetségű írók meg 
költők.

Bár úgy volna!!
Az első füzetével minden múzsafi máris a Parnassus tetejéről 

néz le ránk, és türelmetlenül várja a Corvin-koszorút. Irodalmi 
életünk pongyolasága, a komoly és tárgyilagos kritika hiánya nem
csak a tehetségtelen, érdem és érték nélkül felfelé törtetőknek nyit 
utat, de könnyed munkára csábít sokszor tehetségeseket is.

Ha mennyiséggel a minőség lépést tartana, igen örvendetes képet 
mutatnának a következő adatok.

Könyvtermelésünk az 1880. évben 976, 1890-ben 1420, 1900-ban 
1718, 1910-ben 2059 könyv. Ezek az adatok a Magyarbirodalomra 
szólnak. Ezzel szemben a kicsiny trianoni Magyarország területén 
1920-ban 1554, 1930-ban már 3403, 1934-ben pedig 3920 könyv jelent 
meg. Ez utóbbi évben már 609,951 lapszám terjedelemmel. A trianoni 
Magyarországon 1934. évben volt könyvtermelésünk csúcspontja, 
mert már 1936-ban csak 3392 könyv jelent meg 479,079 lapszám 
terjedelemmel. Tehát nemcsak a megjelent könyvek száma csappant 
meg, de a terjedelem is szinte egyharmadával szükebbre zsugorodott. 
Csakhogy ez az apadás nem örvendetes, mert különösen a társadalom- 
tudomány, közgazdaság, ipar, kereskedelem, nyelvészet, földrajz, 
művészet, de még feltűnőbben a természettudomány, technológia, 
orvostudomány és az egészségügy könyvei ritkultak meg. A szép- 
irodalom ezzel szemben emelkedett 1021 könyvről 1075 könyvre, 
a  mindig mostoha ifjúsági irodalom termelése azonban az 1934. év 
192 könyvéről 1936-ban 79 könyvre esett le.

Még jobban elgondolkodtat bennünket az a körülmény, hogy pl. 
már az 1928. évi könyvtermelésünknek (3438 drb) terjedelem szerint 
egyharmadát a szépirodalom teszi ki.

Ne értsen félre bennünket senki, nem a könyvtermelésünk apadá
sát kívánjuk, de a szépirodalom megrostálása múlhatatlanul szüksé
ges. Szükséges nemcsak a művészi értékelés szempontjából, hanem 
sokszor álprófétálkodás, majd meg a vérkergető ösztönök apoteózisa 
miatt. Ne a testiséget hívja segítségül az író, hanem a tehetségét. 
Mert más az irodalom és más a lefátyolozott pornográfia ; azután 
más a szépíró és más a közíró, és ismét más a forradalmár. Az iroda
lom a kor nagy gondolatait befogadja, be is kell fogadnia, de nem lehet 
a szépirodalom olyan lebernyeg, amelyet minden nép-, nemzet- és 
országmentő „apostol“ magára ölt.

De nem lesz haszontalan dolog, ha a lapokról és a folyóiratok
ról is adunk„számszerü ismertetést.

A Magyarbirodalom területén 1881-ben : 69 szépirodalmi és 
18 élclap jelent meg ; 1890-ben 54, illetőleg 19 ; 1900-ban 70, ill. 21 ; 
1910-ben 83, ill. 30; 1917-ben pedig 46, ill. 8 lap. A politikai lapok
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száma így alakult : 1881-ben 82 ; 1890-ben 90 ; 1900-ban 189 ; 1910- 
ben pedig 253 lap. A világháború kitörése nagyon visszavetette hír
lapirodalmunkat és folyóiratainkat. A háború kitörését követő 
évben, 1915-ben az 1910. évi adatokkal szemben így fest a kép : 
291 politikai, 68 szépirodalmi, 9 élclap van. Megjegyzendő, hogy a 
politikai lapok és szépirodalmi folyóiratok számának magaspontja 
1912-ben volt : 371, illetőleg 110.

A trianoni Magyarországon 1921-ben 300 politikai, 48 szépirodalmi 
lap jelenik meg ; 1925-ben 224, ill. 62 ; 1930-ban 276, ill. 97 ; 1934-ben 
316, ill. 143. Trianoni szegénységünkhöz és megfogyatkozott lélek
számúnkhoz mérten, figyelembe véve a békeévek rendezett viszonyait 
és a húszmilliós Magyarbirodalmat, trianoni területünkön igen magasra 
emelkedett lapjaink száma. A politikai lapok megközelítették, a szép- 
irodalmi folyóiratok száma elkerülte az 1912. esztendő tetőpontját. 
Számszerű oldalát tekintve a dolognak csak örülni lehetne irodalmi 
kultúránk ilyen nagyfokú emelkedésének, azonban a számadatok 
mögé tekintve, ebben a rohamos fejlődésben találunk egészségtelen 
felburjánzást is. Nemcsak a gazdasági életben találjuk meg ennek 
a kornak egyik jellegzetes tünetét : a ,,gründolás“-t és konjunktúrát, 
de megvan ez az irodalom területén is a sok lapalapításban, folyóirat- 
indításban és könyvsorozatok gyártásában.

Gyulai Pál fellépése előtt az irodalmi élet és a nagyközönség 
Petőfi és Arany epigonjait a hazafiság és nemzeti érzés szemszögéből 
ítélte meg. A művészeti érdek a hazafias szempont alá került, ami 
Világos és Arad után meg is érthető. így azután eluralkodott a lelke
ken a kritika iszonya.

Hasonló a helyzet ma is a kritika iránt való iszony szempont
jából. De míg a Bach-korszakban az aradi gyásznap mélységesen 
szomorú emléke a gyenge tollat is írásra ösztönözhette, és még 
a fűzfapoétának is jogcímet adhatott az éneklésre, a trianoni Magyar- 
ország megduzzadt irodalmában sűrűn találkozunk irodalmi ipar
lovagokkal, könyvtermelő üzemekkel, élelmes eszmekereskedőkkel, 
szabadversben szónokló vátesekkel, a paraszt bajain kesergő sznobok
kal, az erotika liferánsaival, majd meg nyafogó intellektülekkel, 
akiknek fejlett érzékük és irígylésreméltó tehetségük van az érvénye
sülés szakmájában.

Múlhatatlanul szükséges egy komoly számadás megindítása 
literatúránkban. Nagy szükség volna egy Gyulai Pálra, egy Bajza 
Józsefre, akik melléktekintetek nélkül tartanának szemlét irodalmi 
életünkben.

Másrészt megszédített bennünket az új idők büszke irama, 
nagyméretűsége és nagyvonalúsága. A teremtésnek és alkotásnak 
minden érdemét magunknak, saját korunk előretörő erejének, tehet
ségének tulajdonítjuk. A technikai csodák és alkotások, a szellemi 
és művészi versenyfutásban született könyvek garmadái oly magasra 
emelkedtek, hogy azokon keresztül a múltba alig lehet, de nem is 
akarunk áttekinteni. Mintha a mai nappal akarnók keltezni a világ
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kezdetét. Pedig akár a tudomány, akár a művészet, avagy a technika 
fejlődését kísérjük végig, azt látjuk, és be kell vallanunk, hogy a leg
alapvetőbb elemek és elvek, fundámentumok sokszor száz, máskor 
meg ezer esztendők messzeségében keresendők és meg is találhatók. 
A múlt iránt megcsökkent az érzék. Az életverseny, a pozícióharc 
a gyakorlatiasság jelszavát égette bele az emberek leikébe, s ebből 
a szemszögből látják a küzdés értelmét, s a kérdések megoldásához^ 
a feladatok vállalásához, a kötelességek elvégzéséhez a hasznosság 
kulcsát keresik, az eszmeiség pedig epikai hagyománnyá fakult.

Az irodalomban is a harsogó hang, a problémák modern kelmei- 
sége, az életérzések nyers feltálalása, az En tolakodó véleménye és 
pökhendisége elnyomja az ízlést, a tapintatot, a művészi alkotás 
templomi áhítatát, csendjét és felmagasztosultságát.

A színésznek a taps volt mindig az éltetője, az írónak az elismerés, 
a költőnek pedig az, ha szájról-szájra szállt a verse.

Ezért töri-zúzza ma is magát az új időknek sok sűrű csoportja, 
pedig a halhatatlanságban alig leszen részük, mert amilyen nyelven 
ma sok író ír, sok költő énekel, a folyóiratok hasábjain túl nemigen 
jutnak. Hol szabadszájú pongyolasággal vágtatnak ki a tágas mezőkre, 
hol meg a tömörség Ciklopszköveit rakják egymásra vakolatlanul. 
Amelyik írás az egészséges, világos és értelmes beszéd helyett mű
nyelvet használ, csak keveseknek, csak a kiválasztottaknak szól, 
mert csak a nemzet vérkeringésébe bejutott sejtek élnek tovább, 
vagyis azok az írások, melyeket a szalmatetős házakban is megérte
nek és megszeretnek. Pedig hát melyik költő és író nem vágyakozik 
arra, hogy szerte megismerjék, dalolják és olvassák? Mégis manapság 
zavarban vagyunk igen sokszor, ha új verseket hallunk szavalni, 
hogy kinek tapsoljunk. Az előadó művésznek, vagy a költőnek? 
A legtöbb mai vers kiizzadt és agyafúrt mondatsorokból álló elmemű 
és grammatikai bravúr. A kitűnő és művészi szavalás azonban 
pótolja, amit a költő nem ad h ato tt: az értéket. Az operáknál is 
a partitúra a fontos. Nohát, így vagyúnk a legtöbb mai verssel is : 
a szavalás a lényegesebb rész, nem a szöveg. (Néhai való jó Tinódi 
Sebestyén igen jól szavalhatott, énekelhetett!!)

Éppen ilyen szánalmas feltűnősködés és eredetieskedés több 
neves írónak is ezer oldalakon keresztül vitt erőszakos, kódexek 
nyelvét utánzó archaizálása.

Ezekre a kérdésekre azért tértünk ki, mert a kritika ezekről 
sem szól, vagy ha igen, akkor keresi a mentségeket, és magyarázko
dik. Sokszor felötlik bennünk az a gondolat is, hogy talán költőink 
és íróink jelentős része nem is tart igényt a nemzet egyetemes érdek
lődésére és az egész nemzettel való kapcsolatra, a milliók nem kellenek 
nekik, csak a java. Nem új felfogás, hogy a költészet csak a kiválasz
tottaknak való, ez a gondolat időnként fel-felbukkanik az irodalom
ban. Különben nem születnék annyi tolvajnyelven írt vers.

Az új idők irodalmával szemben való kritikátlanság betört már 
az iskola kapuján is. Ez az ok, amiért cikkünket megírjuk.
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Fentebb említettük, hogy a modern idők büszkesége egészen 
megejtett bennünket, s a világ teremtését mával kezdjük. Ebből 
a szellemből egészen sajnálatos eltévelyedések születnek. Vannak 
kartársaink, akik Petőfit nyárspolgárnak, naivnak, szűklátókörűnek, 
nyelvében elavultnak, témaszegénynek állítván, harmad-, ötöd-, 
hatodrangú költőnek sorolják be a magyar irodalomba ; Arany János 
a harmadik helyre száll alá. Ezzel az instrukcióval mennek tanítvá
nyaik az érettségire. Ne csináljunk nagy dolgot efféle esetekből. 
Mondjuk, hogy ezek a kartársak beteges felfogásban élnek, és csak 
egyedi eseteket jelentenek. Tehát nem fontos. Bár — véleményünk 
szerint — egyetlenegy esetben sem szabad ilyesminek előfordulnia, 
különösen nem a kitünően képzett kollégánál. A tanárnak a szava 
messzehangzó a katedráról, és hatásában sokszor igen maradandó! 
Ezekkel a szórványos esetekkel szemben nagyobb azoknak a száma, 
akik az utolsó ötven esztendő irodalmát, sőt a legújabb harminc év 
termését első helyre teszik, és nagy klasszikusaink mint tantervi 
„ anyag“ kerülnek csupán tárgyalásra. A tanítványok fmom ösztön
nel hamar észreveszik, hogy a tanárnak a múlt iránt kijáró hangos 
elismerő szava mögött mégis csak ott bujkál az ítélet, hogy t. i. a XIX. 
század már meghaladott álláspont, mert az élet teljes tartalommal és 
széles problémaköreivel az újkor irodalmában jelenik meg. Maradék
talan életábrázolást csak itt találunk, mert stilizálás nélküli és igazi 
ember néz ránk ebből az irodalomból.

Voltaképpen ott kezdődik a dolog, hogy az Arany János-féle 
művészetfilozófiái eszménytől messze elkanyarodtunk. (A század- 
forduló irodalmának nagyobb fele a nemzeti alapot is messzerúgta 
magától.) Arany János halála óta különböző esztétikai elvek érkeztek 
hozzánk, és futnak egymással párhuzamosan, sőt sokszor keresztezik 
egymást, amely körülmény részben tudatos, részben tudatalatti 
alibinek szolgál irodalmi kalózkodásra, jóhiszemű tehetségtelenek 
felpártolására, művészeten kívülálló tendenciák kiszolgálására, a pénz 
és érdek uralmára. így vonult aztán le a színpadról az irodalom, s így 
lett a regényirodalom könyvmagazin, a versíró szókémikus, a vers 
meg grammatikai arabeszk.

Az újkor irodalmának fentebb említett tárgyalására és értékelé
sére némi biztatást nyernek ezek a kartársak a Tanterv és Utasítások 
ama kívánságából, hogy a tanulókkal az újkor irodalmát is meg kell 
ismertetni. Ez azonban, úgy gondoljuk, semmi esetre sem lehet 
sem olyan részletes, sem olyan döntő ítéletű, hogy a múlt századok 
alakjai homályba kerüljenek. Amint a politikai történelem kritikája is 
megkívánja az ötven esztendő távolságát, a jelenkor irodalmának 
értékeit kiemelvén és komolyan ismertetvén várjunk mégis a múlttal 
való egybevetéssel a régiek rovására. Ha az élőkkel szemben kényel
metlen a tárgyilagos kritika, akkor a múltnak kijár az igazság!

Azonfelül a középiskolai irodalomtanítás nem pusztán esztéti
kum, hanem nevelés, is. Elhúnyt nagyjaink fitymálása bűntett a 
nemzet ellen. A derüre-borúra való átértékelés könnyen vezet nem-
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csak egyesekkel szemben való igazságtalanságra, hanem általános 
értékrombolásra is. Jól tudjuk, hogy az idő kerekét megállítani nem 
lehet, nem is tanácsos, de meg a fejlődés törvényében ellenkező 
cselekedet is volna. Azonban az egészséges haladás a múlt intelmein, 
tanácsain, tapasztalatain, eredményein és megértésén nyugszik. 
A múlt gravitációs ereje megőriz bennünket attól, hogy haladásunk 
testet és lelket pusztító gyilkos versennyé fajuljon, aminek ma olyan 
boldogtalan részesei vagyunk. A jelen irodalmában is benneliheg 
az új idők hajszája, egészségtelen vágtatása. Nagy menedékünk, 
ha a régi énekesek csendes dalait is olvasgatjuk. Pedig éppen ellen
kezően történik, mert irodalmi életünk szembetűnően elfordult 
a múlttól.

Jelen korunknak már a múlt század végén sarjadzó, majd egyre 
jobban izmosodó önhittsége először az irodalomban jelentkezett, majd 
történelmi nagyjaink nimbuszát kezdte tépdesni, amiből lassan 
az átértékelés jelszava pattant ki. Ez az átértékelő irányzat a hivatalos 
tankönyvekben nem észlelhető, de van már összefoglaló irodalom- 
történeti könyv, mely nem mulasztja el, hogy irodalmi nagyjainkról 
pletykákat ne mondjon, rajtuk egy-egy foltot ne találjon, s írásai* 
kát tűheggyel ne piszkálja, és mondanivalójába be ne lopjon tudo
mányos mázzal bevont csúfolódást.

Mégha akadémikus keretek között marad is ez a káros és vétkes,, 
igazságtalan és kancsalszándékú seregszemle, még akkor is nagy 
rombolást végez, de annál veszedelmesebb, ha a tanulók leikébe 
plántáltatik át. Hát pedig ez is megtörténik. Nemcsak tanárok kezé
ben forog ez a könyv, ami ellen semmi kifogást nem lehet emelni, 
mert hisszük, hogy kartársaink nagyobb része kellő értékeléssel és 
szellemi függetlenséggel forgatja, bár az ellenkezőről is meggyőződ
tünk már, hanem ott van a nagyobb baj, amikor ki nem forrt ítéletű 
tanulók isszák mohón a tanítását. Megdöbbentő az a kép, melyet 
egy-egy osztály irodalmi szemlélete mutat, ha a tanár elfogadta 
és magáévá tette az új kor irodalmának a múlttal szemben való 
magasabbrendüségét, amely magasabbrendűség a realitásban, mé
lyebb filozófiában, szélesebb horizontban, gazdagabb skálában, igazi 
életszerűségben stb., stb. és végül a nyelv kifejezőbb erejében, pon
tosabb fogalmi meghatározásaiban jelentkezik. Szerintük. A múlt 
század naív irodalomszemlélete idejét múlt művészet már, mondják.

A mi véleményünk más.
Irodalmunk nagy korszakaiban költőink és íróink évekig, néha 

évtizedekig hordották magukban álmaikat, nemzetépítő gondola
taikat, egy-egy műremeknek divinációs sejtelmeit, feltisztuló formáit, 
a nemzeti életerőnek egy-egy mustármagját. Csoportokba verődve, 
kettesével, hármasával egy-egy barátságos hajlékban terveket szőt
tek, álmokat kergettek ; mások meg kiáltó magányosságban égették 
el lelkűket, miközben fölséges ajándékot adtak nemcsak nemzetük
nek, de az egész emberiségnek is, avagy döbbenetes villámlással 
átfutott szellemük a magyar égboltozaton.
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Csokonai bolyongása, Kazinczy széphalmi szentélye, Berzsenyi 
magánya, Kisfaludy Károly írói vénája, Vörösmartynak színnel és 
erővel zengő költészete, Kölcsey hófehér eszmevilága, Kemény 
Zsigmond komor fensége, Katona József koszorútlan alakja, Madách 
meggyötört lelke, Petőfi hatalmas ívelése, Arany Jánosnak a népi
ből fogant és kivirágzott klasszicizmusa, a nagy mesemondó Jókai
nak ragyogó képzelete, Bajza és Gyulai őrállása, Vitkovics hajléka, 
Fáy András szőlleje, a keszthelyi ligetek, a Kisfaludy Társaság 
csendes munkája jelentik a magyar irodalom megszületését. Nem is 
ölel fel száz esztendőt ez a kor, melyben annyi nagy szellem világított, 
pedig nem is hiánytalan a felsorolás. Nem egy nagy ember maradt ki.

Nem is hiánytalan felsorolás volt a célunk. Egészen más.
Aki nemzetünk reformkorának irodalmába belemélyed, nemcsak 

az egyetemes magyar lélek művészi erejét látja meg, de találkozik 
azzal az élő hittel is és életárammal, amely irodalmunkon keresztül 
nemzetünk megmentője, jövőbe vetett bizalmának forrása lett 
Herder jóslatával szemben. A Trianon ellen harcoló, majd meg a kis 
népeket felszámoló világszemlélettel, irányzattal szembenéző magyar 
nagy feladatok előtt áll, de ha elereszti a fent felsorolt, lelkűkkel ma is 
idesugárzó nagyjainak a kezét, a harcot el fogja veszteni.

Nem a sok könyv, nem is a sok folyóirat harci lármája teszi az 
irodalmat, sem pedig az új stílusok és felfogások divata, hanem a becsü
letes lélekből és tiszta szándékból fogant írás, mely reklám, dobszó, 
harsona és szemfényvesztés nélkül talál utat az emberek szívéhez 
és az egyetemes magyar nép leikéhez.

Súlyos felelősség nyugszik a magyar irodalom tanárain.
Válogassa ki a jelenkor irodalmából a kevés, értékes könyvet. 

Mert vannak! A többit dobja ki az ablakon, melyek nem a művészi 
ihlet perceiben és nem a teremtő lélek vajúdása árán születtek meg, 
hanem csak kenyérkeresetből és üzleti kúfárkodásból.

Szép és fényes tehetségű íróink és költőink vannak ma is. Csak 
kettőt-hármat említünk példának: Nyírő József, Makkai Sándor, 
Reményik Sándor. De ha róluk szólunk, sohse a jelen irodalmát 
emeljük a régi fölé, hanem őket személy szerint méltassuk, és ebből 
a jelen irodalmunk értékesebb volta egyetemesen ne következzék 
a múlt századéval szemben. Ez nem is igaz ; meg ezeket a ma élő 
szálfákat ne vigyük a jelen korunk csalitjai közé.

Tegyük csak becsületes mérlegre a jelent, majd kevesebb szük
ség lesz a múlt átértékelésére!

Sopron. Csanády Sándor.
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HAZAI IRODALOM

Molnár Pál: Debrecen a nnujvar irodalom történetében. Debrecen, 1941.
8. r. 159 1. E mű megjelenését gondos előtanulmányok előzték meg, melyeket 
a szerző nagyobb irodalmi vállalatokban (Pap Károly-Emlékkönyv [1939]), 
Debrecen sz. kir. város és H ajdú megye (1940) te tt  közzé. Már ezekből k itűn t 
Molnár Pálnak Debrecen irodalmában való nagy jártassága és elmélyülő 
alapossága. Most aztán könyvében bővebb és részletesebb kidolgozásban 
tárgyalja  az érdekes és fontos tém át, még inkább m utatván  ráterm ettségét. 
Különösen áll ez Debrecen újabbkori irodalmának a feldolgozására. A régibb 
kor szellemi képét csak nagy vonásokban rajzolja, ami könyvének tarta lm át 
kétségtelenül aránytalanná teszi. Ő maga is tud ja  ezt, de azt mondja, hogy 
erre a belső tájékoztatás végett volt szükség, m ert a társadalom  tájékozat
lanul áll Debrecen mai szellemi életének megnyilvánulásaival, írói törek
véseivel és íróival szemben. Azt is föl kell említenünk, hogy a vallásos és 
tudományos irodalom taglalását mellőzi, csak amennyiben elkerülhetetlen, 
m utat rá az e nemű jelentősebb írókra és művekre, m ert ahogy írja, ez az 
irodalom teljesebbé teszi Debrecen szellemi arculatát. Ez annyira igaz, hogy 
voltak idők, amikor Debrecen irodalma, egész szellemi élete egyedül ezekben 
nyilvánult meg. Ennek az irodalomnak a búvárlása és feldolgozása még a 
jövő feladata.

Molnár a jóformán Debrecen szépirodalmára korlátolt szellem történetet 
nyolc fejezetre osztva tekinti át. A két első (Táj  és történelem hatóerői, Deb
recen egyénisége, történeti magatartása és hivatása) nem is tö rténet, hanem 
annak jellegzetes megalapozottsága és a szerző céljainak körvonalozása. 
„Debrecen — ahogy írja — , a m agyar tiszántúli táj közművelődési központja. 
Szerepe az egyetemes nemzeti fejlődés szempontjából oly jelentős, irodalom
történeti m últja oly gazdag, hogy páratlanul áll vidéki m agyar városaink 
között.“ Ez kétségkívül történelmi tény és nem elfogult localpatriotizmus dicse- 
kedése. Molnár ezt egész könyvével bizonyítja. Az okot elsősorban a Kollé
giumból kiáradó szellemi erőben, azután abban kereshetjük, hogy Debrecen, 
m int ipari és kereskedelmi gócpont, korán az ország élén álló várossá és nagy 
vidék centrum ává fejlődött ki, ahol a kulturális és irodalmi igények is erőseb
ben jelentkeztek. Debrecen országos művelődési és irodalmi jelentősége a 
reformációval kezdődik. Molnár ezt Méliusz korának (1538— 1600) nevezi, de 
valóságban a reformációnak egész századát felöleli. Amit itt ad, az rövid 
vázlat, de ennek a kornak olyan nagy a súlya és annyira elhatározó jelentő
sége Debrecen szellemi irányára, hogy ennek részletes feltárása még egy meg
felelő íróra vár. Az ezt követő korszakot (1600— 1773) nagyon jellemzően 
nevezi Molnár a kollégiumi orthodox korszak irodalmának, m ár t. i. ahogy az 
orthodoxot a közfelfogás értelmezi, és ahogy az a történelem ben is m u ta t
kozik, mint szellemi kerékkötő és a haladás gátlója. Molnár ezt a maradi, sivár, 
meddő kort találó és eleven színekkel festi. K ritikája azonban kevésbbé lenne 
elítélő, ha a vallásos és tudományos irodalomra is tüzetesen kiterjeszked
hete tt volna. Abban föltétien igazsága van, hogy az orthodoxia és vele kap
csolatos skolasztika minden szabadabb szellemű megnyilatkozást elnyomott, 
s a magyar világi jellegű szépirodalmat a Hamupipőke sorsára kárhoztatta.

A debreceni m agyar irodalom föllendülését Molnár is Bessenyei föllépé
sétől keltezi, noha itt m ár Maróthitól kezdve elevenebb szellemi élet és munka 
indult meg. Nála a megújhodott irodalom a felvilágosodás kora (1773— 1815). 
Tárgyalása innen mind szélesebb körűvé, mélyebbé, eszméltetőbbé és tanul
ságosabbá válik. Mindjobban kitűnnek jeles írói kvalitásai : a bő tanulmányon 
és gazdag ismereten alapuló, emelkedett irodalomtörténeti- szemlélet, nagy 
olvasottság és autopsia útján kiformált eredeti, önálló meglátás és felfogás,
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mélyreható kritikai érzék és éles ítélőképesség, mely a korokat, eseményeket 
és személyeket pregnáns módon illeszti be nemcsak a debreceni, hanem az: 
egész m agyar nemzeti kultúrképbe, végül valóban megkapó, színdús, erő- 
és kifejezésteljes előadásmód. Ezekkel a dícséretreméltó írói tulajdonságokkal 
elemzi és m éltatja Molnár előbb a felvilágosodás korának, azután az általa 
vidéki epigonizmus-nak nevezett XIX. századnak debreceni irodalmát és 
kiválóbb szellemi életjelenségeit, majd a debreceni irodalom szervezkedését és 
öntudatosulását (1890-től), végül irodalmunk új útjait és Debrecen mai szellem- 
színképét. Mindezt a „m agyarabb-m agyarság“ eszménye és az irodalom 
nemzetépítő hivatására tekintettel.

A szerző Debrecent megfelelő és méltó helyre igyekszik beilleszteni a 
m agyar irodalom történetbe. Országos viszonylatban a város hatása leg
nagyobb volt a magyar szellemi életre a felvilágosodás korában, Csokonai 
idejében, mikor a „debreceni kör“ -nek nevezett írói társaság is összeverődött, 
s többek közt létrehozta a híres m agyar gram m atikát. Ekkor könnyen lehetett 
volna Debrecen a magyar irodalom központja, nem hiányoztak hozzá a 
tehetségek, a város országos tekintélye és jelentősége, de hiányzott a maga
sabb lendületű, mondhatni forradalmi fejlődésvágy, főként pedig a szorosabb 
szervezettség és munkaközösség, am it a szerző nagyon sajnál, s mindekkoráig 
nem lát Debrecenben. Innen van a nagyközönség szellemi igénytelensége és 
lomha közönye. Debrecen nemcsakhogy nem vív ta  ki az irodalmi elsőséget, 
hanem a m últ században határozottan visszaesett az epigon-korszakba. Pest 
mellett m indinkább háttérbe szorult, és szegényes vidékké vált, amit a szerző 
az Alföld nemes szellemű hagyományainak, történelm i levegőjének, tős
gyökeres m agyar nyelvének és jellegének szempontjából m éltán fájlaL 
A század végén Szabolcskával és a Csokonai Körrel kezdett ismét Debrecen 
nagyobb jelentőségre emelkedni a m agyar irodalomban, hogy aztán a jelen 
században új irodalmi reformmozgalmak, különösen az Ady Társaság küz
delmeinek és egy ifjú írói nemzedék merész nagyratörésének a színhelye legyen. 
Ennek a mai kornak a képét sok érdekes megfigyeléssel és m arkáns jellem
zéssel állítja élőnkbe Molnár, de m ert maga is benne él ebben a mozgalmas 
irodalmi világban, nem lehet teljesen m ent a szubjektív érzület és ítélkezés 
érvényrejuttatásától. I t t  még az időálló, tárgyilagos történelm i értékeléshez 
hiányzik a kellő perspektíva.

Molnár Pál szellemtörténeti szintézise egészben véve magas nézőpontú 
és nagyvonalú. Műve értékes darabja irodalmunknak. Növeli becsét a benne 
lévő számos illusztráció, továbbá a Függelékül közölt debreceni bibliográfia, 
első jelentősebb könyvészeti jegyzéke a Debrecenről szóló önállóan, folyó
iratokban, gyűjteményes m unkákban megjelent dolgozatoknak, sőt a napi 
és időszaki sajtóterm ékeknek is. Legvégül nem hagyhatjuk említés nélkül 
azt az örvendetes tényt, hogy Molnár könyve a tiszántúli református egyház- 
kerület sajtóalapjának tám ogatásával jelent meg.

(Cegléd.) S. Szabó József.

Kilián Zoltán: Mátyás király ifjú hadserege. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. Budapest.

A rádió nagyon kedvelt ifjúsági előadásainak óriási népszerűségű vezetője 
pompás kis regényében Mátyás király felvidéki és déli dicsőséges hadjáratai
nak színhelyére vezeti ifjú olvasóit. A könyv három ifjú hőse három jó barát, 
az érdekfeszítő történetben sok változatos és színes kalandban vesz részt. 
K ettejük Mátyás hadseregében a zsebrák várak ostrománál, Boroszló és 
Szabács viadalánál, a harm adik fiú Werbőczy István meg a királyi kancellá
riában régi oklevelek és fóliánsok között vitézkedik.

Kilián Zoltán meglepő történeti érzékkel rajzolja meg Mátyás korát, 
egyéniségeit és uralkodásának eseményeit. Szerencsés kézzel választotta meg 
azt a korszakot, mivel alig lehet felemelőbbet m utatni ma példaképül az 
ifjúságnak, m int nemzeti felemelkedésünk, a magyar renaissance ragyogó
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időszakát. A vitéz és m űvelt ifjú hősök éppen nemzetünk két főfeladatköré
nek a haza megvédésének és m űveltségünk fejlesztésének eszméjét példázzák

A magyar ifjúsági irodalom történeti regényekben gazdag sorát olyan, 
alkotással gazdagította Kilián Zoltán, mely m éltán szám íthat a legnagyobb 
sikerre.

A könyvet b. Farkas Imre korhű rajzai díszítik.

Vajthó László: Halhatatlan magyar irodalom. Királyi Magyar Egyetem i 
Nyomda. Budapest.

A m agyar irodalom történetének a nagyközönséghez szóló kevés nép
szerű összefoglalása van. Ezek legtöbbje azonban csak azzal szolgálja az 
olvasót, hogy színesebb jelzőkkel m ondja el a tudom ány m egállapításait. 
Az irodalom viszont annyira személyes ügye az olvasónak, az élményből 
fakadó kapcsolatok annyira bensőségesek, hogy egy népszerű és valóban a 
nagyközönségnek írt irodalom történetnek módszerében is ú ja t kell alkotnia, 
ha céljául a közvetlen megismertetés feladatát tűzi maga elé. Ügy érezzük, 
Vajthó László könyve az első, amely eléri ezt a célt. Nem irodalom történetet 
ír. Az irodalm at ism erteti, a sokszázéves m agyar irodalom halhatatlan  alko
tásait, nagy írói egyéniségeit. Mellőz minden adatot, mely kívül esik címében 
feltün te te tt feladatán, csak a halhatatlan  irodalom alkotásait vizsgálja és 
magyarázza. Szellemes előadása, óriási anyagismerete, nagyszerű stílusa 
vonzóvá teszi előadását, regénynek kijáró érdeklődéssel és nem lankadó 
figyelemmel olvassuk fejezeteit.

A kötet azonban nemcsak összefoglalja a mai irodalom halhatatlan  
értékeit, de önálló tájékozódásra is segít. Függelékül a m agyar versek ritm usát 
ism erteti, oly szemléletes és meggyőző módszerrel, hogy segítségével az 
olvasó elé egyszerre ismeretlen szépségek tárulnak. Kiegészíti még a nagy- 
hivatású kö tetet a M it olvassunk ? tanácsadó, mely a m agyar irodalom tö r
ténetének legjelesebb alkotásait szedi sorba.

Vajthó László könyve az az eddig még hiányzó m unka, mely végre 
szerves kapcsolatot fog terem teni a m űvelt olvasó és a ha lhatatlan  magyar 
irodalom között.

Sztrókay Kálmán: Száz kísérlet. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
Budapest.

Sztrókay K álm án új könyvével olyan hasznos és érdekes szórakozást 
nyújt ifjú olvasóinak, melyhez hasonlót nem találunk sehol a világirodalom
ban. Nagy tárgyism erettel, Say Kornél mérnök közreműködésével és rajzai
val fölépítette az elektrotechnika tudom ányának egyszerű kísérleteken 
nyugvó rendszeré t; aki elolvassa könyvét és végigpróbálja kísérleteit, a 
szellemes foglalkozáson kívül ismerője is lesz annak a tudom ánynak, mely 
szinte egész mai világrendünket mozgatja. i

A kísérletekből kialakuló rendszer csúcsán egy kis könnyűszerrel meg
építhető villamos-motor áll, a hasznos időtöltés ajándékául. E  kis motor 
fillérekbe kerülő megépítésére a kiadó pályázatot is hirdet ifjú olvasói számára. 
Talán a kialakuló kedves verseny is csak segíteni fogja a könyvet célja elérésé
ben, a magyar ifjúság technikai érzékének fejlesztésében.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1941—42. tanévre a következő tankönyvek jelennek m ég:

1. Dr. Zsigmond Ferenc: Magyar Irodalomtörténet I. rész, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VII. o. számára.

2. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története I. rész, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VII. o. számára.

Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok IV. o.
számára.

4. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok V. o.
számára.

5. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim 
náziumok VII. o. számára.

6. Jónás Márton: Mennyiségtan a gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VII. o. számára.

7. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv a leánygimnáziumok III. o.
számára.

8. Kis Fizika a gimnáziumok és leánygimnáziumok ITI. o. számára.
9. Fizika I. rész, a gimnáziumok és leánygimnáziumok VII. osztálya 

számára.

Előreláthatólag megjelenik még az 1941—42. iskolai évre:

Dr. Győry A ranka : M űvészettörténet I. rész, a gimnáziumok és leány
gimnáziumok VII. o. számára.

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 108,231— 
1938. IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével 
a szabványosított füzetek kötelező használatát 1939 
szeptember 1-i hatállyal a középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. 
kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület 

könyvnyomda-vállalata is gyá r t j a  
előírás szerint, a legtökéletesebb ki
vitelben, alul látható gyártási jegy
gyei ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatá- 

GYÁRTAÍi JEGY. sára a figyelmet felhívj uk.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1941—1488
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gadl László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M EGJELENIK évenként 12 füzetben.
ELŐFIZETÉSI D ÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV ., 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 eqyenest a tanáreqyesületi pénztárakba 
irányttandók.

AZ EVAN G ÉLIKU S TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő (Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PROTESTÁNS TAN Ü G YI SZEMLE postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.



Dr. Harsúruji István : A gimnáziumi fegyelmezés célkitűzése.

A  gimnáziumi fegyelmezés célkitűzései 
és módszerei.

Sokat beszélünk a fegyelemről. Lényegét azonban annál ritkáb
ban kutatjuk. Pedig mennyi gyakorlati kérdést tenne könnyen meg
oldhatóvá egy kis elméleti megalapozás!

A fegyelem— a maga átnemesített lényegében — emberhez kötött 
készség, szerzemény. Az égitestek mozgása nem valami akaratot, 
tehát szellemiséget feltételező fegyelem, hanem valami rajtuk kívül 
álló erő kényszerének hatása alatt olyan, amilyen. A hangyák és 
méhek életmódja nem fegyelmezett életmód, hanem ösztönéletmód. 
Életmagnetizmus, ahogy azt Klages nevezi. Másképpen cselekvéshez 
nincs is készségük. A vadászkutya, a cirkuszi ló magatartása még 
nem fegyelmezettség, hanem idomítottság. Igaz, hogy ennek magasabb 
foka olykor szinte összetéveszthető az emberi fegyelem kezdetleges 
fokával.

A fegyelem az emberi társadalmi élet eredménye. Bizonyos viszo
nyulást jelent valami rajtunk kívül állóhoz : emberhez, emberekhez, 
közösségekhez. A fegyelem nem egyéb, mint különböző tudatossági fokú 
alkalmazkodás valamely rendhez, zárt, egységes rendszerhez. A rend, a 
rendszer tehát épúgy hozzátartozik a fegyelem lényegéhez, mint 
az alkalmazkodás.

A fegyelem lényeges vonására mutat rá e fogalom latin szava : 
disciplina. Ezt vette át a legtöbb európai nyelv is. A disco ige szárma
zéka. Nem velünk született valami tehát a fegyelem: meg kell azt 
tanulnunk. Ugyancsak ebből következik az, hogy csak fokozatosan 
sajátíthatjuk el. Amiből eleinte nincs semmink, csak készségünk van 
hozzá, csakis evolúció útján lehet bennünk teljességgé. A magyar 
a figyelem szó testvérpárjával, a fegyelemmé1 jelöli ezt a fogalmat. 
Bizonyos fokú odafordulás, odaadás, akaratkifejtés kell tehát a 
fegyelmezettség megszerzéséhez.

Az élet tulajdonképpen úgy is felfogható, mint szakadatlan alkal
mazkodások sorozata. Aki alkalmazkodni tud, az megleli a helyét az 
életben. S ő t: csak az leli meg, aki tud alkalmazkodni. Ezer és ezer 
alkalmazkodásból állnak össze életmegnyilvánulásaink. Mindennapi 
életünk cselekvéseinek igen jelentékeny része tulajdonképpen alkal
mazkodások megszokása. Ha pl. lépcsőn haladunk, már nem is gon
dolunk arra, hogy a lépcsőn haladás törvényeihez kell alkalmaz
kodnunk, mert ez az alkalmazkodás már idegrendszerünkbe épült, 
nem is kell vele törődnünk. De, hogy idegrendszerünk mennyire 
törődik ezzel a feltétlenül szükséges alkalmazkodással, rögtön ki-

í
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tűnik, ha már nem számítunk lépcsőre, s tudatalattink nem készített 
elő az alacsonyabb szintre lépéshez. Olyan izmaink rándulhatnak 
meg, amelyeknek összefüggése az illető lépéssel már teljesen el
mosódott.

W. James szerint az ember nem egyéb, mint szokások kötege. 
Várkonyi Hildebrand hirdeti, hogy a nevelés közvetlen célja : a töké
letességeket szokássá tenni. Észrevétlenül is törvényekhez, rendhez, 
rendszerhez alkalmazkodunk te h á t; engedelmeskednünk kell paran
csaiknak, ha egyáltalában fenn akarjuk tartani létünket. Goethe egy 
ízben végigolvasta fia emlékkönyvét, és a benne foglalt sok mondás 
között ráakadt erre a bejegyzésre : „Tanulj engedelmeskedni“. Fel
olvasta s így szólt fiához : „Ez az egyetlen okos mondás benne.“

Az engedelmeskedési kedv, a céltudatos alkalmazkodás : ez 
alapjában véve a fegyelem, amelynek a szükségességét hangsúlyozzuk 
most, s amelynek a hiányát nevelésünk egyik leghangosabb vádjának 
tekinthetjük.

Ha a fegyelem lényegét az imént kifejtettek értelmében valami
féle rendszerhez alkalmazkodásban keressük, méltán felmerülhet 
bennünk az a gondolat, hogy vájjon nem eleve ellensége-e a fegyelem 
az embernek, hiszen egyik legelemibb emberi jellemvonásunknak 
éppen a szabadságvágyat tartjuk. Valami félreismerhetetlen és le
küzdhetetlen erőként dolgozik bennünk ez a szabadságvágy, s csak 
akkor érezzük jól magunkat, ha e vágy kiélésében nem ütközünk 
lépten-nyomon korlátokba.

A szabadság és fegyelem ellentéte első pillanatra szinte megoldha
tatlannak látszik. Ha azonban az emberi természet mélyére pillantunk, 
lehetetlen észre nem vennünk annak lényegszerinti dialektikáját. 
Az emberi szellem a maga egymás ellen feszülő erőinek kiegyensúlyo
zott játékában valósulhat meg igazán értékesen. Az ellentétek csirái 
mindenkiben megvannak. Ezek az ellentétcsirák csak az alsóbbrendű, 
egészen primitív emberekben nem bontakoznak ki annyira, hogy 
harcot, küzdelmet eredményeznének. A szellemi fejlettség valamelyes 
megléte is azonnal harcba állítja őket egymással, viszont csak az 
egészségesen, teljesen kifejlődött, kialakult emberi szellem tudja 
ezeket az ellentétes előjelű elemeket alkotó egységbe foglalni.

Szabadság és fegyelem épúgy állnak az emberben egymás mel
lett, mint szabadakarat és determinizmus, egyéni érdek, közösségi 
érdek, gondolat és kifejezés, ideál és megvalósulás, önbizalom és 
szerénység, önkifejtés és engedelmesség stb. Hogy ezek a lényeg 
szerint kibékíthetetlen ellenségeknek látszó elemek tulajdonképpen 
milyen igazi összefüggésben vannak egymással, azt a kollektivizmus 
és individualizmus harcából és lényegszerinti egymásrautaltságából 
is könnyen megérthetjük. Sokáig a vagy-vagy kérdés felvetésével 
tartották elintézhetőnek, mígnem a mai német birodalom tudósai, 
valamint az államforma eredményei be nem bizonyították azt, 
hogy a kettő tulajdonképpen lényeg szerint kiegészíti egymást, s 
egyik sem valósulhat meg a másik igényeinek tiszteletbentartása 
nélkül.
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Az egyén csak addig tudja betölteni rendeltetését, csak addig 
tud növekedni, míg megőrzi kapcsolatát az egésszel. A nemzeti szo
cialista felfogás szerint a nevelés is mérhetetlenül több, mint mód
szeresen kitervelt oktatás, amelyben egyén hat egyénre. A nevelés 
emberformálás a közösség által s az egyén hozzáalakítása az örökké 
köriilrajzó közösségi életparancsokhoz. Az egyén értékeinek legtel
jesebb mérvű kifejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a közösség is 
a lehető legértékesebb formában valósulhasson meg. Viszont az 
egyén csak a közösségi élet sokoldalú támogatásának segítségével 
fejtheti ki teljesen értékeit. Örökké összekapcsolódó, egymástól függő 
erőtételek te h á t: egyén és közösség. Szétválasztásuk lehetetlen, s 
kudarchoz vezet.

De más területeken ugyanígy vagyunk. A szabadság és alkal
mazkodás területén is. Alkalmazkodásaink túlnyomó esetében észre 
sem vesszük, hogy alkalmazkodunk, s így egyáltalában nem tartjuk 
nyűgnek, megkötésnek az alkalmazkodást. Természetesnek vesszük, 
hogy a tüzes kályhához nem nyúlhatunk büntetlenül: lázadozás 
nélkül lemondunk érintéséről. Természetesnek vesszük, hogyha száraz
földön akarunk mozogni, akkor egyik lábunkat a másik elé tesszük, 
ha pedig vízben akarunk haladni, úszómozdulatokat végzünk. Soha
sem jut eszünkbe, hogy milyen jó volna a víz színén járni, vagy a 
homokban úszni. Az ejtőernyősök pontosan betartják az ernyőnyitás 
szabályait. Egyikünk se hajlik ki a robogó vonat ablakából, ha a 
szomszéd sínpáron vonat száguld. Az autósoknak se jut eszükbe, 
hogy jobbra hajtsanak, ha az előírás az út baloldalán hajtást köve
teli meg.

Vannak aztán olyan átmeneti területek is, amelyeken tuda
tosan, a legnagyobb erőfeszítések árán töri bele magát az ember 
a fegyelembe : éppen a jobb eredmények érdekében. A sportok leg- 
különöbözőbb ágaiban pl. a legjobbnak elismert stílust hihetetlen 
erőfeszítéssel, szinte komor aszkézissal igyekeznek elsajátítani a 
csúcsteljesítményre törekvők, mert tudják, hogy csakis a forma 
nyűgének felvételével feflhetik ki maradék nélkül a bennük rejlő képes
ségeket. Az aprólékos részletekig kidolgozott stílus szemléletes ábrá
zolásmódja a lassított filmfelvételeink vetítése. Egy-egy szép rúd
ugrásról, magasugrásról, vagy műugrásról készített ilyen felvétel 
szinte ámulatba ejti a nézőt a mozdulatsorozatok pontos kidolgo
zottságával.

A bibliának ez a mondása : „Az én igám gyönyörűséges“ : az 
élet annyi, de annyi területén nagyszerűen alkalmazható igazság, 
bármilyen ellentmondásnak lássék is. Arany János egyik epigram
mája is ezt hirdeti, amikor rámutat a költészet formai nyűgének 
erőfelszabadító lényegére : „Pongyola járású lovadat fékezd meg 
erősen: S lépni tanul büszkén tánchoz emelve nyakát.“ Irodalmi 
feldolgozásban e kérdés szinte páratlanul értékes megoldásának 
mondható William Wordsworth-nek egy szonettje. A fordítás fogyat
kozásai miatt csak részleteiben idézem :
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„Apácának nem fáj soha a zárda, Cellákba boldogok a remeték, Bús 
zugjaikba diákcsemeték

Takács, leány a rokkánál nem árva... Ó, aki önmagát börtönbe zárta 
Az nincs börtönben: én is úgy szerettem, Ha megkötött keményen 

a szonettem,
Tartózkodásra és szabályra intvén. És boldog lennék, ha akadna 

szellem,
K i föllázadt a nagy Szabadság ellen, S versemnek éppen úgy örülne, 

mint én
(Kosztolányi Dezső fordításából.)

íme, láthatjuk, hogy a megszorítás, a forma, a szabály nem 
mindig nyűg. A kürt hangját is csak élesíti az, hogy a hang először 
szűk tölcsérbe sűrítve győzte le az elétornyosuló akadályokat. 
A jellem csak akadályok leküzdése közben érik meg. Vagy Goethe 
szerint : „Es bildet ein Talent sich in der Stille, Sich ein Character 
in dem Strom der Welt.“ Igen : örök alkalmazkodás, örök engedel
meskedés a sorsunk! Csakhogy ez az alkalmazkodás, ez az engedel
meskedés nem lehet sivár erőpazarlás, nem belső lázadásaink kínos 
lefékezése, hanem szükséges voltának elismerése következtében 
biztonságot, önbizalmat adó lendítőerő. Olyan magatartás, amilyennek 
pompás jellemzését Iphigenia szájába adja Goethe:

„Gyermekkoromtól mindig szótfogadni 
tanultam; előbb szüleimnek, aztán 
az istennőnek; s az ily kódolásban 
legszebb szabadságát találta lelkem : 
de durva szónak, vad férfi-parancsnak 
hódolni sem ott, sem itt nem tanultam.“

(Babits Mihály fordítása.)
Ezekkel a sorokkal tulajdonképpen el is jutottunk problémánk 

beillesztéséhez nevelői munkatervünkbe. Ma se tudnók nevelőibb 
nyelven, találóbban kifejezni a fegyelmezés lényegét e soroknál. 
Ügy, hogy nyugodtan építhetjük rájuk következő mondanivalóinkat.

Iphigenia szüleinek s az istennőnek azért engedelmeskedett 
örömest, mert először megérezte, majd felfedezte mögöttük az erkölcsi 
világrendet. A rendet, a rendszert, a törvényt, amit nem ember 
alkotott. A durva szónak, a vad férfiparancsnak, tehát az esetleges
ségnek, az önkénynek, aminek nincs fedezete : nem akar, nem tud 
engedelmeskedni, az ellen fellázad.

Nyilvánvaló tehát, hogy minden fegyelmező szerv, az iskola, a 
tanári kar, a család, s az állam is csak ilyen biztos fedezettel rendel
kező fegyelmet követelhet meg. Ha hiányzik fegyelmezésükből a 
magasabb rend szelleme, összetartó, egységet adó lelke : semmi
képpen sem érhetik el a megkívánt eredményt. „Ostromállapottal 
— ideig-óráig — minden szamár tud kormányozni“, mondotta 
Cavour, az egységes Olaszország egyik megteremtője. Az ostromálla
pottal, a terrorral elért „fegyelem“ azonban talajtalan, álfegyelem,



Dr. Harsányi István : A gimnáziumi fegyelmezés célkitűzése. 197

nem nevelői érték. A nevelők (szülők, tanárok stb.) csakis valami 
rend, magasabb törvény képviselőiként érhetik el neveltjeikben az önként 
vállalt, sokkal inkább erőnek, mint nyűgnek érzett jegyeimet. Az ember 
eleinte nevelőinek engedelmeskedik, azután pedig a rendnek (Eltern— 
Gottheit). Jaj a nevelésnek, ha a fegyelmezés mögül nem bontakozik 
ki felismerhetően, félreismerhetetlenül, elismerten ez a rend.

Eddigi eredményeinkből ragadjuk ki a következőket: l. A fe
gyelmet nem hozzuk magunkkal, fokozatosan kell azt elsajátítanunk.
2. Az igazi, értékes fegyelemhez szükséges a mögötte rejlő rend felismerése 
és elfogadása.

Ha ez igaz, akkor a növekvő, kibontakozó ember fegyelme 
fejlődésének különböző szakaszaiban természetszerűleg más és más. 
Teljesen különböző a gyermek fegyelmezettsége 2 éves, 6 éves, 
10, 15, 18, 24 éves korában. Ugyancsak egészen más a primitív 
műveletlenségben, s a kultúra legmagasabb csúcsain járó ember 
fegyelmezettsége. A nevelő tehát nem alkothat meg magának egy 
fegyelmi formát, amely minden életkorral kapcsolatban ugyanazt 
igényli. A fejlődő ember fegyelmezettsége, alkalmazkodása a még fel 
nem ismert, sejtett vagy teljesen megértett rendhez sok jokozaton megy 
keresztül.

A csecsemőkorból kinövő kisgyermek még nem ismeri, nem 
ismerheti a bonyolult élet mögött rejlő és ható rendet. Szellemi fej
lettsége nincs azon a fokon, ahonnan beláthatná a szükségességeket, 
a törvényeket. A rend azonban tárgyakon, fájdalmakon, eleséseken, 
kudarcokon, s nem utolsó sorban az őt körülvevő embereken : szü
lőkön, nevelőkön, tanítókon, tanárokon keresztül egyre küldi hozzá 
a maga üzeneteit. Amely üzenetet félreismerhetetlenül megért, 
annak alá is veti magát (nem nyomja ujját a tüzes kályhához, nem 
ugrik bele a folyóvízbe, nem eszi a forrónak érzett levest, elsajátítja 
a sportok stílusait stb.). Az üzeneteket, a parancsokat azonban nem 
egyforma könnyen érti meg, nem egyforma könnyen fogadja el azok 
parancsait. A gyermek azonban természeténél fogva empirikus lény! 
Éppen ezért nevelhető is oly nagy mértékben.

A rend megértése s így a rend szellemében történő önkéntes 
cselekvés, nem fejlődik párhuzamosan az élethez, az önkifejtéshez 
szükséges cselekvésekkel. Csaknem minden területen hamarabb 
kell cselekednie az embernek, mintsemhogv komolyan értené a 
cselekedtető rend törvényszerűségeit. Más szóval : az ember nem 
születik fegyelmezettséggel, s olyan rövid idő alatt nem is sajátíthatja 
el annak legértékesebb fokát, mint amilyen gyorsan szüksége van rá. 
Ezért a kialakulás első fokául kénytelenek vagyunk megelégedni 
a csak részben megértett s így részben rákényszerített, kívülről 
irányított fegyelemmel. Ezt a fegyelmet nevezzük heteronom, másod
lagos vagy külső fegyelemnek.

Van valami e másodlagos, külső fegyelemben az idomítottságból, 
íiz  értelmetlen cselekvés beidegzéséből. Ezzel a fegyelmezettségi fokkal 
semmiképpen sem elégedhetünk meg a kifejlett embernél, de azt is be 
kell látnunk, hogy ennél többet bizonyos korig — 10— 12 év — nem
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kívánhatunk. Mint ahogy nem vehetjük rá a körtefát — mondja 
Clapaiéde arra, hogy tavasszal érlelje meg gyümölcseit. Quidquid 
suo tempore!

A nevelő legkényesebb, egyben legszebb feladatai közé tartozik 
az, hogy kellő időben átvezesse az ifjút ebből az első fegyelmezettségi 
fokból á másikba, az egyedül értékesbe. El kell követnie — az általa 
képviselt rend szellemében — mindent azért, hogy a rendhez alkal
mazkodás, amelyet eddig kívülről irányítottak, hovatovább belülről, 
az ifjú leikéből történjék. Az, aki eddig közvetítő, közbenjáró ked
véért (Eltern) alkalmazkodott a rendhez, most magáért a rendért, 
az ideálért alkalmazkodjék hozzá. Az ilyen belátáson, megértésen 
alapuló, önként vállalt alkalmazkodás az úgynevezett autonóm, elsőd
leges, belső fegyelem. Kifejlett embernél csak ennek van igazi értéke. 
Nélküle nincs is kifejlett ember! S a középiskolának mellőzhetetlen 
feladata az, hogy a nevelése hatáskörébe került ifjakat 17—18 éves 
korukra elvezesse a fegyelmezettségnek erre a fokára. Mégpedig az egyedül 
lehető módon, az értékrend felismertetésével s az ahhoz alkalmazkodás 
szükségességének beláttatásával. A tetszés szerint rángatható, gerinc
telen bábok ugyanis nem lehetnek nevelői célkitűzés tárgyai. Sőt 
olyan gerinces ifjakat kell nevelni, akik az általunk; csak képviselt 
rendnek maguk is autonóm, önálló hordozói, őrei lesznek.

A fegyelmezettségnek második, értékes fokán tulajdonképpen 
mindössze egynéhány elv megértetésére kell törekednie a nevelőnek. 
A keresztyén erkölcsi világrend lehet egyedül az ideál, amely felé 
fegyelmezésünkben törekednünk kell és szabad. Az emberi értékek : 
a szép, jó, igaz megvalósítására kell szánnunk életünket. Hozzásegít 
ehhez bennünket a lelkűnkben csirájában élő erkölcsi törvény, 
amelyhez alkalmazkodva egyetlen parancs eligazít bennünket. Ez 
a parancs Kant kategorikus imperativusa : Cselekedj úgy, hogy aka
ratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényalkotás 
elvéül szolgálhasson. Aki ennek a tételnek a magasságához feljut, 
akiben él az örök emberi értékek nosztalgiája, az könnyen., önként 
hajtja fejét a fegyelem felszabadító, gyönyörűséges igájába, mert 
tudja, hogy csakis ennek megkötöttségei között lehet igazán szabad.

Természetes, hogy az erkölcsi világrend, az örök emberi értékek 
megvalósításán kívül, azokon innen, vannak közelebbeső, időleges, 
változó, de ugyancsak elvégzendő feladatok is. Ilyen pl. mindjárt 
az előző célok eléréséhez alkalmas talaj megteremtése, ami r.em 
egyéb, mint az emberi értéktermelésre legalkalmasabb társadalmi élet
forma megvalósítása. Még időhöz kötöttebb, változásnak alávetettebb 
feladatok ezen belül az erős és állandóan, kész hadsereg, egészséges 
népszaporodás, a javak megfelelő elosztása, testben, lélekben erős 
ifjúság nevelése, a közösség érdekében elvégzendő feladatok elvég
zésére alkalmas emberanyag képzése, tehetségkutatás, népfőiskola 
stb. stb. Mindezek természetesen nincsenek, nem lehetnek ellentét
ben a végső nagy renddel, sőt valamennyien a nagy rend megvaló
sításának segítő munkatársai.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy abban a korban, amikor még
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meg kell elégednünk a külső fegyelemmel, ezeknek a tételeknek teljes 
megértésére nem számíthatunk. A nevelők feladata az, hogy példa
adásukkal, tekintélyükkel, szeretetükkel minél kevesebb lázadozásra 
okot adva igyekezzenek irányítva, parancsolva belenőtetni a gyer
mekeket a fegyelembe. Ez azonban csak úgy lehetséges, különösen a 
meglehetősen individuális hajlamú magyar ifjúsággal kapcsolatban, 
ha a fegyelmezettségnek, a rendhez alkalmazkodás érdemességét 
felismerhetik a neveltek. Az egészséges társadalom, legyen az nemzeti 
társadalom, iskolában együttélők társadalma, egyesület, osztály — 
berendezkedése feltétlenül olyan legyen, hogy ott ne csak a bűn, a 
vétek kapja meg a maga büntetését, hanem a fegyelmezettségnek, 
a rendhez alkalmazkodásnak is meglegyenek a maguk értékes gyü
mölcsei. Az aszkézis puszta ideáljáért egyetlen ifjútól sem várhatunk 
jogosan önmegtagadó, alkalmazkodó, saját igényeit jeláldozó fegyelmet.

*

Ezek után térjünk át az iskolai, közelebbről a középiskolai fegye
lem gyakorlati megvalósításának tárgyalására.

Mindenekelőtt nélkülözhetetlen feltétel, hogy az iskola fegyelmi 
rendje egységes legyen, bizonyos állandóság áradjon szét benne. Feltét
lenül szükséges, hogy a diák felismerhetően egységes fegyelmezési 
rendszert lásson maga körül. Olyat, amely lényeges mozzanataiban 
mindenkire egyformán kötelező, amiből nincs kibúvó, ami jogos, 
mert a közösség és a fegyelmezésben részesülők érdekeit mozdítja 
elő ; feladataiknak, emberi, társadalmi kötelességeiknek elvégzését, 
haladásukat teszi lehetővé és könnyebbé. Látnia kell a diáknak, 
hogy akkor jár biztosan, ha a fegyelmi rendszer kijelölt útait 
rója, hogy híd ez a fegyelem, amely szakadékos pontokat köt össze, 
biztos talaj, amelyen megnyugtató járni-kelni. Nem börtönt épít a 
fegyelmezés rendszere a diák köré, hanem megteremti az igazi, értékes 
szabadság, az önkifejtés lehetőségeit. Mihelyt rést üt valami a fegyelmi 
rendszer egységén, a látszólagos szabadság lehetőségének megjele
nésére olyan nagy lesz a fegyelem elől menekülés vágya és lendülete, 
hogy a diák a legkisebb rést is menekülésre fogja felhasználni.

A fegyelmezés lényeges kelléke tehát az egység. Éppen ezért 
az iskolai fegyelem nem lehet nevelői egyénekhez kötött, azoktól függő, 
esetleges. A fegyelmezés ne egyénekből, hanem a közösségből induljon 
ki, ne változzék egyénenként önálló, elszigetelt jelenségként, ho.nem mindig 
a közösségből, közösségek összehangoltan gondolkozó tagjaiból. Más 
szóval : egységes világnézetű közösségből. Nem arra gondolok itt, 
hogy az illető közösség minden tagja nyomasztóan egyforma, kétségbe- 
ejtően színtelen kaptafaember legyen, hanem csupán arra, hogy az 
átfogó és alapvető emberi, társadalmi értékek tekintetében meg
legyen közöttük az összhang. Apró eltérések, akár nagyobb egyéni 
különbségek lehetnek, sőt legyenek is közöttük — a neveléshez ki
forrott személyiségek kellenek —, de minden nagy dologban, ott, 
ahol az egység elengedhetetlen, tudjanak közös megegyezésre, ép 
és következetes határozatokra jutni. így ne történjék meg pl. az,
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hogy ugyanannak a fegyelmezésre hivatott közösségnek a tagjai 
egymásnak és önmaguknak ellentmondó, egymásét lerontó intézke
désekkel tegyék lehetetlenné a fegyelmezés munkáját. Ha az egyik 
tanár — okkal vagy ok nélkül — lekicsinylőén nyilatkozik a másik 
fegyelmezéséről: felborulhat minden értékes fegyelmezési lehetőség. 
A fegyelmezési rendszert közösen kell kidolgozni, s ahhoz mindenkinek 
feltétel nélkül kell alkalmazkodnia.

Az egységes fegyelmezés igénye nem engedheti meg a kivételezést. 
Sem születés, sem társadalmi állás, sem internátusi elhelyezés stb. 
miatt nem élvezhet a fegyelmezés terén a korhatáron belül őt meg
illető szabadságon túl egyetlen diák sem semmiféle kivételt. A diákság 
ezerszemű ítélőbíró, állandóan összehasonlít és következtet. Igen 
nagy bajt jelent, ha repedéseket vesz észre a rendszerben! Nem érzi 
a törvény, a rendszer általános voltát és természetszerűen igyekszik 
magát a kivételezésre „jogosultak“ csoportjába felvétetni.

Amennyire fontos az, hogy a középiskola szinte korlátlan lehető
ségeket nyújtson az egyén szellemi értékeinek, személyi értékeinek, 
hajlamainak minél teljesebb kibontakoztatására, „a fegyelem és 
rendtartás dolgában — mondja Salamon Ferenc —, annál kérlelhetet
lenebbnek kell lenni. Ott minden legkisebb concessio és engedé
kenység hiba. Az iskolában kell megtanulni azon, a tudománynál is 
becsesebb polgári erényt, hogy a törvénynek mindenki föltétlenül 
engedelmeskedni tartozik“ . Mai felfogásunkkal kissé ellentétesen, 
de jellemzően folytatja tovább : „Az iskolában a tudományokat 
legszebb oldalaikról kell láttatnunk ; de a rendetlenségi hajlamok 
irányában a bünhödést telhetőleg mogorva oldaláról kell fölmutat
nunk.“ Mai törekvésünk az, hogy az engedelmesség, az alkalmazkodás 
előnyeit láttassuk meg, s bizonyítsuk be azt, hogy csakis egyéni 
szabadságunk bizonyos hányadának feláldozásával élhetünk igazán 
emberi, szabad életet. Lényegileg azonban egyet kell értenünk 
Salamonnal: a fegyelem és rend tekintetében elengedhetetlen a követ
kezetesség.

Még van egy fontos általános követelmény : az iskolában a tanuló 
környezetének minden élő lénye és élettelen darabfa sugározza magából, 
mintegy némán is követelje, sugalmazza a rendet, a fegyelmet. Piszkos, 
rendetlen, esztétikaellenes környezetben nem kívánhatunk fegyelmet 
sem, mert hiszen az ilyen környezet föltétlenül a fegyelmezetlenségre, 
a rendetlenségre lázit. Ezek az értékek az emberi lélek mélyén annyira 
összefonódottan élnek, hogy szétválasztásuk egyenesen képtelenség.

Ha most már azt kérdezzük, hogy milyen legyen a formája a 
középiskolai fegyelemnek, milyenek legyenek azok a kívülről is 
látható, szembetűnő vonások, amelyek messziről is utalnak az 
iskolában uralkodó fegyelmi rendszerre, két esztendő óta, mióta 
törvény biztosítja a középiskolás ifjak katonai előképzését a levente
intézmény keretein belül, csak egy lehet a válaszunk: Katonás. 
Addig, amíg a leventefoglalkoztatás nem lépte át a középiskolák 
küszöbét, egyes iskolák megengedhették maguknak azt a fényűzést, 
hogy a középiskolai rendtartás határozmányainak keretein belül
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egyéni színezetű fegyelmi rendszert építettek ki növendékeik számára. 
Különösen érdekesen nyilatkozott meg ez a szabadság éppen régi 
református iskoláinkban, így pl. a sárospatakiban is.

Most azonban, hogy országszerte helyet kér magának a közép
iskolai nevelésen belül a katonai nevelés is, ezzel olyan erőteljesen 
kiépített nevelési rendszer helyezkedett el a középiskolai nevelés 
testén belül, hogy azzal, akarva-nem akarva, mindnyájunknak fel
tétlenül számolnunk kell. Ezentúl a katonai nevelés ügye a középiskolá
ban nem valami elhanyagolható tétel, hanem olyan mag, amelynek for
máihoz kell igazítanunk a középiskolai fegyelmi rendszert is. Az egység 
parancsa ugyanis semmiképpen sem engedheti meg azt, hogy a katonai 
nevelés szellemével ellentétes fegyelmi rendszerre akár csak gondolnunk 
is lehetne. A katonai nevelés többé nem szorul a testnevelés másod
lagos feladatai közé, hanem kell, hogy az egész fegyelmi rendszer 
gerince legyen, s ahol netalán bizonytalanságban volnánk, az ideális 
értelemben vett, magyar katonai erényekre épített katonás szellem paran
csát kell irányadónak tekintenünk.

Az a körülmény, hogy ez a katonai kiképzés a harmadik osztály
ban kezdődik, s attól kezdve végigkíséri a tanulót egész középiskolás 
pályafutásán, szerencsésen kapcsolódik bele abba a ténybe, amit 
már meg is állapítottunk, hogy 10—12 éves korig úgyszólván alig 
kívánhatunk autonóm fegyelmet. Egy 10—12 éves gyermek ön
fegyelme sohasem lehet olyan fokú, mintegy 17 évesé. A levente
kiképzés kezdetén kell áttérnünk — fokozatosan — az autonóm fegyelem 
kiépítésére. Ami az első két osztályban még csak szoktató, annak 
itt már tudatosodó rendszerré kell lassacskán átalakulnia. Ami addig 
sokszor indokolatlan parancs volt, az ezentúl megértett rendelkezés a 
nagy rend érdekében.

A középiskolai fegyelem katonai jellegűvé tételével kapcsolat
ban méltán felvetődhetik sokakban az a gondolat, hogy a katonai 
nevelés durvaságát nem volna szabad bevinnünk a középiskolába. 
Ezeknek nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a mai katonai nevelés 
ideálja ma már nagyon messze van a durvaságot hangsúlyozó, régi katonai 
neveléstől. Ma már az öntevékeny csatár kiképzése az ideál a legalsó 
fokon is. Eléggé bizonyítja ez a katonai ideál átlelkesítettségét, emberi, 
személyes értékekre számító voltát. Ma már, ha egyelőre nem ment is 
át ez a gyakorlatba teljesen, az értelmes, belső fegyelmezésettségi fokon 
álló katona kiképzése az ideál a magyar hadseregben.

Nagyszerű tanulságokkal szolgál — éppen e tekintetben — a 
most folyó franciaországi átalakulás. Sok gondolatot keltő vezércikk 
jelent meg e tárgyról az „Üi Magyarság“ 1941. évi február 14-i 
számában „Forradalmian átalakul a francia iskola“ címen. A lelki 
nevelés elmélyítése mellett itt is az ifjúság fegyelmezett, katonás, 
erőteljes testi kiképzésére vetik most a fősúlyt.

Leventekiképzésünk terén vannak még bizonyos fogyatkozások, 
ezt nem lehet, de nem is kell elhallgatnunk. Az új és új rendelkezések 
útvesztőiben igen nehéz az eligazodás. A sok áttérés megzavarja az 
egyetlen, a feltétlenül kialakítandó rendszer felépítését. De inkább
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kezdetben adjanak több lehetőséget a kipróbálásra, mintsemhogy 
egy hibás rendszert merevítsenek meg. Aki figyelemmel kíséri a 
,,Levente“ folyóirat számait, s átlapozza a leventekézikönyvet, olvassa 
a „Szebb Jövőt“ című újságot, az meggyőződhetik arról, hogy a 
magyar leventekiképzés kialakítása kiterjedt és hozzáértő gondos
kodás következtében jó úton halad. A még gyakran mutatkozó 
bajok, a kialakulatlanság betegségfoltjai majd lekopnak róla.

A katonai előképzés tehát olyan tény a középiskolában, amely
nek követelményeivel és következményeivel minden középiskolai 
tanárnak számolnia kell. A leventekiképzés nem lehet az iskolában 
egyesek dolga. Annak célkitűzéseivel minden nevelőnek feltétlenül azono
sítania kell magát, s a maga területén minden nevelőnek ki kell vennie 
belőle a maga részét. A katonás nevelést csakis egységesen lehet meg
valósítani egy iskolán belül. Ha csak egy-két tanár nem követeli 
meg 20—25 közül a katonás fegyelmet, már rés támadt a rendszeren, 
elveszíti sugalmazó, hódító erejét. Egyetlen tanár sem kötelezhető 
arra, hogy teljes mértékben tisztában legyen a másik szaktárgyaival, 
de igenis minden tanár köteles arra, hogy az egységes fegyelmi rendszert, 
amelynek egyik alapszíne, alapkövetelménye a katonaság, teljes súllyal 
képviselje. Azt a katonaságot, amelynek Zrínyi Miklós fogalmazása 
szerint legjellemzőbb vonása a kész gyorsaság, és a gyors készség, 
valamint a közösségért vállalt áldozatosság szelleme.

Az eddig felsorolt általános követelményekből ki lehetne építeni 
egy egész gyakorlati fegyelmezési rendszert. Erre azonban itt nem 
vállaikozhatom. Annyit mégis megkísérlek, hogy néhány kívánatos
nak látszó teendő végrehajtását javasoljam.

1. Az iskola fegyelmi rendjét minden félreértést, félremagyará
zást kizáró módon meg kell alkotni. Az alapelveket rövid, világos, 
közérthető módon kell rögzíteni. Régi, értelmetlen, alkalmazhatatlan, 
az új intézményekre egyáltalában ki nem terjedő fegyelmi szabály
zatok inkább komikusak, mint értékesek. Az ócska, idejétmúlt 
fegyelmi szabályzatok mielőbb kicserélendők. S e téren részlet- 
megoldás (ellenőrzőkönyv) nem megoldás. Az idők szellemének az 
egész fegyelmi rendszabályzaton meg kell látszania.

2. Szomorúan nevetséges az, ha egy testület, elveszítvén lába 
alól az örökké biztos bázist, évenként rengeteg határozathozatalra 
kényszerül, sokszor egészen rokon-, vagy azonos természetű ügyben, 
mert érvényes, élő elvi döntés nincs birtokában, ami ezeket feles
legessé tenné. Még szomorúbb, de szinte természetes az, hogy ezek 
az esetről-esetre hozott határozatok nem mennek át a köztudatba 
és a gyakorlatba. Élik a maguk lelketlen papíréletét. A formáknak 
elég tétetett. Megvan a fedezet : papíron. Sokszorosan is. Ez a baj. 
Nincs azonban meg egyszer, de jól. Ezen feltétlenül segítenünk kell. 
Mielőbb. Ezzel kapcsolatban pl. szükségesnek tartom azt, hogy az 
előbb említett fegyelmi rendszer megállapítása után a tanári karok 
általános érvényű, rendelkezésszerű, fegyelmi jelentőségű határo
zataikat mindig annyi példányban írják le, ahány tanár van, s 
minden tanár birtokában meglegyenek ezek az elvi jelentőségű
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határozatok állandóan hozzáférhető formában, mintegy kivonatosan, 
emlékeztetésszerűen. Az iskola fegyelme csak akkor lehet igazán 
értékes, ha élő fegyelmi rendszerének képe minden nevelőfében, minden 
neveltjében él. Rendszerek próbája az élet. Fegyelmi rendszereké az 
iskolai élet fegyelmezettségének a foka és minősége.

3. Az összegyűjtött határozatokhoz minden nevelő, tanár köteles 
ragaszkodni. így az elbírálásokban se lehetne olyan nagy eltérés, 
mint amilyen pl. olykor most is tapasztalható időnként. A fegyelmi 
rendszer és végrehajtás őre az igazgató, akinek az adminisztrációnál 
is előbbrevaló kötelessége éppen az egységes fegyelmi rendszer gondos 
megtartatása. Valamennyi tanár tartsa kellemetlen bár, de feltétlen 
kötelességének, hogy minden fegyelmet zavaró mozzanatról, fegyel- 
metlenségről, amiről tudomást szerez, a nagy, közös cél érdekében 
értesítse az igazgatót, az internátusi vezetőket, az illetékes osztályfőnököt, 
a lakásadót stb. Indokolatlan és tarthatatlan pl. az ilyenféle maga
tartás : „hivatalosan nem veszek róla tudomást“ . Ilyen és ehhez 
hasonló kijelentésekkel nem térhetünk napirendre a fegyelmi rendszert 
megsértő és veszélyeztető kilengések felett.

4. Kívánatos volna — az igazgató vezetése alatt — néhány meg
felelő érdeklődési körű osztálytanárból állandó fegyelmi bizottság szer
vezése. Elsősorban az egész fegyelmezési rendszer figyelése volna az 
ő kötelességük. De ezenkívül ez a bizottság azonnal megvizsgálná 
a fegyelmi ügyeket, sőt döntene e gimnáziumi tanári kar nevében, 
ha annak a legközelebbi két-három napon belül nem volna gyűlése. 
A gyorsaság ugyanis nagyon fontos e téren. Mozgékony és kiterjedt 
figyelmű volna ez a bizottság. Akármelyik tízpercben összeülhetne, 
így volna a tanári karnak egy állandó szerve, mely a meglévő fegyelmi 
kódex és az élő fegyelmi rendszer szellemében, minden újabb fegyelmi 
ügy ismeretében igazságosan és egységesen tudná érvényesíteni a 
fegyelmező közösség szempontjait.

5. A diákság autonóm fegyelmi fokának biztosabb elérése érdeké
ben kívánatos volna megtárgyalni egy diákfegyelmi bizottság meg
szervezésének lehetőségét és módozatait is. Ebben tevékeny részt 
vennének az autonóm fegyelem fokára emelkedett legkiválóbb 
17—18 éves diákok. Valami olyanféle formában, mint amilyenben 
az régen meg is volt Sárospatakon a primáriusok szerepkörében. 
A Békefi-közölte 1621-es törvények változatából csak egy kis rész
letet közlök itt a primáriusok esküjéből: „az iskola polgáraira minden 
személy válogatás nélkül komolyan felügyelek, vétségeiket hűségesen 
számbaveszem, és amelyik a collégiumra veszedelmesnek látszik, 
vagy a seniornak, vagy a tanároknak kellő időben bejelentem“ stb.

De érdemes ezzel a kérdéssel kapcsolatban meghallgatnunk 
Salamon Ferenc véleményét is : „Rendőri szerepre nem kell lealázni. 
Ellenben bíró lehet a tanuló, s legcélszerűbbnek tartom, ha a bírás
kodásra maguk a növendékek alakítsanak juryt, de sohasem ugyan
azon osztálybeli elítélésére. A két legfelső osztály növendékei ítélnének 
kölcsönösen egymás és valamennyi többi gimnáziális osztály föl
adottjai felett.“ Mindenben, a tanulásban való előmenetelt kivéve,
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tökéletes katonai lábra kell állítani a fegyelmet. . .  Kicsinyekben 
kell azt kezdeni, s ha ezekben hozzászokik fiatalságunk, nem lesz 
Európában rendtartóbb, törvénytisztelőbb nemzet a magyarnál. . .  
„A gyermek már nem tanárának volna alkalmatlan, hanem a saját 
baj társainak, úgyszólván a közösségnek. Csakhamar az iskolák köz
szelleme maga tenné ritka kivétellé a kihágást.“ Vagyis az iskolai 
közösség a maga egészében fölemelkednék az autonóm fegyelme
zettség fokára. Ideális állapot! (Közoktatásunk reformja.)

Figyelemreméltóak egyik legtisztább fejű magyarunknak ezek 
az iskolai feggyelemre vonatkozó, 1873-ból való fejtegetései. A magyar 
ember fejlett jogérzéke miatt is különösen alkalmas az ilyen szerepre. 
Az életrenevelés sok feladatát valósíthatnók meg ilyenféle diákbíróság 
felállításával, amely apróbb ügyekben véglegesen, nagyobbakban 
első fokon dönthetne.

6. Átalakítandó s elvi alapokon építendő fel a magaviselet és 
rendszeretet elbírálása. Egységesebb kezelés mellett abból is sokkal 
több fegyelmezési erő volna kielemezhető.

7. A cserkészet régen hathatós támogatója volt az iskolai fegye
lemnek, az egész fegyelmi élet kialakításának. Űgylátszik, hogy a 
cserkészet ezt az erejét, országszerte elvesztette. Valahogyan gondos
kodni kellene arról, hogy egészséges kereteit ismét egészséges tar
talom töltse meg. Kár volna, ha ki kellene iktatnunk kipróbált ered
ményeit a magyar nemzetnevelésből.

8. Utoljára hadd álljon itt néhány apró, szinte találomra kiraga
dott követelmény. Hozzájuk hasonlót bőségesen lehet még össze
szedni. Mindenesetre úgy látjuk, hogy tulajdonképpen ilyen apró 
gyakorlati követelményekből lehet csak használható életfegyelmi 
rendszert felépíteni az iskolai közösségben. Meggyőződésem az is, 
hogy bizonyos dolgok nagyon komolyan vételével alakítólag lehet 
hatni az egész fegyelmi magatartásra. (Katonai kiképzésnél: vigyázz
állás!) Ezeket a kicsiségeket azonban mindenkinek szigorúan meg 
kell követelnie. Gimnáziumainkban is ilyeneken kell kezdenünk a 
munkát.

1. Az osztályok a katonai szabályok szerint, vigyázz állásban 
várják a tanárt. Katonás vigyázz állásban maradnak a tanulók 
mindaddig, míg a tanár „ülj le“ vezényszóval jelt nem adott a 
helyetfoglalásra. Ez is katonásan megy végbe.

2. Kívánatos volna az óra vezényszóra történő befejezése : 
Vigyázz, föl, elég. Az egyöntetűség kedvéért valamelyik mellett 
döntenünk kell.

3. Meg kell állapítani az óraközi szünetek határozott rendjét! 
Termek elhagyása, szellőztetése ; viselkedés folyosón; egyedüli jár
mod : lépés, lépcsőn egy lépcső. Folyosón csúszkálni stb. nem szabad. 
Óraközi felügyelet!

4. Osztályok csakis katonai alakulatokban mozoghatnak. Test- 
nevelési órákra, onnan vissza, internátusba, templomba stb.

5. Egyensapka viselése kötelező. Ellenőrzése pontosan be
tartandó.
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6. A köszönés pontos megállapítása utcán, iskolában stb. Tanár
nak, katonának stb. Diákok egyipás közt. (Jó n ap o t... Szebb 
jö v ő t.. .)

7. Utcai magaviselet szabályozása általában.
8. Pontosság.
9. Ruha, felszerelés gondozása, rendbentartása. Gomb, kabát

akasztó.
10. Szilencium, gárdaélet.
11. Konviktusi étkezés fegyelmezettebbé, emberibbé, esztétiku

sabbá tétele, stb. stb. stb.
Mindezt úgy hajtsuk végre, hogy ne undorral teljesítse rendelkezé

seinket a diák. Ügy fegyelmezzünk, hogy fegyelmezetteink állandóan 
érezzék a fegyelmezettségben rejlő társadalmi, politikai, erkölcsi, esz
tétikai erőt és értéket. Hadd érezzék a diákok mindig, hogy ezekért az 
értékekért érdemes önként alávetniök magukat a fegyelmi rendszernek. 
Csak az lehet igazán szabad, aki fel tud oldódni az emberi társadalom 
fegyelmező rendszerében.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.

Egységes osztályszellem és életközösség kialakítása
az osztályban.1

I. Bevezetés. Az osztályok keletkezésének története.

A világháború után bekövetkezett szomorú anyagi és szellemi 
összeomlás nagy változást idézett elő korunk pedagógiai felfogásá
ban. Ez a nagy változás elsősorban abban jelentkezett, hogy a világ 
kiábrándult a racionalizmusból, amely kizárólag az ész uralmát hir
dette és a jellem neveléséről szinte megfeledkezett. Az iskolák első
sorban csak ismeretanyagot közöltek és az embert kizárólag tudása 
alapján mérlegelték. Az emberi elme kitermelt technikai csodái 
azonban a helyett, hogy előbbre vitték volna az emberiséget, a jólét 
és a boldogság elősegítőivé lettek volna, borzalmas pusztításaikkal 
csaknem kultúrválságot idéztek elő. A világnak rá kellett döbbennie 
arra, hogy a legnagyobb tudás, a legbámulatraméltóbb természettudo
mányos haladás nemesen gondolkodó és érző emberi jellem, erkölcsi 
egyéniség nélkül veszedelmes örvények felé sodorja az emberi műve
lődést. . .

A világháború előtti kor nem vette észre, hogy a nyilvános 
iskolai nevelésnél tömegnevelésről van szó. Mindig csak az egyes 
tanulót tarto tta szem előtt, vagy pedig csak az egyes tantárgyaknak 
különös feladataitól hagyta magát vezettetni. Ezt az eljárást csak

1 A kecskeméti gr. Tisza István református gimnázium II. félévi neve
lési tárgyú értekezletén elhangzott előadás 1941 április hó 5-én.
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azzal magyarázhatjuk meg, hogy a XIX. század egyoldalúlag csak 
a humanitás ideáljainak hódolt, és elsősorban a harmonikus egyéni 
kiképzésre törekedett.

A világháború szörnyű következményeivel azonban igazolta, 
hogy egy nép boldogsága nemcsak a gondos egyéni neveléstől függ, 
hanem ennek a nevelésnek szükségképpeni kiegészülést kell találnia 
a közösségképző nevelésben. Csak az a nevelés a helyes, mely egyfor
mán foglalkozik az individuummal és a közösséggel.

Alapjában kellett tehát megváltoztatni a nevelés rendszerét. 
Az ismeretközlő iskola helyébe a nevelő iskola lépett, mely az indi
viduális képzés helyébe a közösség nevelésének kérdését állította. 
Az új magyar középiskolának is a vallásos alapon kialakított erkölcsi 
polgár a vezéreszménye. Csak az ilyen vallásos alapon nevelt erkölcsi 
személyiség képes megoldani az élet nagy feladatait. Csak az ilyen 
ember tudja megállani helyét, bárhova is dobja a sors, csak ez tud 
eligazodni a békés hétköznapok sima útjain, de ugyancsak ő meg
találja a kivezető utat a világfelfordulás útvesztőjéből is. Az ilyen 
erkölcsi személyiségnek, aki már a középiskolában megtanult önző, 
egyéni érdekein túl a közösség érdekeiért is dolgozni, irányadó érzelme 
a felelősségérzet.

Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a világháború utáni évek 
nagy pedagógiai „forrongásának“ kialakult új rendszerét, akkor rá
jövünk, hogy ennek a „modern“ pedagógiának egyik legfontosabb 
kérdése a szociális nevelés. A társadalmi célok érdekében folyó nevelés 
pedig szoros kapcsolatban van minden újjászületni akaró nemzet 
nevelésében a nemzeti célkitűzéssel. Ezért, ha ennek az új nevelési 
rendszernek két leglényegesebb vonását akarjuk feltüntetni, akkor 
korunk ideális nevelési irányának a nemzeti alapon történő szociális 
nevelést kell tartanunk.

Dolgozatomban célom az iskolai osztálynak mint szociális ható
tényezőnek a bemutatása. Meggyőződésem ugyanis, hogy az osztály, 
mint meglevő nevelési keret, közösségképző erejénél fogva felhasznál
ható a nemzetnevelés szolgálatában.

Mielőtt az osztály közösségképző erejének vizsgálatához kezde
nénk, lássuk röviden az osztályok keletkezésének történetét.

Minden tanítás először csak az egyesek tanítása volt. De minél 
erősebb lett a szellemi és gazdasági előrehaladás, annál felismerhetőbbé 
vált a tömeg iskolázásának a szükségessége. Az ókorban és a közép
korban az iskolázás magánügy volt, az államhatalom csak később 
ismerte fel az állami iskoláztatás szükségességét.

Az ókorban nem volt a mai értelemben vett osztály, azaz évi 
fokozatok szigorúan meghatározott tananyaggal. Ezt az állapotot 
a szakok szerint való tagozódás követte, s csak azután jött az egyes 
szakokban elért képességek szerint az osztályokra való tagozódás.

E vázlatos történeti ismertetés után vizsgáljuk meg egy mai 
iskolai osztály keletkezését. Hogyan lesz a sok heterogén elemből, 
ahány gyermek, annyi egyéniségből álló, külső körülmények hatása 
alatt egymás mellé került tömegből egybekovácsolódott életközösség.
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Olyan életközösség, melynek életnyilvánulásai — mint nemzetnevelő 
hatótényezők — felhasználhatók az egész nemzet nevelésügyének 
szolgálatára.

A gyermek mikor befejezte életének hatodik esztendejét, mint 
tanköteles egyén tagja lesz az ország valamelyik elemi iskolája első 
osztályának. Egymás mellé kerül a sok egymás előtt is nagyrészben 
ismeretlen gyermek, akik eddig egymásról esetleg semmit, vagy csak 
nagyon keveset tudtak. Mindegyik egy-egy zárt külön világ, a Min
denható bölcs rendelése szerint külön-külön egyéniség. Egyetlen 
közös tulajdonságuk van még most, s ez is külső körülménytől függ : 
mindnyájan tanköteles korba jutottak, s ezért kerültek egymás mellé.

Majdnem ugyanez a helyzet a középiskola első osztályában is. 
Itt is nagyrészt egymás előtt is ismeretlen egyedek kerülnek össze, 
hogy tagjai legyenek előttük addig ismeretlen közösségnek, a közép
iskola első osztályának.

Attól a pillanattól kezdve azonban, ahogy belép az osztály
terem ajtaján, s mint a gyermekeknek a tömege osztályt alakít, 
alakot nyer, akkor többé nem puszta gyülekezése, csoportja az in
dividuumoknak, hanem előáll egy egészen új fogalom, valami sokarcú 
összetettség : a közösség. Ebben a közösségben az egyének nem mond
tak le tulajdon létezésükről, de nem is csupán egy tömeget, ember
halmazt képeznek, hanem előállt az osztály, ami nem más, — mint 
az egyeseknek az összessége. Egy különálló kollektív létező tehát 
az osztály, amely azonban a bekerülésük pillanatában még egymástól 
független egyéni létezőkre van felépítve. Hasonlíthatjuk az osztályt 
egy erdőhöz, amely nem csupán a fák halmazából áll, hanem van 
valami karakterisztikus ismertetőjele, ami az egyes fákból hiányzik, 
de az erdő fogalmában már benne van.

Ahogy a gyermek bekerül ebbe a közösségbe, mindjárt valami 
sorstársi érzés fejlődik ki a lelkében. Háttérbe szorul benne az ,,én“ , 
és helyette a „mi“ fogalma lép előtérbe. A „mi“ tudatának élménnyé 
erősödését nagy mértékben elősegíti az a körülmény, hogy a tanító 
vagy tanár már nem az „övé“, az ő tanítója, tanára, hanem a „mi“ 
tanítónk, vagy a „m i“ tanárunk. Ugyanezt az érzést erősítik meg lel
kében az egész osztályhoz intézett, tehát a mindenkinek szóló ilyen 
utasítások : „Álljatok fel!“ , „Üljetek le!“, „Figyeljetek!“ stb.

Az osztályban tehát rövid idő alatt kifejlődik egy „egymással 
és egymásért“ érzés. Ez az érzés vezet azután a kölcsönös viszonyra 
és a kölcsönös cselekedetekre. Ez a kölcsönös viszony azonban nagy 
mértékben függ az egyesültek természetétől, számától, továbbá 
a környezettől, ahonnan ide kerültek. Egyszóval függ az osztály 
összetételétől.

Állítsuk egy percre magunk elé osztályainkat, s vizsgáljuk meg 
kissé mélyebben ezt a sokarcú közösséget. Egy osztály jelenik meg 
előttünk, de annak mind a negyven vagy ötven tagja külön-külön 
egyéniség. Magán hordozza származásának, eddigi életkörülményei
nek minden letörölhetetlen jegyét. Egymás mellé kerül benne a szeré
nyen meghúzódó, szeméből tiszteletet sugárzó falusi gazdagyermek,
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a város életében vezetőszerepet játszó városi előkelőség magabiztos, 
legújabb divat szerint öltöztetett, elkényeztetett egyetlene. Látom 
a padokban a vidéki nagybirtokos anyagi jóléthez szokott s ezt minden 
mozdulatával eláruló gazdag örökség várományosát, s talán éppen 
mellette a mindennapi kenyérért keményen megdolgozó, egyik napról 
a másikra élő, sokgyermekes zsellér alázatos, akadozó beszédű tizedik 
gyermekét. Látom az érvényesülni akaró, magának biztos fellépésé
vel pártot szerezni tudó, sokszor talán üresfejű osztály vezért, mel
lette a lelki szépségekben bővelkedő, de elhanyagolt külsejű, magába- 
zárkózó kiközösítettet.

De nemcsak a származás, a vagyoni helyzet, a családi hagyo
mány, hanem a családi élet szelleme, érzésvilága következtében is 
különböznek egymástól egy-egy osztály tanulói. Világnézet és fel
fogás dolgában is sokszor egy egész világ választja el őket egymástól. 
Egyiknek családja puritán evangéliumi életet él, a család tagjait 
az istenfélelmen alapuló közös szeretet fűzi össze, s így a gyermek 
magatartása is csupa szeretet, áhítat és alázat, míg a másik család 
gyermeke a szülők vallási téren közömbös, vagy éppen vallásellenes 
felfogása alapján a ,,felvilágosultság“ cégére alatt gúnyt űz a vallásból.

Ha már most meggondoljuk, hogy az egyeseknek nemcsak testi, 
hanem lelki fejlődése is különböző, és ha figyelembe vesszük azt, 
hogy milyen ellentétes légkörből kerültek ki az egymás mellett ülő 
gyermekek, akkor tisztán áll előttünk a feladat, ami a nevelőre vár. 
Ebből a sokarcú, különféleképpen érző és gondolkodó gyermeksereg
ből kell a nevelőnek egységes, közös célokért lelkesedő, együttérző 
és dolgozó közösséget kialakítania.

Fel kell fedeznie a nevelőnek azokat az erőket, amelyeket ez 
a növendéksereg magában hordoz. A heterogén elemekből álló, 
véletlen külső hatás alatt keletkezett csoportosulásból homogén 
életközösséget kell alkotnia. II.

II. A közösség kifejlődését elősegítő tényezők.

Vizsgáljuk most azokat a vonásokat, amelyek elősegítik a közös
ség kialakulását.

a) A család elsődleges szociális nevelése után az osztályban 
kapja meg a tanuló a szociális nevelésnek a második fokát. A gyer
meknek társadalmi eszméletei itt a közösségi élet folyamán kiszéle
sednek. Közös feladatok várnak itt rájuk, közös munkát végeznek. 
A jól végzett munka után közös az örömük, közös a játékuk is. Köl
csönös lelkihatás indul meg az osztály tagjai között, és végül is az 
összetartozandóság érzése fogja őket összefűzni jóban és rosszban. 
Azok a tanulók, akikben ki van fejlődve a közösség érzése és akarása, 
azok elősegítik az életközösség kialakulását, de azok a tanulók, akik
nek az egyénisége erősebben ki van fejlődve, azoknak a közösségbe 
való beolvasztása jóval nehezebb feladat. Az egymásrahatás erő
viszonyai alakítják ki ezt a közös szellemet. Az osztályban ugyanis 
az egyén kilép az esetleges elszigeteltségéből, és szociális személlyé
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lesz, azaz viselője a vonatkozások egész sorának, amelyek őt osztály
társaihoz kötik. Ezért az osztály közösségi szellemének kialakulását 
befolyásolja az osztály népessége is. Nagyobb osztály nehezebben 
alakul át közösséggé, mert az érzések solcfélesége a tagok létszámá
val emelkedik. Minél nagyobb a közösség érzésével rendelkező tanulók
nak a száma, annál gyorsabban megy a közösség kialakítása.

b) Az összetartozandóság érzésének kialákításánál nagy szerepet 
játszik az egyes tanulók lelki rokonsága. Ezért nem szabad azt meg
engedni, hogy nagy korkülönbségek legyenek az osztály egyes tagjai 
között. A nagy számban előforduló ismétlő tanulók ebből a szempont
ból is káros hatással vannak az osztály szellemére. Azonkívül a szel
lemi érés összefüggésben van a testi fejlődés menetével, és így külön
böző korú tanulók között a lelki rokonság nehezebben jön létre.

c) Nagy szerepet játszik a kényszer is az életközösség kialakítá
sában. A gyermek akarata ellenére is kénytelen meghajolni egyes 
tények, adottságok előtt, melyeken úgysem tud változtatni.

Ez a kényszer kétféle lehet: külső és belső.
A külső kényszer, amely nagy hatással van a tanuló társadalmi 

magatartására : a környezet, a milieu. Más szóval ez azt jelenti, 
hogy a gyermek társadalmi magatartása szorosan igazodik környe
zete társadalmi felfogásához. Ezt a kapcsolatot legszemléltetőbben 
a növénynek a táplálékot adó talajhoz való viszonyával lehet talán 
összehasonlítani. Amiképpen a növényen meglátszik, hogy a neki 
táplálékot adó talaj tápanyagokban bővelkedik-e, vagy éppen híjá
val van az életet, fejlődést adó erőknek, úgy a gyermek egész maga
tartásán meglátszik a környezet társadalmi felfogásának a hatása, 
vagy hiánya. Egész életére döntő hatással van a szüleinek a családi 
élete. Egyetértést, egymás becsülését, vagy örökös civódást, szeretet- 
lenséget látott-e otthon? Milyenek voltak a szülők anyagi körülmé
nyei, társadalmi helyzete, sok testvér között nőtt-e fel, vagy a család 
elkényeztetett egyetlené volt-e? Kik a barátai, milyen azoknak a szár
mazása, kora és jelleme? A szülőkön, barátokon kívül hatással van 
a gyermekre magának az iskolának az épülete, tradíciói, tanárai. 
Az osztályterem fekvése, beosztása, annak díszítése, a padok elosztása. 
A család, a barátok, az iskola nevelő hatása mellett nem szabad meg
feledkeznünk az utca, a betű, a film és a színház ú. n. „titkos nevelő“, 
vagy romboló határáról sem, amelyek mind nagy hatással vannak 
a tanulóra és átalakítják azt.

Osztályközösség kialakítása szempontjából tehát rendkívül fon
tos, hogy milyen társadalmi osztályból kerültek ki túlnyomórészt 
annak tagjai. Minél nagyobbak itt az ellentétek, annál nehezebb 
a közösségi szellem kialakítása. Annál több tapintatra, nevelői rá
termettségre van szükség minden tanár, de elsősorban az osztályfőnök 
részéről, akinek az életközösség kialakításában középponti szerepe 
van.

A környezet hatásában megnyilvánuló külső kényszer mellett 
jelentős tényező a közösség kialakításában a belső kényszer : a haj
lam, az öszlön is. Az ösztönt illetőleg természetesen meg kell jegyez-
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nünk, hogy a kultúrember ösztönei elvesztették éles kontúrjaikat» 
és azok másképpen működnek, mint a természetes ember ösztönei. 
Azonban az ösztönöknek az egész sora még ma is közösségképző. 
Ide tartozik elsősorban a társas szellem ösztöne, mely kényszeríti az 
embert, hogy a saját maga akaratát sokszor alávesse egy társaság 
akaratának, s hogy így egyéni érzelmei felett uralkodjék. A társas 
szellem, mint belső kényszer arra készteti az embert, hogy szociális 
életet éljen, a mások élete felé forduljon és együtt érezzen velük.

Az összetartó belső erők közé tartozik az ösztönön kívül az osztály 
tagjainak közös vagy hasonló tudása, az ismeretekben való hasonló 
jártassága. A közös érzelmek: szeretet, gyűlölet, barátság,.ellenséges
kedés, együttörülés, együttszenvedés, osztálybecsületérzés, vallásos
ság, lelkesedés. Minél erősebb mértékben vannak meg ezek a közös 
érzések egy osztályban, annál erősebb az összetartás az osztály egyes 
tagjai között.

Az érzelmeken kívül közösek egy osztályban a kívánságok is : 
egyforma a szükséglete a segítésnek, egyformák a várakozások, 
remények a feladatokkal, szünetekkel és vizsgákkal kapcsolatban.

Közösek a hajlamok a játékra, küzdelemre, kihágásokra, az igaz
mondásra, a hazugságra.

Közös sok alkalommal az akaratuk, tervük pl. egy-egy ünnepély 
megrendezésére, vagy egyesületi választásokkal kapcsolatban.

Szorosan összefügg az említett közös érzelmek belső ösztönével 
a minden gyermekben meglévő utánzás ösztöne. Az utánzás eredménye 
az, hogy lassanként az egész osztály viselkedése bizonyos tónusúvá 
válik. Ez a színezet adja meg az osztály sajátos jellegét, ami más 
osztálytól határozottan megkülönbözteti. Az utánzás ösztöne különö
sen súlyos feladat elé állítja a tanárt, akiben főleg a pubertás korában 
lévő gyermek eszményképet keres. Ezért kell a tanárnak kifogástalan
nak lennie nemcsak külső megjelenésében, hanem fokozottabb mérték
ben lelki tulajdonságai terén. A tanár egyénisége, minden szava, 
tette utánzásra méltó legyen a növendéksereg előtt. Éles kritikával 
őt figyeli minden szem, figyeli és önkéntelenül utánozza is!

Az osztályban azonban nemcsak a tanárt utánozzák, hanem 
azokat az osztálytársakat is, akik közöttük akár testileg, akár lelki
leg fejlettebbek, vagy valamilyen oknál fogva vezetőszerepre tettek 
szert. Mások pedig szerencsés természetükkel, ösztönös simulékony
ságukkal önkéntelenül is hozzájárultak ehhez az egymáshoz való 
hasonulási folyamathoz és ezáltal a közös osztályélet kialakításához.

Az utánzás ennek megfelelően lehet tehát tudatos, amikor 
az illető azért utánoz valakit, hogy hasonlítson ahhoz, de lehet ön
tudatlan is, amikor az illetőt befolyásolja a más cselekedete, noha 
nem is tud róla.

Mind a kétféle utánzásnak az osztályban igen nagy szerepe van. 
Amit mi szokásnak, gyakorlatnak nevezünk, az nem más, mint 
utánzás. Ez működik jó és rossz értelemben az egész iskolaéletben. 
Legerősebben a gyermekkorban van kifejlődve, s csak az érettség
gel csökken. Szokássá válik pl. néha a gyermekek között egy-egy
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szónak, kifejezésnek állandó használata: Kolosszális! Grandiózus! 
Óriási! Ugyanez megtörténhetik egy-egy mozdulattal, hanghordo
zással vagy ruházkodásbeli utánzással is.

De döntő jelentősége van az utánzásnak a tanítás formáját 
illetőleg is. Különösen fontos lehet az előírás, előolvasás, előtornászás 
terén.

Az utánzásnak a túlzásba vitt fajtája végül a máj molds, ha az 
utánzás mérték nélkül történik. A legkisebb részletekig majmolják 
sokszor a tanár különös sajátságait : járását, tartását, gesztusait, 
s nem riadnak attól sem vissza, hogy azokat gúny tárgyává tegyék.

Ebben az összefüggésben idetartozik, különösen leányiskolában, 
a divat is, mely a maga újságánál fogva rabul ejti és utánzásra kész
teti a gyermeket.

d) Nagyon közel áll az utánzáshoz, sőt az utánzás egyik fajtá
jának gondolják sokan a szuggesztiót. Az utánzás és a szuggesztió között 
a lényeges eltérés abban áll, hogy az utánzásnál az ismétlési inger az 
alanyból indul ki, hogy valamit utánozzon, míg a szuggesztiónál ellen
ben attól, akinek a cselekedeteit utánozzák. A szuggesztió alatt itt 
azonban nem a beteges befolyásolhatóságnak egyik fajtáját értjük, 
hanem csak egyik egyén hatását a másikra. Nem szabad arról sem 
megfeledkeznünk, hogy egy csoportnál, vagy tömegnél nem mindig 
az utánzás, vagy a szuggesztió az oka bizonyos hasonlóságnak, hanem 
bizonyos fokig az emberi természet azonossága.

Minél fiatalabb és tapasztalatlanabb az ember, annál kevesebb 
hajlama van a kritikára, annál hajlamosabb a befolyásolásra. Ezért 
a gyermek sokkal inkább hatása alatt van a szuggesztiónak, mint a fel
nőtt. A szuggesztív hatás a fantázia útján jön létre az érzések átvitelé
vel. Néha villámgyorsan történik. Az én-tudat csaknem feloldódik, 
és az egyén beleolvad a tömegbe. Legvilágosabban látszik ez a ki
mondottan érzelmi cselekményeknél: a játéknál, egy pánik kitörésé
nél, vagy hasonló alkalmakkor.

A szuggesztiónak egyik faja az osztályban : a hiszékenység. Hiszé
kenység azokkal a jelenségekkel kapcsolatban, amelyek közelről 
érintik az egész közösséget. Minden rágalom, vagy dicséret egy osztály
társról, tanárról, vagy egy másik osztályról, mindenféle gyanúsítá
sok pl. az érettségi dolgozatokról, vagy tételekről hiszékeny publi
kumra találnak. Ha azonban a tanár, vagy méginkább az osztály
főnök és a diák között megvan a tanár-tanítványi együttműködés, 
a kölcsönös bizalmon alapuló tanári tekintély egyetlen szava elegendő 
az ilyen gyanítgatások, rágalmak eloszlatására a nélkül, hogy a taná
rában bízó gyermeksereg a bizonyítás szükségességének csak az árnyé
kát élezné. A szuggesztió tehát erős fegyver a vele bánni tudó tanár 
kezében, vele nemes irányban erős hatást gyakorolhat az osztályra, 
tetszése szerint önfegyelmező közösséget alakíthat abból, de ha nem 
helyesen válogatja meg az eszközöket, akkor a tömeglélek erejével 
találja magát szemben s minden törekvése eredménytelen marad.

A szuggesztív hatáson alapszik az ú. n. osztályvezérek hatalma is.
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A diák becsülete azon fordul meg, hogy osztálytársai miképpen véle
kednek róla. Dicsérik, ha viselkedése megfelel a közösség érdekeinek, 
elítélik, ha vét a közösség érdekei ellen. Ha az osztály valamelyik 
tagja társainál nagyobb testi erejével, szellemi felkészültségével, 
vagy valamilyen, a közösség érdekeit szolgáló cselekedetével meg
nyerte az osztály tetszését, vezéregyéniséggé lesz. Tetszése szerint 
uralkodik a közhangulaton, és az egész osztály szelleme attól függ, 
hogy az osztály hány tagja ismerte el egyéniségét utánozandó példa
képnek. Az egyik osztály legtöbbre becsüli a talpraesett, bátor fiút, 
másik a nagyhangú száj hőst, vagy a j ólképzett sportembert, a harma
dik az illedelmes, szorgalmas és mindig szolgálatrakész „jó tanuló“-t. 
Nagy szerencse tehát az egész osztály közszellemére, ha ez a vezér- 
egyéniség erkölcsi jellem is, nem pedig csak szájaskodó, üresfejü 
nép vezér!

Ezek a vezéregyéniségek már nem a saját maguk énjének be
zárt világában élnek, hanem társaiknál fejlettebb akaratukkal már 
lendítő hatással vannak a közösség kialakítására. Ezek gyorsabban 
megértik a tanár nemes törekvéseit, átveszik azokat és példájukkal 
közvetítik az osztály többi tagja számára. Példájuk — a lényükből 
kiáradó szuggesztív hatás következtében—ragadós. Hatásukra—egyé
niségük természete szerint -— megindulhat az osztályban az egymást 
segítő, gyengébbeket gyámolító munka, szorgalmasan együtt dol
gozó munkaközösség, vagy széthúzás, közöny és hangoskodó munka
kerülés.

e) A homogén egységgé válás már említett eszközei: együtt
élés, lelki rokonság, hajlam, ösztön, utánzás, alkalmazkodás, szuggesz- 
tión alapuló kiegyenlítődés és tekintélyi elv hatása alatt azután 
felébred a közösség minden tagjában az elrendezodésnekhizonyosérzése. 
Az egyén érzi magában a hajlamot, hogy egy nagyobb egységnek, 
egy osztálynak akar a tagja lenni. Ez az elrendeződés, beilleszkedés 
természetesen súrlódásokkal jár. Nagyon jól megvilágítja ezt a folya
matot egy találó schoppenhaue rí hasonlat a megfagyni készülő 
sündisznókról. Ezek egy hideg téli napon egészen közel bújtak egy
máshoz, hogy magukat a fagyástól így megóvják. Azonban nemsokára 
megérezték egymás tüskéinek a szúrását, amitől széjjelugrottak. 
De az újabb hideg ismét összehozta őket. Ez a folyamat mindaddig 
folytatódott, amíg meg nem találták azt a bizonyos távolságot, amely
ben egyaránt érezték a meleg jótékony hatását, de meg voltak 
kímélve a tüskék szúrásától is.

Ugyanez az eset az emberi közösségek kialakulásánál is. Min
den emberrel veleszületik a szociális énje mellett valami antiszociális 
hajlandóság is, amely arra készteti, hogy másokon — ha lehet — 
diadalmaskodjék. Amilyen mértékben sikerül ezt az antiszociális 
ént háttérbe szorítani, olyan mértékben válik valósággá a közösség 
kialakulása. Ezért egy osztályban egyesült tanulók, egy bizonyos 
fokig nem teljes egyéniségek többé, mert egy csoport csak redukált 
éneket foglalhat magában. Ez a redukció pedig az új helyzethez való 
alkalmazkodásban áll. Az osztályban élő tanuló feladata beleillesz-
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kedni az új helyzetbe, alkalmazkodni a közösség életéhez. Ez az alkal
mazkodás azonban nem más, mint a velehozott lelkijavaknak a közös 
lelkijavakhoz való redukálása.

A közösségbe való beilleszkedésnek, alkalmazkodásnak kezdeti 
megalapozása után ezek a közösségi eszméletek a tömeghatás folytán 
tovább fognak élni és kialakítják az osztályszellemet.

Az osztályközösséget kialakító elméleti tényezők mellett nem 
szabad megfeledkeznünk néhány közösségformáló gyakorlati lehető
ségről sem. Minden osztály életében vannak úgynevezett osztályprob
lémák, amelyek megbeszélésével az osztályfőnök a növendékek ön- 
tevékenységét felébreszti és bekapcsolja a nevelés munkájába. Elő
fordulhat, hogy az osztály a maga kebeléből pl. saját önképzőkört 
alakít, szociális, diákjóléti szervet létesít ének- vagy zeneegyüttese
ket hoz létre. Internátusokban nagyobb számmal együtt élő osztály
tagok pl. osztálykaszinókat létesítenek, ahol társasjátékokkal szóra
koznak, vagy talán egy-egy nehezebb iskolai feladat megoldásával 
bajlódnak. Igen gazdag közös élményforrásul szolgálhat az évenként 
megrendezett osztálykirándulás, futballmérkőzés, vívóverseny vagy 
más közös sportteljesítmény, amikor a küzdelem az osztály érdeké
ben folyik, az elért eredmény közös osztálydicsőség. Hogy milyen 
gazdag erő-és élményforrást jelent a gyermek számára az ilyen jól 
egybehangolt osztályélet, azt hiszem arról felesleges beszélnem. Elő
segíti a tanár munkáját, mert egységes felfogású, dolgozó munkaközös
séget nevel a számára. III.

III. A közösség kifejlődését akadályozó tényezők.

Az osztály érzés- és akaratközösségét előmozdító jelenségek 
mellett számolni kell azonban olyan tényezőkkel is, melyek éppen 
ezt a közösséget oldják fel s bontják meg. Beszélnünk kell ezekről 
a közösség kifejlődését hátráltató tényezőkről is, ugyanis az egyesítő 
tényezők mellett ezek is fontos szerepet játszanak minden osztály 
életében.

a) Ilyen közösségbontó törekvés a konkurrencia, a vetélkedés. 
A vetélkedés nem hat mindig szétválasztólag, sőt közösségképző is 
lehet, ha mindnyájan hasonló cél elérésére törekszenek, és mindenki 
a legjobbat adja a siker érdekében. Ellenben egészségtelen vetél
kedés, mint szenvedély, amikor a buzgalom kizárólagos célja az egyéni 
érvényesülés, a tanár kegyének az elnyerése, még ha az a közösség 
kijátszásával jár is. A vetélkedésnek ezt a fajtáját hétköznapi nyelven 
stréberségnek szokták nevezni. Ha ez az érdektől vezetett becsvágy 
célhoz jut, akkor sérelmet szenved a közösség érdeke is, mert az illető 
igazságtalan eszközökkel érte el a célját, az esetleg kitüntető helyet 
vagy tisztséget az osztályban. Ezáltal nemcsak a közösségi szellemen 
esett csorba, hanem erős sérelmet szenvedett az osztály igazságérzete 
is. A nevelő kötelessége éberen őrködni az ilyen rendbontás felett, 
s minden erővel meg kell akadályozni, hogy a nyugodt osztályszellem 
kialakulását ilyen vagy ehhez hasonló eset megzavarja.
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b) Szétválasztásra vezet az is, ha az egyes osztálytársak belső 
élete olyan, hogy nem tud beleilleszkedni a közösség keretébe, szűk
nek vagy egyáltalában elviselhetetlennek érzi azt a maga számára. 
Ez a gyermek nem akar a közösség egyik tagja lenni, elveszti kap
csolatát az osztállyal. Ezek a különcök az osztály eleven lendületű 
sodrában mint mozdulatlan, nehéz kövek szerepelnek, akik mellett is 
végül elfolyik a közös lendület sodra, s ha nem tudja őket magával 
ragadni, otthagyja egyedül magukra. Ez a különcség néha külsőben is 
megnyilvánul (sokszor tudatosan) : a ruházatban, járásban, tartás
ban, beszédben stb. Előfordul azonban az is, hogy valaki azáltal válik 
különccé, hogy a'legjobb akarata mellett sem tudja megcsinálni azt, 
nmit az osztály többsége játszva megcsinál. (Pl. ügyetlen a torná
ban, rajzban.) De idetartozik végül egy asszociális típus is, amelyik
ben nincs meg a közösségre való törekvés érzése, amelyik minden 
körülmények között meg akarja őrizni függetlenségét, minden közös 
törekvést csak egy gúnyos mosollyal kísér, és éli a maga független, 
zárkózott egyéni életét. Ilyen szétválasztó tendencia kívülről is kerül
het az osztályba. Néha ezt az elkülönülési hajlamot magával hozza a 
tanuló a szülői házból. Elemista korában esetleg nem engedték — külö
nösen a régebbi időben fordult ez elő — nyilvános iskolába, azzal az 
ürüggyel, hogy ne hozhassanak onnan betegségeket. Házi nevelőket 
fogadtak a gyermek mellé, és amikor az ilyen elvek szerint nevelke
dett ifjú belépett a nyilvános iskolába, lenézte azokat, akiknek nem 
volt házi nevelőjük.

c) Az egyesek különcségénél sokkal veszedelmesebb az osztályra 
nézve, ha ezek a különcök egy csoportba, ú. n. klikkbe tömörülnek, 
így csoport alakul az egyfelé lakó, vagy egy faluból bejáró diákokból. 
Ezeknél közös a hazafelé vezető út, és ezek esetleg délutánonként 
együtt is tanulnak. Az olyan intézetekben, ahol internátus is műkö
dik az iskola mellett, minden osztályban kialakul az egy osztályba 
járó internátusi növendékek munkacsoportja, érdekközössége. De 
csoportot alakíthatnak az egy társadalmi körből származó gyermekek 
is, ami már veszedelmesebb dolog, vagy akiket a közös érdeklődési 
kör kapcsol össze : pl. cserkészek, tornászok, zenészek stb.

Ezek a csoportalakulások csak akkor veszélyesek a közösség 
szempontjából, ha kivonják magukat a közös munkából, elzárkóznak 
a másik csoporttól, a többségtől, és csak a maguk önző céljainak 
élnek. Az ilyen elkülönülő csoportot az osztályfőnöknek szétültetés- 
sel fel kell oszlatnia és be kell kapcsolnia őket a közösség munkájába. 
Az ilyen különváló csoportok ugyanis nem arra törekszenek, hogy 
közös, munkás életet éljenek, hanem ha az osztály más csoportba 
tartozó többsége akar valamit, akkor ezek azonnal erős ellenzéket 
képeznek, és így az osztály közös szellemi életét és a közösségben rejlő 
erőkkel elérhető eredményét károsan befolyásolják.

Rombolólag hat az osztály közösségére az osztályba kívülről 
bekerült politikai, vagy vallási pártszenvedély is. Ezek ellen is mind
já rt megjelenésükkor a legerélyesebben fel kell lépnünk.

d) Az osztály teljes összeforrására továbbá káros hatással van
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az a körülmény is, hogy a tanulók a hét 110—120 ébrentöltött órájá
ból legfeljebb csak 30—40-et töltenek együtt, közösségben, a többi 
kétharmadrész idő alatt idegen befolyás alatt állanak. Itt van a nagy 
jelentősége az internátusi nevelésnek és más e fajta nevelő intézmé
nyeknek, ahol a nap többi részét is a közösség nevelő hatásának lég
körében tölti a tanuló. Ebből a szempontból az iskolai szünetek, 
a nagy számban bekerült új tanulók is bomlasztó hatással vannak 
a kialakult közösségre.

e) Végül sok veszélyt rejteget magában az egységes osztály
szellem kialakítása szempontjából az érési korszak, a pubertás kora. 
Ekkor fenyegeti a legtöbb veszély a kialakulni készülő életközösséget. 
Ebben a korszakban az ifjú a társadalmi viszonyok minden faját, 
amelyben felnőtt, nem mint magától értődőt fogja fel, hanem mint 
akadályt az ő magasba törése számára.

Spranger (Psychologie des Jugendalters. Leipzig, 1924. 145. 1.) 
szerint: „Az ifjúság vonakodik minden kívülről jövő korlátozástól, 
meg nem kötöttséget és mozgási szabadságot óhajt, bár később 
rá kell jönnie, hogy ezen korlátozások nélkül semmihez sem tud hozzá
kezdeni.“ Ezért keres a pubertás korában az ifjú más kört, más társa
ságot, amelyekben vágyakozásaira megnyugvást vél találni.

Az osztály keretén belől magától elveszti ez a krízis az élességét, 
ahol az — ha különböző erősségben is — minden egyes társánál 
rendszerint egyszerre lép az fel, és hasonló irányban talál levezetésre. 
Az osztály belső egységére is veszélyes az, ha a tanulók eszményeiket 
nem az osztályban keresik többé, hanem az osztálytól idegen egyesülé
sekben, más, felsőbb osztályosok, vagy ami még veszedelmesebb, 
felnőtt idegenek társaságában.

Ez a korszak sok-sok türelmet, figyelmet, szeretetet és megértést 
kíván a szülőtől, nevelőtől egyaránt. Kettőjük közül valamelyikben 
kell a kínzó kérdésekre feleletet adó jó barátot megtalálnia az ifjú
nak, mert ha idegenben keresi és találja azt meg, az nemcsak a közös
ségre nézve veszélyes, hanem magára a gyermekre is végzetes lehet. IV.

IV. Befejezés. A közös osztályszellcm jelentősége.

A közösség kifejlődését elősegítő és hátráltató tényezők együt
tes hatásának eredményeképpen kifejlődik minden osztálynak egy 
jellemző alapvonása^ amit közönségesen az osztály szellemének szok
tak nevezni. Ez az osztályszellem az emberrel veleszületett alkal
mazkodási ösztön, az együttélés következtében közös szokásokban, 
erkölcsben, életberendezésben fog megnyilvánulni. Az osztályszelle
men tehát mindazon sajátságok összességét értjük, amelyek az osz
tály minden egyes tagjára érvényesek. Ezen sajátságok uralkodó színe
zete szerint szoktuk az egyik osztályról azt mondani, hogy „jó“, 
a  másikról azt, hogy „rossz“ osztály. Ezen az alapon beszélhetünk 
szorgalmas és lusta osztályról, matematika vagy irodalom után 
érdeklődő osztályról.

Ennek az egységes felfogású közösségnek külön öntudata lesz.
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Öntudatának alapja pedig az érdekközösség. Az osztályban folyó 
munka ennek az érdekközösségnek a szolgálatában áll. Cél a közös 
munka megkönnyítése egymás számára. Ez a gondolat magyarázza 
meg a teljességgel soha meg nem akadályozható, segítő szándékú 
súgást, vagy dolgozatíráskor a gyengébbeknek küldött „puskát“ is.

Vonatkozhatik ez a közös érdek a büntetés elkerülésére, vagy 
a közös szórakozások biztosítására is. Ez az érzés nyilvánul meg 
az egyes osztálytársak között lévő együvétartozás gondolatában is. 
Ez kifejezésre juthat az egymással szemben vallott nyíltságban, 
őszinteségben, egyetértésben, szolgálat- és áldozatkészségben.

A tanár vigyázó lelke és mértéket szabó ítélete lesz itt az el
igazító. Neki kell ezeket a megnyilatkozásokat rendezni, tisztogatni 
és formába önteni. Neki kell megakadályozni, hogy az osztályszellem 
ne a „betyárbecsületben“ jusson kifejezésre, hanam magasabb erköl- 
csiség hordozója legyen.

A közösség-alakító tényezők hatása alatt egy bizonyos osztály
erkölcs alakul ki, amit általában bizonyos egoizmus jellemez. A tanár, 
az osztályfőnök feladata az, hogy ezt a hasznot néző felfogást a vallás
erkölcsi célok szolgálatába állítsa. Vigyáznia kell ezért elsősorban 
arra, hogy az osztályszellem ne szakítsa ki az osztály tagjait az egész 
iskola életközösségéből, és ne fejlessze ki — az arra amúgy is hajlamos 
gyermekben — az osztálygőgöt. Őrizkedjék a tanár az egész iskola 
életére káros szellem kialakításától, nevelje az önzésre hajló lelkeket 
az egyetemes érdekek meglátására, s csak arra buzdítson, hogy az 
egész osztály számára sóvárgott dicsőséget jobb munkával, ponto
sabb kötelességteljesítéssel valóban ki is érdemeljék.

Az osztályszellem megnyilvánulhat mint életértékelés is : pl. a 
mozival, színházzal, irodalommal szemben. A jó osztályszellem sike
resen felveheti a harcot az utca, a mozi, ponyvairodalom romboló 
hatásával szemben. Előmozdítója lehet az osztály minden szép 
és nemes iránt való érdeklődésének, a szorgalmas, eredményes mun
kának. Magával ragadhatja a gyengébbeket, és becsvágyat ébreszt
het a közömbösekben is.

A felnőttek konvencióitól teljesen mentes, új, üde világ, a fiatal 
lelkek társadalmának világa az osztály, ahol a közös együttélés 
hatalmas erőket hoz felszínre. Ez a gyermektársadalom a saját tör
vényeivel, saját értékelő rendszerével olyan társadalmi közösséget 
hoz létre, ahol a gyermek társas ösztönét először éli ki, és meglátja 
a teljes emberi lénnyé kibontakozásának útját.

A gyermek ebben a közösségben megtanulja, hogy miképpen 
kell és lehet önmaga felett uralkodnia. Kifejlődik benne a bajtársi 
szellem : a mindenkiért egy és a mindenki egyért gondolata. Az a tény, 
hogy ez az osztályszellem mindenkit egyenként és összesen felelőssé 
tesz cselekedeteiért, kifejleszti nemcsak az osztályban, hanem az 
egyénben is a felelősség érzetét. Ennek a közösségi életnek a követ
kezménye az is, hogy a közösségben élő egyén alárendeli a saját érde
keit a közösség érdekeinek. Megtanul lemondani és áldozatot hozni 
a közösség érdekében.
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Lemondás, önfegyelem, bajtársi szellem, felelősségérzet és áldo
zatkészség pedig oly tulajdonságok, amelyek valóban nagyban 
megkönnyítik a gyermek teljes emberi lényének kibontakozását és 
elindulását a második nagy közösség: a felnőttek társadalmának 
ezerarcú, új világa felé.

Ha meggondoljuk azt, hogy az egységes társadalom egyik fő
feltétele, hogy tagjainak legyen közös eszme-, gondolat- és érzés- 
világa, akkor világosan áll előttünk az iskolai nevelés, az egységes 
osztályszellem kialakításának a nagy nemzeti jelentősége is.

Elmondhatjuk tehát, hogy az iskolában eltöltött éveknek, fő
leg az osztályban keletkezett közösségnek és összetartozandóság 
érzésének abban áll nemcsak az egyén életére kiható, hanem az egész 
jövendő társadalmának képét is meghatározó jelentősége, hogy 
amikor a gyermek az iskola falai közül kilépve belehelyezkedik az új 
környezetbe, az új társaságba, új foglalkozási körébe, lelkében még 
akkor is elevenen fog élni a közösség érzete. Ez az iskolában bele
nevelt összetartozandóság érzése, egységes, fegyelmezett „osztály
szelleme“ később arra készteti, hogy hasznos, munkás tagja legyen 
új környezetének, hazájának és végül az egész emberiségnek is.

Kecskemét.
Dr. Vetéssy Géza.
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Szoborfaragók.
— Széchenyi István születésének 150. évfordulójára. —

Széchenyi idejében minden bajt Mohácsra vittek vissza, az 
1914-ben megindult világháború első szakasza után minden nyomorú
ságunk okát Trianonban kerestük. Minden bizonnyal sok, tömérdek 
megpróbáltatást zúdított Mohács a magyar nemzetre, és igen sok 
fájdalmas keserűségnek találjuk meg a forrását Trianonban. De 
pusztulásunk, széthullásunk minden okát sem az egyik, sem a másik 
esetben nem lehet, és nem szabad pusztán külső körülményekre, 
rajtunk kívül fekvő tényezőkre vezetni vissza.

A magyar nemzet tragédiáinak megrendítő magyarázatát sokszor 
megtaláljuk abban a szimbolikus cselekedetben, amikor Széchenyi 
könyvét, a Hitelt, a magyar nemzet örök tükrét elégették több 
helyen, semhogy beletekintettek volna, semhogy a magyar nemzet 
arcát abban megvizsgálták volna.

Ma nem dobjuk máglyára a Hitelt, hanem íróját a magyar nemzet 
nagy halottai közé sorozzuk, könyvét pedig megtesszük iskolai olvas
mánynak, azaz átadjuk a személyt is, a tanítását is a „m ult“-nak.

Széchenyi könyvének sok vonatkozása, politikai és társadalmi 
szemlélete, bírálata és tanácsa ma is időszerű, amelyeknek iskolában 
való tárgyalása azonban kényes természetű, mert a tanár könnyen 
átsiklik a jelen állapotok kritikájára, ami pedig az iskolában semmi 
körülmények között meg nem engedhető dolog. Tehát nem marad 
más hátra, minthogy tárgyaljuk a Hitelt, mint az irodalomtörténet 
egy fejezetét, mint a múltat.

Iskolán kívül meg az a módszerünk és az a törekvésünk, hogy 
szételemezzük, forgácsokra morzsoljuk szét Széchenyi írásait. Gon
dolatait jelszókká silányítjuk, egész életművét és nemzetépítő 
programmját az abszolút eszmék magasságába emeljük. Dicsérjük, 
felmagasztaljuk Széchenyit, de ebben a hangos buzgalomban több 
a demonstratív jelleg, mint az élő Széchenyivel való találkozás vágya. 
Az élő Széchenyitől félünk, mert nagy számadása van velünk, pedig 
minden becsületes magyar embernek találkoznia kell az élő Széche
nyivel, mert a legvégső mondanivalójában nem ostorozni, nem 
fajunkból kiábrándítani akar bennünket, hanem faji tulajdonsá
gainkról felvilágosítani, hibáink levetkőzésének szükségéről meg
győzni, s végül jobb emberré, hívebb magyarrá tenni.
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Nagyjaink ismertetésénél ezért fontos helye van az iskolában is 
Széchenyinek, de múlttá merevíteni alakját ott sem szabad, sőt a 
körülmények adottságai mellett, olyan tanítást kell a tanulónak 
nyernie Széchenyitől, hogy az majdan alapját képezze a teljes 
Széchenyi-ismeretnek, amellyel minden felnőtt magyar embernek 
bírnia kell. Azonban itt is téves szempontot követünk Széchenyi meg
ismerésében. Leghamarabb a Kossuth—Széchenyi párhuzamot 
szoktuk előkapkodni, és vitatjuk, melyiknek volt igaza, melyik 
tévedett, melyik volt nagyobb, s aztán az egyiket a másik fölé 
emeljük, pedig ha történetesen nem egy korban élnek, ma senkinek 
sem jutna eszébe, hogy Kossuth dicsőségét Széchenyi hibáztatásá- 
val növelje, vagy fordítva.

Az igrzság az, hogy Széchenyi létünk és fennmaradásunk felté
telének hibáink levetkőzését, jó erőink kifejtését tartotta, hogy így 
szellemiekben és anyagiakban gazdagok legyünk, azaz : erősek, 
hatalmasok. Ehhez azonban becsületes munka és férfias helytállás 
kell, amint alább kifejtjük. Nincsen azonban ez ma sem másként. 
Csak pártpolitikai történetszemlélet talál ellentétet Széchenyi állam
férfiúi hitvallása és Kossuth programmja között, akinek személye és 
politikai elve jelentette történelmünk folyamán a mohácsi vész óta 
legvilágosabban azt a törekvést és minden magyai lelke mélyén élő 
vágyat, amit ma modern szóval nemzeti öncélúságnak nevezünk. 
Kossuth harcának lényege és célja a magyar államiságnak minden 
idegen hatalomtól való független kialakítása. Valljuk meg őszintén, 
ma is ez törekvésünk, és ez után sóhajtunk. Ezt érezte meg a 48-as 
évek minden magyarja, s ezért fogadta be Kossuthot olyan mélyen 
a szívébe a magyar nép, és ezért jelentette, s jelenti ma is Kossuth 
neve az ország függetlenségének és magyar voltának fogalmát. 
Széchenyi és Kossuth elvei nemhogy nem ellentétesek, de kiegészítik 
egymásj;, sőt mindkettőnek az útját meg kell járnunk, hogy hazánkat, 
országunkat, népünket és fajunkat fenntarthassuk. Szerencsétlen és 
végzetes körülmények, a forrongó idők adottságai — melyekben 
Európa nagy eszmeáramlatai, a kortársak harci kedve egyaránt ható 
tényezők voltak — hozták magukkal, hogy Széchenyi és Kossuth 
ellentétes pólusokra kerültek.

Szakítanunk kell ezzel a téves és hamis tanítással. A két nagy 
embert egymás mellé kell állítanunk, mert egyformán nagy és jó
hiszemű mindkettő, s kettejük programmja együtt jelent csak egészet 
és magyar jövőt. Csak az időbeliség azonossága teremtette meg az 
alkalmat a Széchenyi—Kossuth „ellentét“-re. Ha a költő Zrínyi 
és Deák Ferenc egyidőben élnek, hasonló ellentét robbant volna ki 
amannak intranzigens magyar álláspontja és emennek az uralkodóval 
szemben való becsületes és jóhiszemű magatartása között. De mert 
századok választják el őket, senkinek sem jut eszébe egymással 
mérni a kettőt, ellentétet keresni közöttük, vagy az egyik rovására 
igazolni a másikat. .

A másik nagy baj, hogy bár Széchenyi könyveit a nemzet

JÉ
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Bibliájának nyilvánítottuk, nem olvassuk őket, legfeljebb egyes idéze
teket ismerünk belőlük, pedig a Hitelnél nyomonjáróbb nemzet
nevelő iratot alig lehet olvasni. Annak időszerűsége sohasem múlik 
el, mert magyar jellemünknek világosabb tükrét senki sem mutatta 
meg, mindenkori jövendőnknek feltételeit határozottabban és bát
rabban senki sem merte szemünkbe mondani.

Nem olvassuk Széchenyit, helyette felkapjuk egv-egy velős 
mondását, könyvek címlapját, újságok homlokát ékesítjük velük, 
mozgalmakat indítunk el, majd meg dús szóvirágokból koszorúkat 
fonunk, és rakjuk a halott Széchenyire. Hegyeket hordunk belőlük 
össze a sírra, nehogy feltámadjon a nagy halott.

Többen megpróbálták már (Imre Sándor, Ravasz László, Szekfű 
Gyula stb.), hogy Széchenyi alakját közelebb hozzák, hogy eszméit 
az elvont magasságokból a cselekvő élet területére vonják le, de 
hasztalan. Széchenyit újból és újból visszafektetjük a sírba, és az 
apoteózis glóriájával vonjuk be szellemkriptája ajtaját.

Hiába hirdette Imre Sándor, hogy Széchenyi a legnagyobb nem
zetnevelő, hogy könyveivel szól a mai magyar emberhez is. A Hitel 
nemcsak a reformkor magyarjához címzett levél, de a mai magyar 
embernek is üzenet.

Mindhiába.
Hasztalan hirdette Ravasz László, hogy Széchenyi próféciája 

ma is szól hozzánk, hogy reánk is vonatkozik; int és figyelmeztet.
Mindhiába.
Sietünk Széchenyit a történet távlatába helyezni. Díszítjük 

százféle jelzővel, kibányásszuk életének minden mozzanatát, s hogy 
emberi közelségébe is jussunk, hát belopódzunk hálószobájába is 
némelyik regényíró nyomán, s mohón kapunk a kiszínezett pletykák 
után. Máskor meg kínos aprólékossággal megszerkesztjük gondolat
rendszerét, csakhogy minél tökéletesebb szobrot faraghassunk róla. 
Egy szobrot, amely nem él, nem beszél, nem vádol, sőt elébünk áll, 
hogy eltakarja az élő Széchenyi alakját.

Erre a szoborra emelt súlyos kalapácsot Szekfű Gyula a ,,Három 
nemzedékiben. Harcot indított a szobor ellen Makkai Sándor is, 
de a szoborfaragást mi csak folytatjuk tovább, s vele egyidőben 
űzzük a görögtüzes Széchenyi-kultuszt.

Más oldalról meg neki-nekiindul a műbírálat Széchenyi köny
veinek s buzgón keresi a logikai töréseket, a gondolatzökkenőket, a 
stílus csikordulásait. Szorgosan kutat minden mozzanat után, melyből 
egy beteg lélek vergődésére, meghasonlására lehetne rámutatni. Sok 
Széchenyi-kutató tudományos kíváncsisággal fürkészi, szikkadt 
lélekkel betűzi a nagy magyar ember tragikus halálának indítóokait.

Sokkal egyszerűbb kérdés Széchenyi halálának megértése, sem
hogy az elméletek és feltevések sorozatát kellene egymás mellé 
vonni, vagy egymással szembeállítani.

Ha Széchenyi célja a nemzetnevelés, ha munkáiból prófécia szól, 
ám akkor mindenekfölött jellemzi Széchenyit a felelősség tudata.
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A magunk részéről ebben látjuk a Széchenyi-lélek legértékesebb 
fogalmi jegyét. Széchenyi nagy földeket bejárt, szorgalmas és képzett 
ember volt, akiben különösebb rátermettség nélkül is születhettek az 
európai reformok légkörében eszmék és gondolatok. A lényeg nem 
ebben van, hanem az elhatározásban, a tettreindulásban és a fele
lősség súlyában. Átérezte a Széchenyi-név elkötelezettségét és a 
küldetés parancsát, de a felvállalt harcnak felelősséggel való meg
vívását is.

Széchenyi 1860-ban fizikailag is meghalt, de a felelősség mar
cangoló érzése már 1848-ban megölte a lelkét. írásainak rapszódikus 
jellegéből, halálának körülményeiből sokan azt következtették, hogy 
Széchenyi beteglelkű ember volt.

Tévedés.
Széchenyi életművének éppen egyik legnagyobb tanítása, leg

fenségesebb értelme : halála.
Műveinek olvasása érdekes kortörténeti tanulmánnyá, különös 

lélekkutatási alkalommá laposodnék, ha tetteiből és írásaiból nem a 
lelkiismeret embere szólna hozzánk. E nélkül pusztán a közéleti 
szerep becsvágya maradna végső ok gyanánt Széchenyi egész 
működésében.
. Széchenyi írásainak és tetteinek valutáris értékét a felelősség 
tudata adja meg. A meg nem vesztegethető lelkiismeret. Valljuk be 
őszintén, van-e nagyobb tanításra szükségünk éppen ma, mint 
amilyet Széchenyi halálán keresztül is mutat.

Tömérdek a bajunk, kifogyhatatlan a panaszunk, akárcsak 
Széchenyi korában, habár részben más természetűek is azok. De 
éppenúgy, mint akkor, sommás összegükben mindmegannyit a kor
mányhoz utaljuk. Mindig messze keressük a bajok okát, de legalább 
is a szomszédbán. A lentállók fönt, a fentlévők lent keresik a bajok 
gyökerét, pedig sokkal közelebb van.

Azt mondja Széchenyi, kiki abban a munkában, munkakörben 
legyen hős, amelybe az élet állította.

Ezen fordul meg népek és országok sorsa. Helytállani becsülettel 
és tisztességgel, legyen az illető nagyhatalmú miniszter, vagy szegény 
kétkézi munkás. El nem altatható, meg nem vásárolható lelkiisme
rettel végezni minden dolgunkat, ellenőrizni minden vágyunkat és 
kitartóan hajtani előre minden tervünket. Ez a Széchenyi útja. 
Ezen az úton terem a bizalom a vezetők iránt, a nagy megpróbálta
tások idején az áldozatkészség ; ezen az úton terem a szociálisabban 
megosztott kenyér, a törvények ereje és a rendeletek hatályossága ; 
ezen az úton meghalkul a közélet tornyosodó lármája, és tárgyilago- 
sabb lesz a kritika szava ; ezen az úton buzgóbban emeli az ínség
munkás a lapátot, és továbbra is munkára kész marad a fogadkozó, 
állásba jutott ifjú ; méltányosabban kalkulál a kereskedelem, meg
bízhatóbban dolgozik az ipar, s megoldást nyer a föld és a munkás 
nagy pere, kíméletesebb lesz a pénz hatalma és erőtlenebb a csábítása.
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Istenhitben gyökerező felelősséget érezni minden tettünkben : 
ez az igazi Széchenyi-kultusz.

Egyetlen magyar ember sem indíthat el addig Széchenyi-moz- 
galmat, nem rendezhet Széchenyi-ünnepélyt, míg nem tekintett a 
saját leikébe, és nem tarto tt önmagával könyörtelen számadást. 
Nem virágos szólamokat kér és vár tőlünk Széchenyi, hanem becsü
lettel és tiszta lelkiismerettel végzett munkát mindenben és minden
kor. A felelősség tudatát érezni a magunk és mások sorsa iránt : 
ebben volt Széchenyi a legnagyobb, és ebben vagyunk mi kicsi
nyek : mi, szoborfaragók.

A leghívebb és legnagyobb magyar születésének 150. évforduló
ján, mely 1941 szeptember 21-én lesz, tartozunk ennyi beismeréssel.

Sopron. Csanády Sándor.

Középiskolai oktatásunk és az evangélium.
Evangélikus Egyházegyetemünk 1940 november hó 8-án tarto tt 

közgyűlésén a következő határozatot hozta : „Minden iskolafaj 
számára együttesen, közös kötetben kidolgoztatja a Tantervi Utasí
tásokat, s ezekben rá fog mutatni arra, hogy az egyes tantárgyak 
keretében miképpen valósítható meg az evangélikus szellem.“

Ezzel kapcsolatban körlevelet kaptak az evangélikus közép
iskolák az Evangélikus Egyházegyetem tanügyi bizottságának 
elnökétől : D. Kapi Béla püspök úrtól. A körlevél iskoláink lelki 
jövendője szempontjából nagyjelentőségű gondolatokat tartalmaz. 
Megállapítja, hogy egyházunknak külön Tantervi Utasításokra 
szüksége van. Iskoláink csak akkor lesznek evangélikus iskolák, ha 
a vallási tárgyakon kívül, az iskola tanító és nevelő munkájának 
minden területén, a reál- és humántárgyak tanításában is érvényesül 
a/, evangélikus szellem. Az evangélikus szellem részben a tanítási 
anyag kérdése : iskoláinkban éppen azért különös figyelmet kell 
szentelni az egyes tárgyak evangélikus és evangéliumi vonatkozá
sainak. Az evangélikus szellem azonban sokkal nagyobb részben a 
nevelői célkitűzésnek és behatásnak, a tanítás lelki irányának, a dolgozási 
módszernek és fegyelmezésnek kérdése.

Az evangélikus tantervi utasítás megkeresi a különböző tárgy
körben az evangéliumi és egyházi tanító-nevelő munkára alkalmas 
anyagot, és így felmutatja azt a többlet-különértéket, ami egyházi 
iskoláinkat elhatározóan megkülönbözteti az állami iskoláktól, és 
létüknek egyetlen értelmét képezi.

Az idézett gondolatokból láthatjuk, hogy itt a hatalmasan új 
életre ébredő egyházunk lelke sugárzik most a racionalizmus sivata
gában megszikkadt iskoláink felé, hogy hirdesse a változatlan evan
géliumot : Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. 
Azután : a fejsze immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, 
amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.
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Az egyház nem most először hirdeti ezt az evangéliumot. De 
most olyan erővel és hittel, hogy nem lehet kitérni előle. A reformáció 
korának új világot teremtő hitével szól. Annak a reformációnak a 
hitével, amely annak idején létrehozta evangélikus iskoláinkat. Ez a 
hit akkor iskolákat teremtett, hogy legyenek az egyház veteményes 
kertjei.

Az egyház ma újra felismerte, hogy iskoláink létének értelmét 
csak az adhatja meg, ha az egyház veteményes kertjeivé lesznek. 
Ha az az evangéliumi hit lángja megemészti iskoláinkban a kultúr- 
protestantizmus idejéből ittmaradt közömbös és külső vallásosság 
utolsó csökevényét is.

Már most hallom az ellenvetést, az ilyenkor mindig megszólaló 
tiltakozást: de ugyan kérem, milyen nevetséges rajongás ez, beteges 
képzelődés. Imádkozó, kegyes lelkeknek micsoda, világtól távoleső 
ábrándja. Hitről és evangéliumról prédikálni a tudományos haladás, 
technikai fejlődés, az új humanizmus és új társadalmi reríd világában.

Ezeknek ismét csak Pál felelhet, amikor azt mondja : hirdesd 
az Igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben, ints, feddj, 
buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az 
egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik 
szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök.

Szükséges ezeket a tényeket megállapítani, mielőtt a körlevélben 
jelzett nagy feladatok megvalósításához fognánk. Nézzünk nyíltan 
és becsületesen szembe a valósággal. Iskoláinkban még ma is nagy a 
közömbösség a hit és az evangélium dolgaival szemben. A külső 
látszatot igyekszünk ugyan megtartani, de igazi valónk szerint távol 
vagyunk ezektől a dolgoktól. Fázunk az ilyen szavaktól, hogy biblia
óra, imádkozás, evangélizálás, bűn, megtérés, ítélet, megváltás. 
Mosolygunk szegény beteg lelkeken, akik ilyen kérdéseken tépelőd- 
nek. Tanári szobában nem is lehet ilyen dolgokról komolyan beszélni. 
Tanárok bibliaórája pedig egészen elképzelhetetlen. Mi már csak 
fehér asztalnál tudunk találkozni, és vájjon ilyen alkalmakkor 
milyen témákról beszélgetünk? Legyünk őszinték : a tanárok között 
egy-egy iskolában nagyon kevés helyen alakult ki igazi lelkiközösség. 
Pedig vájjon nem éppen erre vo^a szükség? Mondhatatlan jelentősége 
volna annak, ha egy-egy iskolában a tanárok nem szégyelnének a 
biblia mellett találkozni, és ott az evangélium fényénél megbeszél
nének sok fontos lelki és iskolai vonatkozású kérdést. Megint hallom 
az ellenvetést: modern tanár és így beszél. Miért nem ment el papnak. 
Ezt azután mégsem lehet kívánni, hogy a tanárok bibliaórán beszél
jék meg az iskola és a nevelés dolgait.

Mennyire elfelejtettük, hogy a tanári hivatás az evangélikus 
iskoláknál papi hivatás is. (Megint hallom : szegény rajongó idealista.) 
Hiszen vannak olyanok is, akik azt mondják : nem érzek hivatást 
a papi pályára, tehát elmegyek tanárnak. Milyen tévedés ez. Mert 
ugyanaz a hivatás ez, csak talán még fontosabb területen.

Mi most az evangélikus tantervi utasításokat fogjuk kidolgozni,
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mert úgy érezzük, hogy iskoláink evangélikus lelke, evangéliumi 
nevelői szelleme kialudt, századok fényes és drága öröksége elsik- 
kadóban van. Ezt a nagy munkát vájjon hogyan fogjuk tudni elvé
gezni, ha mindjárt a munka kezdetén így nyilatkozunk. Hiábavaló 
lenne minden, a tárggyal kapcsolatos, evangélikus vonatkozású tény, 
adat, szempont megemlítése, ha a tények közlésénél nincs jelen, mint 
élő valóság, kisugárzó erő vagy biz myságtevés, a tanár krisztusi hite, 
példaadó élete. A hívő tanár minden jelenségben, történeti és ter
mészeti valóságban Isten útjait látja, titkait vizsgálja. Számára a 
történelem nem vak véletlenek tragikus játéka, materiális erők 
pusztító harca, a fejlődés és hanyatlás emberi színjátéka, hanem egy 
csodálatos isteni világterv megvalósulása, amelynek központjában 
fénylik a krisztusi megváltás boldog újszövetségi ténye.

Ezzel már feleltem is a természetrajz tanárának, aki azt kér
dezte : milyen evangélikus vonatkozású adat említhető meg a ter
mészetrajz tanításában. És a történelem tanárának, aki egyszerűen 
a világtörténelem evangélikus egyházra vonatkozó adatait akarná 
jobban kiemelni, mint eddig. Mert ugyebár, nem erről van szó. A kérdés 
nincsen megoldva, ha a természetrajz tanára megállapítja egy csomó 
természettudósról, hogy evangélikus volt, vagy ha a matematika 
tanára számtan példáihoz az adatokat az evangélikus egyház statisz
tikai adataiból veszi. (Már sokkal többet jelent az, ha kimutatja, 
hogy az evangélikus tudós életében milyen döntő szerepet játszott 
a biblia és a hit, és hogy tudománya alázatossá tette, és az Istenhez 
vitte közelebb.)

Miről van tehát itten szó. Arról, hogy a tanár életének legnagyobb 
ügye legyen az evangélium. Ez a kezdet. Mert tegyük föl, hogy lesz 
kitünően megszerkesztett evangélikus tantervi utasításunk, de a tanár 
maga nem hisz az evangéliumban, és számára az Isten országára 
tartozó dolgok teljesen közömbösek. Hogyan alakul át akkor majd 
iskolánk a kívánt evangélikus szellemben? Mert, ugyebár, evangé
likusnak lenni egyenlő : hinni az evangéliumban és Krisztust kiábrá
zolni életünkben. Ismerni, olvasni a bibliát, és arról alkalmas és alkal
matlan időben bizonyságot tenni. Hívő emberré csak hívő ember 
nevelhet. Ravasz László írja : Jézus nem theologiával nevelt. Nem 
csak azzal, amit mondott, és nem csak azzal, amit tett, Jézus a 
személyiségével nevelt. Nem, amit mondunk, hanem akik vagyunk ; 
nem aminek látszunk, hanem amit élünk ; nem amiről bölcselkedünk, 
hanem ami próbát megállunk : ez bennünk a győzelmes erő.

A krisztusi személyiség pedagógiájáról van itten szó. És nem 
csupán evangélikus"vonatkozású tények felsorolásáról. Erről beszél a 
körlevél is, amikor azt mondja, hogy az evangélikus szellem első
sorban a nevelői célkitűzésnek és behatásnak, a tanítás lelki irányá
nak, a dolgozási módszernek és a fegyelmezésnek a kérdése.

Először is kialakul egy belső lelki közösség és nem csupán külső 
barátságon alapuló együttlét a tanárok között. Megváltozik az óra 
és a tanítás levegője, hangulata. A viszony a tanár és diák között.
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Más lesz a fegyelmezés és az elbírálás. Azonban ez, a szereteten 
alapuló, evangéliumi munkaközösség nem lesz ellentétben — mint 
sokan hiszik — a szükséges szigorúsággal és büntetésekkel és kemény 
fegyelemmel. Csak más lesz a tartalma, mint a sablonos, külső és 
csupán hatalmon alapuló nevelői eljárásnak. A lélek lesz más, ami 
a tanár egyéniségéből kiárad.

Mindig azok voltak evangélikus iskolai történetünknek a leg
fényesebb és legáldottabb korszakai, amikor sokan voltak ilyen 
krisztusi lelkületű, hívő tanárok. Nem arról van tehát szó, hogy most 
valami olyan újat hozzunk létre, ami eddig nem volt, hanem a 
tegnap és ma és mindörökké ugyanannak a Krisztusnak beszédét 
szóljuk és éljük. Mint ahogy tették sokan kiváló tanárelődeink, akik 
nem szégyelték a Krisztus evangéliumát. Mint ahogy mi ma gyakran 
tanári társaságban tesszük, amikor finoman, szelíd gúnnyal és 
viccelődéssel ütjük el a legszentebb dolgokat.

A fejsze a fák gyökerére vettetett. Evangélikus iskolánk fájának 
gyökerére is. Vagy Krisztusba oltott, te h á t: evangélikus iskolává 
leszünk, vagy beleszürkülünk az egységes állami rendszer unifoimi- 
záló egyhangúságába, és lemondunk a nagy örökségről.

Ez az örökség nemcsak az ősi, protestáns iskolák ragyogó tör
ténete, sajátos genius locija, hanem ennél sokkal több : élő hit.

Hitet oltunk a gyermeklelkekbe akkor is, amikor démoni erők 
pusztítják a világot, amikor társadalmi és gazdasági rendszerek 
omlanak össze, értékek semmisülnek meg, és az európai harcmezőkön 
szerte ismét holttestek ezrei hevernek.

Hinni akkor, amikor senki sem hisz, szeretni akkor, amikor 
mindenki gyűlöl, építeni akkor, amikor a háború romboló ösztöne 
mindent elpusztít, amelyre eddig olyan büszke volt az emberiség.

Építeni olyasmit, amit emberkéz nem rombolhat le. Múló tár
sadalmi és politikai vagy világnézeti divat nem tehet időszerűtlenné.

Igen, ezt akarjuk mi.
Megépíteni evangélikus iskoláink hegyen épített városát.
Gyermekeink számára.
Hogy szerencsétlen magyar népünknek is boldogabb jövője 

legyen. '
Sopron. Csaba József.
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Az iskolás korban válik fokozatosan nagyobb-nagyobb erejűvé 
a nyomtatott betű hatása, mert egyre több úton-módon férkőzik a 
növendék leikéhez. Alakító hatással vannak rá az ifjúsági olvas
mányok, a magaválasztotta könyvek, az ifjúsági folyóiratok, és 
következetesen vagy következetlenül, de bizonyosan segítenek abban, 
hogy kialakuljon élet- és világfelfogása. Fokozatosan megnő érdek
lődése a felnőttek olvasmányai iránt, olvas olyasmiket is, amik nem 
neki valók. Mert könnyen és olcsón fér hozzájuk, olvassa a szenny
irodalmat is. A napilapok hatása, és pedig bizonyos szempontból káros 
hatása is számottevő, mert a napilapok az eseményeket pártszempont
ból, egyoldalúan adják elő, továbbá egyszerre túlontúl sokfelé 
irányítják a növendék érdeklődését, és lelkében ezzel könnyen zavart 
keltenek.

Az irodalom a tanuló számára elsősorban a szórakozást nyújtja. 
De a nevelés ezt a szórakozást is, épúgy mint a munkát, a nevelés 
céljaira igyekszik felhasználni, gyümölcsözővé tenni. A tanuló minden 
foglalkozása hasznosítható a nevelés szempontjából. Az olvasás 
azonban több is, mint szórakozás. Az iskola középső helyen áll ugyan 
az alapvető családi nevelés és a befejező önnevelés között, mégis a 
családi nevelés hosszú ideig együtt hat az iskolával a növendékre, és 
ugyanúgy már a középiskola ideje alatt, a tanuló 14—15. életévében 
megindul önnevelése. Kezdi a repülőgépmodellezést, verset ír, olvas
gat, azon töri a fejét, hogy mi legyen, kémiai laboratóriumot rendez 
be magának. És mindezt halálosan komolyan kezdi csinálni, ő nem 
tudja, hogy valójában játék és munka ez a foglalkozása. Készülni 
kezd az életre. Amilyen fontos ilyenkor, hogy határozott tennivalók 
bőven álljanak a tanulók előtt, éppen olyan fontos az is, hogy az 
ébredő önállóság megtalálja az érvényesülés útját. Szabadságra van 
szüksége a növendéknek, hogy érdeklődésének, derengő életcéljának 
megfelelően saját felelősségére megválaszthassa tanulmányait. Jó, 
ha kifejlődik önnevelő tudatossága, és ha az iskola meg tudja adni 
erre a módot és a_tanácsot.

A tanuló önnevelésének úgyszólván egyedülálló eszköze az 
iskolán kívüli olvasmányok. Különösen 16 éves korában kapja el a 
tanulót az olvasás láza és megindul a könyvek csereberéje, az egész 
osztály könyvet hord a hóna alatt. Rábízza magát a könyvre, amíg 
egyszer később, eszétől függ, hogy mikor, rá nem jön arra, hogy az

1 Felolvasás a nagykőrösi reform átus Arany János gimnázium tanári 
karában, 1941 február 27-én.

A  középiskolai nevelés és az irodalmi
olvasmányai az iskolán kívül.1
A tanuló iskolánkíuiili olvasmányainak milyen szerepe 
van személyisége kialakulásában ?

2
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olvasás még nem minden, hanem ahogy Goethe mondja": „Még majd 
nagyon meg kell szenvedned azért, hogy magadévá tehesd, amire 
apád egyszer megtanított!“ Érése közben jön rá arra, hogy több az, 
ha már nem jár a könyvek pórázán, hanem a maga eszét is szabadon 
önálló munkába állítja, és maga keresi meg az értelmet abban, ami 
magában és körülötte végbemegy. Az olvasás tehát szórakozással kez
dődik, önműveléssé lesz, és az önálló gondolkodásba torkollik.

Az iskola feladata és az irodalmi műveltség. Az ú. n.
„általános műveltség“ és az irodalmi-művészi szakműveltség.

A középiskola, s itt most elsősorban a gimnáziumra gondoljunk, 
egyik célkitűzése szerint előkészít a felsőbb egyetemi, főiskolai 
tanulmányokra. Ezzel felelősséget vállal arra nézve, hogy a nemzet 
számára művelt középosztályt nevel. Másfelől azonban akkor, amikor 
megadja a jövő mérnökeinek, orvosainak, politikusainak, közigaz
gatási tisztviselőinek, művészeinek az alapvető nevelést, humanista 
jellegénél fogva, mint az erre legjobb és legsokoldalúbb intézmény, 
a fokozott nyelvi és irodalmi tanulmányokkal azon is munkálkodik, 
hogy irodalmi-esztétikai világnézetet adjon a jövő íróinak. És ez 
nem is kis feladat, ha az irodalom valóban a nemzet belső, szellemi 
értékének folytonos, véget nem érő kitermelése, a közösség élet
elemeinek tudatosítása. Az iskola célkitűzése szerint a keresztyén 
nemzeti életideált fejezi ki az irodalom is, tehát a kultúrát alkotó, 
gyarapító tudósokat, művészeket, költőket is neveli.

Ami mármost az első szempontot, t. i. a felsőbb tanulmányok 
alapját képező egyöntetű műveltség elsajátíttatását illeti, az iskolai 
nevelés, ha az ú. n. „általános műveltséget“ helyesen adja, akkor 
sem nem akar mindent megtanítani, hiszen ez lehetetlen is volna, 
sem nem akarhatja önkényesen a maga tetszése szerint lezárni a 
művelődés valamely hagyományos körét azzal, hogy ami ezen belül 
van, az a műveltség és az a fontos, ami ezen kívül van, az értéktelen 
vagy tilos terület, ha már mindent nem lehet megtanítani, hanem 
megindítja növendékeiben a további művelődést, kedvet kelt benne 
a további önművelésre. Megjáratta velük a múltat, azaz a jelen 
tudományos eredményekig az utat, rávezette őket a bevégzetlenség 
gondolatára, és azt adta nekik útravalóul, hogy felismertette velük a 
megoldásra váró kérdéseket, az új feladatokat. A tanuló műveltsége 
tehát a további művelődés tudatos vágyában nyilatkozik meg, nem 
ismereteket, sőt nem is értelmi fejlettséget jelent. Jelenti mindazt a 
törekvést, ami emelkedésében, további mindenirányú fejlődésében 
fogja majdan elérni teljesedését. Az ilyen műveltségre, a tudatos 
iskolánkívüli és iskolántúli önnevelésre, az eszközök, s így az olvas
mányok helyes kiválasztására is minden iskola között elsősorban a 
gimnázium vezetheti el a növendékét. Kritikai érzéket fejleszt ki 
benne, és ápolja benne a törekvő élet dinamikus erejét.

A növendék irodalmi ízlését az iskola fejlesztheti ki olyan
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fokra, hogy majd akkor is, amikor magának kell kiválasztania, hogy 
mit olvasson, el tudja találni, melyik a jó könyv. S ha rossz könyv 
került a kezébe, arról objektív értékítéletet tudjon mondani, hogy 
miben nem ütötte meg a jó könyv mértékét. Különben a szemetet 
fogja pártolni, meg a félszemetét, miközben éhenhalhatnak tőle 
azok az írók, akik nem üzletből, lelkiismeretük szavára hallgatva, 
a népszerűtlenséget is vállalni merik a korszerű remekmű kedvéért. 
A nagyközönség, az olvasó nagyközönség ízlése ma elmaradt a 
művészet színvonala alatt, a legnagyobb könyvek nem fogynak, 
a festészetben a giccs megy, a zenében az ú. n. schmachtfetznik 
örvendenek közkedveltségnek. A tömeg a tömegárut, a tömegben 
gyártott félirodalmi sorozatot veszi, az számára az értékmérő, ami 
pedig ezen a hétköznapin felül áll, azt kigúnyolja tudatlanságában. 
Ez a tömeg ítéli el pl. Bartók művészetét is. Tudálékosan, 
erőszakosan fölényes a bírálatában, pedig kritikai érzék híján 
éppen ő választja meg rosszul rajongása tárgyait.

Ami pedig a másik szempontot ille ti: a gimnázium szakiskolává 
válik a növendék számára, ha egész életére az emberi céltudatos 
munkálkodások közül a szó eredeti jelentésében humanista, azaz 
klasszikusan gondolkodó, alkotó, művész-életformát, az irodalmi
szellemi életformát választja. A gimnázium a latin és a magyar nyelv 
szellemének, irodalmának a központi elhelyezésével és hangsúlyo
zásával ennek az irodalmi műveltségnek, az írásgyakorlatnak is 
szakiskolájává lehet. Ha író lesz valamelyik növendékből, lírában 
vagy regényben egy új univerzumot fog teremteni magának, maga 
köré. Ezért kell nagyon sokoldalú és alapos műveltséget szereznie 
az iskolai tanulmányokon túl is önnevelés útján, és ezért kell meg
járnia az élet minden útját, hogy magán szíve legmélyéig szenvedé
seken keresztül azt minden oldaláról alaposan megtapasztalja. József 
Attila azt tartotta, hogy ,,aki dudás akar lenni, pokolra kell annak 
jutni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni“. Éppen 
a magyar irodalom legnagyobbjainak az életében látjuk a két főfeje
zetet ismétlődni : műveltsége, viszontagságos ifjúsága. Csokonai, 
Petőfi, Arany, Ady, József Attila. Talán a vidéki jó polgári élet, az 
egyhangúság, a személyes erkölcsi biztonság, cs^ád és az iskola 
védő, istápoló, veszélyt riasztó környezete az akadálya annak, hogy 
diákjai közül a biztos életpályákon kívül művészi pályára egyiket 
sem viszi az ellenállhatatlan belső ösztön. Hogy ez így történik, 
annak nem kell, hogy az iskola legyen az oka, sokkal inkább oka a 
tanuló iskolánkívüli környezetének a jellege. Kell, hogy az iskolán 
kívül nagy, tömör, sokoldalú hatások érjék a növendék lelkét. Nagy 
kutatók, közéleti férfiak alakulhatnak ki egy iskola padjaiban, 
művészek azonban csak akkor, ha az iskolán kívül elég gazdag és 
változatos az élet, ha elég benyomás, indíttatás éri a fiatal lelket. 
Tudjon anyagot gyűjteni, élményt gyűjteni. Ez és az irodalmi művelt
ség, s természetesen a tehetség, az irodalmi-művészi világnézet ki
alakulásának tényezői. A jogtudományban lehet valamire vinnie,

2 '
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ha csak akkor határozta el, mi legyen, amikor belépett az egyetem 
kapuján. A művésznek hamarabb kell indulnia, fönt már csak a 
technikai ügyességet és a beigazolódást veszi. Annak a beigazoló
dását, hogy helyes irányban kezdte fejleszteni művészi egyéniségét. 
Egy városra nem lehet ítélet, hogy irodalomban csak nagy jött-mentjei 
voltak, hiszen ilyen meddőségének okai klimatikus gazdasági okok 
is lehetnek, esetleg a lakosság faji eredetének és összetételének a 
sajátságaiból eredő okok, tehát lélektani strukturális okok. Más a 
típus, mintsem hogy kedvező volna, vagy képes volna írói-látnoki, 
elragadtatásban és az érzés világszemléletében élő személyiség ki
alakítására. Helyette elsőrendű gazdasági kultúrát teremt, realiz
musával és józan valóságérzékével kitűnő vegyészeket, fizikusokat, 
politikusokat termel ki magából, lelkiismeretes közigazgatási férfiakat, 
egy kis dilletáns irodalmi ambíció is lehet egyikben-másikban, de 
szabad, különc irracionális életformára, amilyen a művészé, nem tud 
nevelni.

Az irodalom nevelő értéke.
Az irodalom legfőbb nevelő értéke elsősorban abban rejlik, hogy 

olvasói elé példaképeket, követendő ideálokat állít. Azért képes erre, 
mert minden ember többé-kevésbbé hajlik arra, hogy magát másnak 
lássa, mint ami, azaz. olyan szerepet játszik, amelyre sem öröklött 
sajátságai, sem körülményei folytán nincs predesztinálva. Flaubert 
Mme Bovary-ja volt az ilyen lelki attitude legkifejezőbb irodalmi 
alakja, ezért a franciák az ilyen viselkedést bovarizmusnak nevezik. 
Nos hát, van bovarizmus jó és rossz értelemben egyaránt. Ezt a 
nevelők régen tudják, és ezért példaképeket állítanak tanítványaik elé. 
A bovarizmus : szerepjátszás, előnyös is lehet, hátrányos is lehet az 
egyénre. Horváth János Petőfi fejlődésére előnyösnek tartja szerep- 
játszását Petőfi-könyvében. A nevelő a példaképeket a mítoszból, 
a történelemből, az irodalomból veszi, Herkules, Imre herceg, Petőfi 
Apostola egyaránt lehetnek eszmények. A róluk szóló történetek 
méltósága, megragadó mozzanatai teszik ezeket a hősöket követendő 
eszményekké, ezért a hozzájuk fűződő történeteknek megnyerőeknek, 
a feldolgozásaiknak hibátlanoknak, lélekemelőknek, egyszóval irodal
miaknak kell lenniük. Bár az irodalom hőseit nehezen lehet követni, 
és pedig azért, mert nem csak jók, hanem az intelligenciának is em
berileg rendkívül magas fokán állanak. Intelligenciájuk miatt nem 
lehetnek teljes mértékben jók, egyéni elgondolásuk miatt követnek 
el valahol valami hibát a közösség feltétlen erkölcsi törvényei szerint, 
mint pl. Kemény Zsigmond hősei, Bánk, Toldi. Intelligenciájuk és 
erkölcsiségük, vagy másképpen egyéniségük és környezetük uralkodó 
elve ütköznek össze. Akik nem így éltek az irodalomban, hanem 
igazán jók voltak mindvégig, azok vagy naivak, mint Pickwick úr, 
vagy betegek, mint Dosztojevszkij epileptikusai, vagy unintelligensek, 
mint Tiborc, Bence. Egyszóval: nem méltók arra, hogy kövessük 
őket. Hiányosak, nem teljes emberek. A közkeletű könyvek egyszerűbb
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feladat elé állítják a példát kereső olvasót, jó, közepes és bűnöző 
típusokat ábrázolnak. A mesterdetektív vagy a bonviván az eszmény, 
a közepes a cselekményben a töltelék, a bandita vagy az intrikus az 
elriasztó rém. Sokan, amikor önmaguk eszményi alakját keresik 
az irodalomban, megállapodnak a legkéznélfekvőbb irodalmi típusok
nál, következésképpen a legrosszabb, legértéktelenebb alkotásoknál. 
A versenyben nagy előnyük, hogy modernebb alakokat szerepeltet
nek, mint Shakespeare Coriolanus-a, továbbá az, hogy Shakespeare, 
Arany, Stendhal hőseinek utánzásához nagyobb erkölcsi erőfeszítés 
és több értelem kell mint Poirot mester vagy a fiatal newyorki 
magánnyomozó, Jimmy Crosby utánzásához. A ponyva a leghétköz
napibb és legfelületesebb tömegálmokat írja át regénynek, filmnek : 
a jóllétet, a társadalmi megbecsülést, a pénzügyi sikert, a könnyű 
szerelmet. A klasszikus irodalmi hősök bonyolult, nagyszerű jelleme 
és életcélja nem versenyezhet népszerűségben a tömegirodalommal. 
A klasszikus hősök álma rendkívüli, nehezen valósítható meg, ők 
maguk a paranoia olyan magasabbrendű megnyilvánulását mutatják, 
amilyent csak alkotóik kongeniális intellektusa találhat ki. Paranoiás 
jelenség életükben az, hogy emberfeletti akarattal maradnak hűsé
gesek szerelmükhöz érdek nélkül, és mégis dicsőséggel övezve büszkén 
küzdenek hazájuk szabadságáért, a gonosza pedig utólérhetetlenül 
rosszindulatú és utánozhatatlanul leleményes a bosszúállásban. 
A paranoia alatt nem a régi elmekórtan értelmezése szerint való elme
baj értendő korántsem, hanem minden olyan hétköznapi szemmel 
túlzottnak látszó, hősi törekvés, amely genialitása folytán tényleg 
már az őrültséggel határos, mint pl. Hamlet kérlelhetetlen igazság
érzete. Ez az egyszerű, a mindennapi kenyérért küzdő, nyugodt 
polgár mértékével nem mérhető hősi erőfeszítés. A paranoiának igen 
becses és esztétikailag értékes eredménye Ady költészete, Szabó 
Dezső nagyvonalú újszerűsége, sőt még Petőfi verse is : „Anyám, 
az álmok nem hazudnak ...“, Széchenyi emberfeletti küzdelmei és 
vívódásai. Beteges formái a nagyzás, az alaptalan és túlzott ön
becsülés mániákus kórtani esetei.

Az irodalmi példa tehát az ember bovarisztikus hajlandóságánál 
fogva a jellemformálás hatalmas eszköze. Ezért a propaganda rejtett 
eszköze is lehet olyan korban például, mint a mai, amikor az átlag
embernek eszményített alakban mutatja meg sajátmagát, ahogy 
nagv adag önzetlenség és még több hajlam a könnyű behódolásra 
jellemzik. Ennél a két tulajdonságnál fogva aztán csak a környező 
rendszer jellegén múlik, hogy jóba vagy rosszba ugratja-e be az 
olvasóját az irodalomba álcázott propaganda.

Mivel a lélektanban is megvan a gazdaságosság törvénye : minél 
kevesebb befektetéssel minél nagyobb hasznot elérni, azaz minél 
kevesebb erőfeszítéssel minél intenzívebb szórakozásra szert tenni, 
a rövid, olcsó, népszerű stílusban megírt izgalmas, vagy az olvasó 
hiúságát kielégítő ál-komoly művek — ez utóbbiak tehetséges, de 
egyszersmind üzleti szellemmel megáldott termékeny írók nagy mű-
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vei komoly és lehetőleg nagyon történelmi vagy irodalmi címmel —, 
az olvasó ifjúság számára a legnagyobb veszély. Az még nem baj, 
hogy a detektívregény a mai élet aljasságaiból szövi a meséjét, bár 
fölöslegesen és valószerűtlenül zsúfol és túloz, mert az igazságszol
gáltatás mindig leleplezteti és megbünteti benne a banditát, az s°m 
baj, hogy alakjai húsból-vérből való nők, férfiak, bár kevés művé
szettel megrajzolva; még az sem baj, hogy egyes nagyigényű könyvek 
pompásan segítik a zene, történelem, irodalomtörténet, fizika és 
művészettörténet tanárát munkájában. Azonban az lehet a baj, 
hogy a növendék, ha mindig a ponyvát olvassa titokban és a literá- 
torok fél-műveit nyíltan, még majd azt hiszi, hogy ez az igazi irodalom, 
ez Tolsztoj, Sinclair Lewis és Du Gard. Ezekből nem ismeri meg az 
élet értelmét mélyebben, ezektől nem tisztul a lélek, ezek nem élő 
igehirdetés, ahogyan egyszer valaki mélységes művészi élményét 
elnevezte. Ezek csak olcsó szórakozás, röpke izgalom, esetleg egy kis 
életrajzi vagy történeti felhígítása annak, amit középiskolában tanult 
az olvasó, és most festett díszletek között újra végignézhet.

A jó könyv és a rossz könyv.
Schopenhauer azt mondja, hogy vannak az irodalom egén meteo

rok, bolygók és állócsillagok. Azaz megtévesztő könyvsikerek, 
amelyekről csakhamar mégse tud senki. És vannak bolygók, tetsze
tősebb, állandóbb jelenségek, közelebbről és fényesebben is ragyog
nak, mint az égbolt legtávolabbi zugaiban hidegen parányié álló- • ; 
csillagok. Mégis csak ezeknek van önálló fényük, ezek a mennybolt 
napjai, titkaikat hozzáértők, csillagászok fejtik meg hosszas számí
tásaikkal. Az átlagember az égen a bolygót csodálja, közülök választ ( 
magának csillagot. A szakember azonban tudja, hogy melyikkel 
hányadán legyen. A könyv kiválasztásában tehát ne a divat vezessen 
bennünket, ha könyvet adunk a tanuló kezébe, legyen bármilyen 
hasznos és bevált olvasmány is. Akármennyire ajánlkozik Harsányi 
Zsolt, Máray az igazi regényíró, akármilyen megnyerő is Nyíró, 
Tamási Ároné az igazi regény. Könyvértő ember hatodik érzékével 
már egyetlen mondatból, a könyv fogásából, a reklám hangjából 
kiismeri a tömegízlés kedvenceit. A tömeg és ízlése ügynökei a közép- 
osztályt is rá igyekeznek beszélni egy-egy könyvsorozatra, ezért már 
a gimnáziumban, és elsősorban a gimnáziumban kell rávenni, hogy 
ne elégedjék meg a tömeg ízetlen eledelével. Az az elit középosztály, 
amely az iskola eszménye, Áprily hasonlatával „irisórai szarvas, nem 
járhat vályúra a borjak között“ . A legtetszetősebb, legnépszerűbb 
könyvek szerint ítélve, a mai regény nem volna egyéb, mint hanyatlás, 
műfaji megalkuvás, tudós színek alatt árult kuruzslás. És úgy viszony- 
lik az igazi regényhez, mint a kórtani színes ábrák az egészséges, 
élő testhez.

Miről lehet hát felismerni az igazi, az egészséges regényt? Mi a 
közös jelleg a Rouge Et Noir, a Wahlverwandtschaften, a Rajongók,



( ] r. K ö r m ö c z i  L . : A  k o z é p is k .  n é v .  és a z  i j j .  íro d . o lv a s m . a z  isk . k ív ü l .  231

az Arrowsmith művekben? Először is, hogy nem az élet egy tetszőleges 
részletét adják kedvük szerint anekdotikus kivonatban, nem is min
denestül úgy, ahogy az író emlékében él, hanem a való életen túl, a 
való élet felett a lehetséges, de elérhetetlen eszményt teremtik meg, 
ahogy az élet még sohasem mutatkozott, de amilyennek az életnek 
lennie kellene, amilyen az élet belső elve, mai életünk egyetemes 
értelme. Így fejtette meg Tolsztoj a Háború és Békében a Napoleon— 
Kutozov-problémát, Oroszország történelmének, az orosz nép lelkének 
a nagy talányát. Örök modellt teremtett. A háttér nem díszlet, a 
dialógusok nem önmagukért vannak, még csak nem is merülnek ki 
abban, hogy milyen jellemzők, hanem Arany dialógusaihoz hasonlóan 
az örök magyar mondatok itt, az örök orosz mondatok ott : a nép 
önismeretét adják.

Az igazi regénv ezért nem a cselekményre helyezi a főhangsúlyt, 
benne a cselekmény, a történet néha nagyon kevés, s csupán arra szol
gál, hogy mint erős zsinórra, felfűzhesse rá a lényeges dolgokat: 
váza az alakok lélekanalízisének, a plasztikus stílusnak, a világnézeti, 
korszemléleti elgondolásoknak. S ami éppen történik, az az alakok 
lélektani törvényei szerint következetesen s nem az író önkénye 
folytán történik. A rossz regényben az író megállapításait követjük, 
az író akkor is az előtérben áll és beszél, amikor még olyan jól rejtőzik 
is személyei mögött. A jó regényben egy zárt világba merülünk el, 
belülről nézzük, érezzük az atmoszféráját, az életritmusát, hozzá
szokunk, akklimatizálódunk a légköréhez. Amikor vége a könyvnek, 
azt érezzük, hogy magunkra maradtunk, a kedvünkre való kör és 
világ bezárult előttünk. Emlékezzünk csak vissza, a Monte Christo 
után pl. mindenki visszakívánkozott a könyv világába és a folyta
tásokban már nem érezte otthonosan magát. Bármilyen érdekes volt 
a Világ Ura, szórakoztatott, de nem volt művészi, alapos minden 
apróságában. Nem Dumas írta. Világot, korokat teremteni, hogy 
minden részlet lelkiismeretesen az igazságot szolgálja, nem lehet 
akkordban. A Varázshegy hét évig készült, a Thibault-család 1922-től 
1939—40-ig. A mai tudományos elemző lélektan alapján új emberi 
lelkeket alkottak, lélektanuk teremtő lélektan, íróik keze alatt új 
lelki táj alakul ki, egy emberiségé, amely felé fejlődik a mai bonyolult, 
teljes értelmű, elit-ember.

A közkeletű regény abban is tisztességtelen versenyt támaszt 
az igazi regénnyel szemben, hogy a cselekményre, az izgalomra, a 
meglepetésre tereli a figyelmet, tehát eltereli a lényegesről a lényeg
telen dolgokra. Mégis ahogy a rossz verset nagyon jól fel lehetne 
használni az iskolában közös elemeztetéssel a jó vers megbecsljltetése 
céljából, a rossz regény hibái, hiányai, hamis hangjai a tanár keze 
alatt felhívhatják a tanulók figyelmét a jó regény tulajdonságaira. 
Az iskola mindig mesterművek szemelvényein tanítja a jót, a szépet, 
ezzel annyira hozzászoktatja a tanulót a kristálytiszta, klasszikus 
művészethez, hogy már nem is tudja becsülni különösképpen. El 
kell néha keseríteni a tanuló szájízét valami nem embernek való
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kotyvalékkal, hogy aztán hálás legyen Shakespeare, Arany, Tamási 
Áron tiszta poharáért, amellyel elveszik az undor ízét ajkáról. Nincs 
jobb eszköz a jó zene tanításában sem a rossz zenénél, ha nevetségessé 
tudja tenni a tanár üres, ügyefogyott lármáját.

Milyen könyv kerüljön az ifjúság kezébe, mikor és
milyen úton ?

Műveltségünk csak magyar lehet. Lelkialkatunk miatt is, de 
azért is, mert öntudatunk erejét meg kell védenünk a germán és szláv 
határon. Ma azonban ezrével kerülnek ki érettségizett diákok a 
középiskolákból a nélkül, hogy ismernék az összehasonlítás mértékét, 
a kor európai színvonalát. Műveltségük lokálpatriotizmus, öntudatuk 
a tudatlan ember ostoba elbizakodottsága. Pedig ismervén egy-egy 
nagy írónk külföldi kortársait, csak még jobban becsülhetnék ma
gukra hagyott géniuszainkat, remekműveikért vívott küzdelmeiket. 
S ha az összehasonlítás néha a külföld előnyére ütött ki, az példa 
és ösztönzés volt, mint Kazinczy munkássága mutatja. A magyar 
irodalom akkor volt a legvirágzóbb, amikor bátorsága volt fel
figyelni az Ady-szövegezte figyelmeztetésre : ,,Diák, a földön Dante 
is élt!“ Minél több oldalról, minél több színben és formában, de 
mindig az okos, ízléssel és lelkiismerettel megírt, magasabbrendü 
irodalomból gyűjti az élményeit, annál közelebb jut az ifjúság az 
élet, a világ összefüggéseinek tökéletesebb meglátásához és helyesebb 
éitelmezéséhez.

Ha az eddigiek alapján össze kellene állítani valamelyik, mondjuk 
az angol irodalomból az ifjúság számára a nekivaló és hozzáférhetővé 
teendő művek jegyzékét, először is törölni kellene felette a „kötelező 
olvasmányok“ elnevezést. Azért, hogy el ne riadjon az ifjúság a 
könyvtől. Legyen sok más iskolai dolog kötelező rá, de azt, hogy 
tanulmányain felül otthon mit olvasson, azt elég ajánlani neki. 
Ha a könyv szórakozás, akkor az is igaz, hogy parancsra szórakozni 
nem lehet, ha még olyan fontosnak tartja is a nevelő, hogy nemesen 
szórakozzék a növendéke. A könyvolvasás azonban, tudjuk, több is, 
mint szórakozás : önnevelés. Nem az a módja, hogy tűzzel-vassal 
kötelezővé tesszük, hanem ennél sokkal nehezebb, tervszerűbb, 
alaposabb előkészítéssel, módszeres munkával erre az útra vezetjük 
már messziről az ifjúságot. Hogy maga induljon meg, azt érezze, 
hogy magától indult meg ebbe az irányba, azért rakja az iskola a jó 
könyveket az osztályokba, a tanulók kezeügyébe. Turkáljon a könyv- 
szekrényben. Mint a Családi Körben az apa, nem nyomta gyerekei 
kezébe a nyulacskát, hanem felakasztotta tarisznyáját a szögre és 
várta, hogy kutasson benne az apró nép madárlátta kenyér után. 
így még nagyobb a boldogság, ha többet talál benne, mint amennyit 
várt. A tanulók rendelkezésére álló könyveket fejlődésük fokához, 
életkoruk mindenkori érdeklődésének irányához éppenúgy hozzá 
kell hangolni, mint a tanulmányi követelményekhez. Olvasni kell
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őket megtanítani, nem regények tartalmi ismeretére, ezért kell a 
lélektani elvet hangsúlyozni elsősorban. A l l  éves gyermek olvassa 
Wilde meséit, Kipling állateposzát a dzsungel életéről, Peter Pan 
londoni tündérfi kalandjait a világváros ligetében, Alice baran
golását a csodák országában. 12 éves korában az indián-romantika 
Cooper könyveit, a Beowulfot, az angolok e csodaszarvas-mondáját. 
13 éves korában Robinson való neki, Gulliver kalandjai, Stevenson 
Kincses Szigete, amely érdekfeszítőbb, izgalmasabb írás minden 
detektívregénynél és a versenyben veri az összes ponyvát. 14 éves 
korában a kalandokból át lehet vezetni annak a felelősségnek a 
tudatára, amellyel környezetének tartozik, de nem kevésbbé érdekes 
könyvek segítségével, mint a Tamás Bácsi Kunyhója, a Robin Hood 
betyárromantikája, a Tamás Űrfi Kalandjai, a Koldus és Királyfi. 
A hazáról és a vallásról Shakespeareben olvashat a Lamb-féle fel
dolgozások nyomán nemrég megjelent Shakespeare-mesék fordításá
ból, Pearl Buck Édes Anyaföldjében, a Hátsó Lépcsők Harmadik 
Emeletben, Jerome e modern londoni Krisztus-legendájában. 16 éves
nek Scott romantikus lovagregénye való, Jerome három londoni 
fiatalemberének csónakkirándulása a Temzén. A VII. osztályban 
összehasonlíthatja Copperfieldet, Arrowsmitht a magyar regénnyel, 
a régi és mai angol-szász életformát a magyar életformával. Szerelem
ben Kosztolányi Rómeó és Júlia fordításából ismerjen magára. 
A VIII. osztályban a Manfredot, a Doktor Faustust ismerheti meg 
Goethével párhuzamosan, hogy az Ember Tragédiáját világviszony
latban tapasztalatból is értékelni tudja. Természetesen hasonlóképpen 
állítandó össze a magyar, német, francia, olasz, orosz irodalmak 
műveinek a sorozata is.

Szép kiadásokat kell az ifjúság kezébe adni. Mégpedig ott, ahol, 
mint Dickensnél, az eredeti, korhű illusztrációk fanyar humora és 
művészi stílusa hagyományosan örökre elválaszthatatlanok e művek
től az európai könyvbarátok szemében, az eredeti illusztrációkat át 
kell venni a magyar fordításba. A képekkel még a súlyos klasszikus 
művek is belopakodnak a fiatal olvasógárda szívébe. Ilyen szem
pontból különösen az angol könyvpiac termése méltó követésre. 
Csodálatos színes kiadásai még a felnőttek számára is gyönyörűség, 
és amint a kép varázsa felkeltette a szemlélő kíváncsiságát, egyszer 
csak azon veszi észre magát, hogy olvasni kezdi a könyvet. A nagy,’ 
nemes művek is kerülhetnek érdekes, vonzó csomagolásban az ifjúság 
kezébe, és lehetnek külsőleg is versenyképesek az olcsó vásári művek 
rikító köntösével szemben. A kezdő olvasó szemében a köntös teszi 
a könyvet néha, mint ahogy az egyszerű ember szemében ruha teszi 
az embert. Térjünk vissza a legbátrabb és legvilágosabb fejű nagy
jaink korához : Arany, Petőfi, Vörösmarty könyvei a ponyván szép, 
tiszta papiroson, tökéletes nyomásban, vonzották a szemrevalót 
választó vásári népet. Kellemes olvasmány voltak. A mai ponyva
kísérletek olcsók, de ízléstelenek is, mint egy falusi kalendárium. 
Pedig nem ez az útja annak, hogy az elit magához emelhesse a tömeget.
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Belenyugodtunk abba, hogy a mai ifjúság nem olvas. Az olvasás 
kérdése sürgős probléma, az ízlés válságának a problémája. Egy 
század veszhet ki a szellem történetéből, ha a tömegnek tényleg 
sikerül ízlésben magába olvasztania a ma amúgy is annyira kevés 
szabad, okos, önálló ítéletű elitet.

I r o d a l o m :
Imre Sándor : Neveléstan.
A. Hauxley : Ends and Means.
A. Schopenhauer: Über Lesen und Bücher.
A. Thibaudet: Essay sur le roman fran^ais.
Kása János : A regény bomlása. Magyar Szemle, 1941. 2.
Nagykőrös. Dr. Körmöczi László.

Kultúránk válsága és történelemoktatás.
1. Az európai kultúra válsága. Több mint két évtizede annak, 

hogy Ostwald Spengler: Der Untergang des Abendlandes című 
műve megjelent első alakjában. Spengler itt új történetszemléletet 
hirdet. Szerinte minden történeti jelenség egy bizonyos kultúrának 
kisugárzása. Önmagában értelmetlen, vizsgálni csak kultúráján át 
lehet. Minden kultúra más lelket sugároz magából. A történelmi 
kultúrák a növények és állatok analógiájára születnek, nőnek, 
virágzanak és lehanyatlanak. Van ifjú-, férfi-, öregedő- és aggkoruk, 
s ha életüknek végére jutottak, menthetetlenül elpusztulnak, mint 
a kivénült ember. Az évezredes európai kultúra a XIX. században 
elérkezett aggkorához. Megszűnt a közös múltra visszatekintő egy
séges szellem ; az éltető, összeforrasztó szellem elillanása után pedig 
nem maradt más, mint a kultúra holt váza : a civilizáció. Ez pedig 
produktivitását nem az ember boldogítására használja többé, hanem 
ellenkezőleg, az ember sok évszázados alkotásainak elpusztítására. 
Ilyen körülmények között nincs messze az idő, amikor az elaggott 
európai kultúra végleg kimúlik, hogy helyét egy új, fiatal kultúrának 
adja át.

Spengler elméletét azóta a komoly kritika alapos bírálatban 
részesítette. Önkényesnek mondták éppen a történelmi korok válta
kozásáról szóló elméletét, logikátlannak az utat, amelyen végig
haladt, s így eredményeit végeredményben tudománytalannak 
minősítették. Ráolvasták, hogy történelmi igazságokat természet- 
tudományi módszerekkel akar kikövetkeztetni, és hogy a történet- 
tudománynak nem az a haszna, hogy analógiák útján egyszerű 
indukcióval a jövőre nézve valószínű prognózisokat állítsunk fel. 
A történelemben az események nem szükségképpen következnek 
egymásból, és így az események vizsgálata semmiféle érvényes tör
vényre nem vezethet. Sőt Croce, a nagy olasz történész és filozófus
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Spengler művét egyszerűen logikátlan felépítésűnek, kritikátlannak 
és dilettáns munkának tartja.

Mindazáltal aki az európai élet ütőerén tartja a kezét, az régen 
észrevette, hogy ebben a szervezetben valami nincs rendben. Ha az 
európai irodalom a földrész vérkeringése, úgy az ezt figyelő régen 
látja a mutatkozó zavarokat. Éppen a legmélyebben gondolkozó 
európai írók viseltetnek bizalmatlansággal földrészünk jövője iránt. 
Ügy látják, bogy fejlett anyagi műveltsége, sőt fejlett kultúrája 
ellenére a szellemi és erkölcsi élet nagyfokú hanyatlása tapasztal
ható, s ennek következtében tekintélye is nagyban megfogyatkozott 
a többi kontinens népei előtt. A közös eszményeken kifejlődött 
európai kultúra válságos helyzetéről újabban a spanyol Ortega és a 
németalföldi Huizinga adnak a legélesebben megfigyelt diagnózist. 
Ők adnak legmegbízhatóbb képet az európai ember lelki zavarairól.

Ortega a mai európai átlagem bert két tényezőből összetettnek látja . Az 
egyik : túlzott önbizalma. A XIX. században Európa népessége 180-ról 460 
millióra, tehát majdnem háromszorosra szökkent. Ezenkívül még három más 
kontinensre on to tta  emberfeleslegét, amelyek közül ke ttő t teljesen európaizált. 
Mindazáltal a technika nagymérvű fejlődése folytán életszínvonala is emel
kedett, igénye pedig hallatlanul megnőtt. Ez még nem volna baj, ha elbiza
kodottságában értelmi képessége nem szállott volna alá. Nem lévén tudatában  
a nagy szellemi erőfeszítésnek, melynek eredményeként a kényelmét szolgáló 
civilizáció létrejö tt, azt magától értetődőnek s őt természetesen megilletőnek 
tartja . Jogot formál politikai meggyőződésre is, de ezt egymaga kiformálni 
nem bírván, kölcsönveszi attól, aki tekintélyének fényét is reásugározza, meg
védi őt az ellenvélemény meghallgatásától vagy a kényelmetlen vitától, sőt 
módot ad neki felfogása kierőszakolására. Ez a „töm egem ber“ , mely elárasz
to tta  az európai társadalm at, amely felül lévén politikailag, de alól értelm i
leg, politikai erejével a maga szegényes szintjére szorítja azt a réteget, ame
lyiknek még van ítélőképessége, önálló véleménye, érzéke a szellem dolgai 
irán t, ízlése az egymás közötti érintkezés finomabb formáira, és egy tisztul- 
tabb  történelm i tu d a t szemüvegén át aggódva figyeli kora kultúrszintjének 
süllyedését. Az „írástudók“ pedig a helyett, hogy összefogva és kiállva pró
bálnák menteni a m enthetőt, vagy bekérezkednek a kényelmes életet nyújtó 
berkekbe, vagy szaktudom ányuk burkába zárkózva bábként élik életüket, 
és szegényes „tudósi“ babérjukkal felékesítve m agukat, eleve lemondanak 
minden korok nagy íróinak legszebb hivatásáról, hogy eszméket termeljenek 
és közvéleményt irányítsanak.

Huizinga diagnózisa szerint az európai ku ltú ra  válsága minden eddiginél 
nagyobb. Az eddigi válságok idején —  hárm at ismer ilyet 500, 1500 és 1800 
körül — az újítók eszményeiket a m últban keresték, atyáik vagy elmúlt korok 
szellemét igyekeztek feltámasztani. Ma a 2000 éves eszmények teljes tagadá
sával állunk szemben. A kultúra alapfeltételeit ku tatva, ezt három tényező
ben állapítja meg : a szellemi és anyagi értékek egyensúlyában, egy a boldo
gulás felé m utató közösségi eszményre való törekvésben és végül a természe
ten való uralkodásban. Mind a hárommal baj van. A szellemi értékek l e s ü l 
lyedtek az anyagiak mellett. Hiányzik az az eszmény, mely „átfogóbb, maga
sabb, m int az őt hordozó közösség érdeke“ . Márpedig „a kultúrának m eta
fizikai irányúnak kell lennie, vagy pedig nem lesz“ . Legsúlyosabb a harm a
dik feltételről mondott ítélete. Ez a szó : term észet, az emberi term észetet is 
magában foglalja, ezt is birtokolnunk kell. Ez közösségi tartozást, köteles
ségeket, végeredményben szolgálatot jelent úgy, ahogy azt Jézus tan íto tta . 
Mostani kultúránk legnagyobb baja, hogy bár legyőzte a külső term észetet, 
az emberi term észeten nem uralkodik, az ősi ösztönöket, indulatokat szabad
já ra  engedi.
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Ezenkívül még sok baj van a szellemi és társadalm i élet különféle te rü 
letein. Ilyenek : az ítélőerő általános gyengülése, a kritikai szükséglet hanyat
lása, visszaélés a tudom ánnyal (,,A tudom ánytól nem szabad igazságokat 
követelni“ —■ m ondta 1934 októberében a trieri filológus kongresszuson az 
egyik szónok), az erkölcsi irányelvek pusztulása, a heroizmus hamis értelme
zése és bizonyos puerilizmus, mely kétféle megnyilvánulásban fordul elő : 
komoly dolgok átszövődve játékelemekkel, vagy játékok komoly dolgokká 
fontosítva.

Az igazságnak a hatalom  szolgálatába állítása tagadása mindannak, ami 
Platon és Szent Ágoston óta, m int a tudom ány objektivitása szerepelt eszmé
nyeink között. A nagyközönség erkölcsi megítélése olyan fogyatékos, hogy a 
mai világban alig él m ár a jónak és rossznak tudatos megkülönböztetése. Az 
ösztönök és indulatok a logikus ész fölé kerekedtek.

2. Hiábavaló kísérletek. — Spengler művének minden fogyatékossága 
m ellett is óriási hatása volt. H atását, m int általában minden nagy eszmél- 
tető  mű, annak köszönhette, hogy a nagy tömegek lelke mélyén szunnyadó 
gondolatokat foglalta rendszerbe. A világháborúban, de még inkább a világ
háborút követő évek során sokakban ott lappangott a nyugtalanító érzés : 
valami elveszett és talán  soha többé nem jön vissza. Nemcsak a béke, a kénye
lem és jólét. Valami egyéb rendült meg. Az európai lélek mélyén elszakadt 
egy húr. Voltak háborúk addig is, pusztítók, az egész földrészre kiterjedők, 
de volt valami egyetemes eszme, amely a széthúzó részeket ismét összevonta ; 
voltak közös ideálok, amelyeket, ha nem is követtek sokszor, de nyilvánosan 
mégis követendőnek, sőt szentnek ta rto ttak . Közös érdekeiket felismerték 
és időnként egy-egy nagy konferencián közakarattal igyekeztek a dolgokat 
elrendezni. A tömegek leíkülete pedig tisztább, ellentétes tanoktól kevésbbé 
fertőzött volt, és bár kevésbbé kultúráltak  voltak, de eszményekben hittek, 
amelyekért tud tak  lelkesedni, amelyek minden európainak közös eszményei 
voltak, és amelyek az országhatáron túl nem kerültek szembe homlokegye
nest ellenkező eszmékkel és célkitűzésekkel. A bajt idejekorán észrevették 
egyesek. Észrevették, hogy ha nem tudnak valami modus vivendit találni 
az európai népek közti ellentétek kiküszöbölésére, egy újabb világháborúba, 
ezen keresztül újabb forradalmakba és esetleg végpusztuiásba ju t a Spengler 
szerint kivénült Európa. Különféle kísérleteket jegyezhet fel a világháború 
utáni idők krónikása. Ezek a kísérletek a háború után tám adt lelki össze
omlásban, a békekötésekkel életre hívott gyűlöletes légkörben, majd a lelki 
és erkölcsi elvadulásban és a szellem erejének fokozatos hanyatlásában eleve 
sikertelenségre voltak kárhoztatva. Azok között az elméletek között, amelye
ket az európai kultúra megmentésére dolgoztak ki, a m űvelt társadalom  bizo
nyos rétegében legnagyobb hatású volt Coudenhove— Kalergi Páneurópa el
nevezésű mozgalma.

A Páneurópa-mozgalom célja Európa összes államait — Oroszország és 
Anglia kivételével — egyetlen nagy politikai közösségbe összefoglalni. így az 
egymás ellenében küzdő országok és népek egyesült erejével, a vám határok 
lerombolásával a jólétet a legmagasabbra lehetne fokozni, és minden külső 
nyomásnak vagy versenynek ellenállni. Még ha egymás közt háborúba nem 
keverednek, akkor sem tudnak egyenként megállani a nagy világhatalm akkal 
való versenyben, mert. már az egyesült Angolbirodalom és Szovjetközlársasá- 
gok úniója mellett rövidesen egyetlen politikai egységbe tömörülnek az ame
rikai államok is, és ha Kína és Japán  egyesülése bekövetkezik, Európán kívül 
létrejön a többi népeknek négy nagy politikai egységbe való tömörülése. Ha 
Európa egyedül m arad szétszakadozott, gyenge állapotban, belső háború 
nélkül is hamarosan utoléri végzete. De a gazdasági és nemzeti ellentétek ki
élezése előbb-utóbb háborúra vezet.

Nem lát lelki akadályt sem a terv megvalósításában. Felfogása szerint 
a nemzetet nem a nyelv teszi, hanem azok a közös eszmék, amelyek egy 
nemzet lángeszű fiai által kitermelve, nemzeti öntudatra emelik annak tagjait, 
így lett Mohamed az arab, Dante az olasz, Luther a német, Húsz a cseh 
nemzet megteremtője. H a feltesszük, hogy nem a közös vérségi kapocs vagy
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a közös nyelv a nemzet megteremtője, hanem a szellemi rokonság és 
a közös tanítóm esterek, úgy az európai népeket újra egyetlen egységbe 
lehet összekapcsolni. Hiszen közös a kultúrájuk, amelyből kinőttek, közös a 
vallásuk, közösek eszményeik. A középkorban Európa egységes v o l t : egy 
hit, egy Isten, egy pápa, egy lovagi ideál és egy tudom ányos nyelv. 
A keresztes háborúk közös nagy erőfeszítése így vált lehetővé. Ha a 
nacionalizmusban a nemzeti értékek minél teljesebb kifejtését látjuk  és nem 
más nemzetek elleni gyűlöletet, úgy az egyesülésnek nincsenek lelki akadályai 
sem. Hz az egyetlen megoldása Európa bonyolult nemzetiségi és politikai 
problémáinak is.

A gondolkodó után nemsokára a politikus lépett előtérbe. Ügy látszott, 
m intha Briand francia külügyminiszter agitációjára a páneurópai kérdés a 
megoldás ú tjára  lépne. Az 1925-ben m egkötött locarnói egyesség és a követ
kező évben a Briand—Stresemann találkozó úgy látszott, kiküszöbölte az 
európai politikai légkört leginkább mérgező bajt, kihúzta a német-francia 
viszály fogát. Briand úgy gondolta, hogy Franciaország és Németország hátsó 
gondolat nélküli, őszinte megbékélése az első lépés lesz az Európai Egyesült 
Államok megvalósulása felé. Ha a legnehezebb kérdésen túlvannak, a többiek 
megoldása m ár sokkal könnyebb lesz. A nagy kilátásokkal kecsegtető tervet 
a két külügyminiszter ellen tám adt belső mozgalmak buk ta tták  meg. Francia- 
ország fiaiban még túlerős volt a Clemenceau gyűlölködő szelleme, és előbb ez 
akadályozta a kibékülést. A sors különös szeszélye, hogy amikor már Francia- 
ország fiai belátták  Briand politikájának helyességét, akkorára meg Ném et
országban született meg az az új nemzeti mozgalom, mely a megalázott és 
m egsanyargatott német nép nemzeti ön tudatát magasra hajtva, a kábula
tából magához térő közvélemény mind nagyobb helyeslése m ellett a felfegy
verkező és katonailag erős Németországra apellált, és a jogos harag érzésével 
tekin tett arra a szomszédra, amelynek nemzete megalázásában leginkább 
része volt.

így bukott meg az egyetlen egyesülési terv, am elyet politikusok karol
tak fel. Ezek után csak a teljesség kedvéért kell szólnunk a „Nemzetek Szövet
ségének“ háború utáni kísérleteiről. A Népszövetség sok idealista szerint 
magában hordta egy európai békülési politika csiráit. Azt a nemzetek feletti 
szervet látták benne, amely a különböző szuverén államokat hozzászoktatja 
ahhoz, hogy a közös célok érdekében szuverénitásuk csorbításába belemen
jenek. Az emberi gyarlóság azonban itt is felülkerekedett. A Népszövetség 
fennállásának kezdő éveiben nagyon is gyenge volt ahhoz, hogy Európa 
sorsdöntő kérdéseiben hozandó határozatainak végrehajtását biztosítsa. 
Ilyen körülmények között, és mert a vezetőszerepet benne a győztes h a ta l
mak játszották, a statusquohoz ragaszkodott. Szerencsétlenségére ez a sta- 
tusquo még a győztes államok független gondolkozói és politikusai szerint is 
igazságtalan volt. így a hátrányba került vesztes országoknál nagyon rövid 
idő kellett annak a véleménynek a kialakulására, hogy a Népszövetség nem 
akarja megszüntetni a békeszerződésekkel elkövetett igazságtalanságokat.

3. Szakadás az európai lélekben. A vesztes nemzetek lelkében a 
belenyugvás és tehetetlenség érzését mindjobban az elszenvedett 
méltatlanság érzése, majd a kitörő harag és az új, igazságos elrende
zés sürgető vágya foglalta el. A másik oldalon is mind többen voltak, 
akik feltárták a békeszerződések igazságtalanságát, és békülő, ki
engesztelő politikát hirdettek. Megint úgy jártak általában, mint 
Franciaország járt külön Németországgal. Amikor meg lett volna 
már náluk a hajlandóság a kibékülésre, a másik oldalon a fellángoló 
nacionalista öntudat hatására nem bíztak többé semmiféle béke
közeledés őszinteségében. Mindinkább az a felfogás kerekedett 
felül, hogy csak az erős nemzet a maga nagyobb hatalmával tudja
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biztosítani a gyengébbek felett a jogait és érvényesíteni követeléseit. 
Hogy az erőszak újabb erőszakot szül? Hogy méltánytalanságot 
ellenkező előjelű méltánytalansággal jóvátenni nem lehet? Hogy egy 
új világháború több veszteséget okoz magának a győztesnek, mint 
akármilyen kevéssé sikerült egyesség? Hogy békét semmiféle győze
lem nem hozhat, csak a lelkek összebékélése? Ezek az igazságok 
mindinkább elhalványultak. Sőt csakhamar kiderült, hogy a lelkek 
összebékélése helyett olyan lelki szakadás támadt, amely mellett 
a békés megoldás többé nem volt lehetséges. A világháború lezaj
lása után egyes államokban a forradalom ütötte fel fejét, több
kevesebb kacérkodással, vagy éppen nyílt kiállással az Oroszország
ban már megvalósult kommunista államberendezkedés mellett. 
A forradalom ellen a polgári pártok olyan uralmat létesítettek, amely 
a szabadságjogok erős korlátozásával egyszersmindenkorra lehetet
lenné tegye a forradalmi elemek felülkerekedéset. Az új politikai 
rendszerek új ideológiát fejlesztettek ki. Ebben az új szellemben 
nevelték ifjúságukat, és éles ellentétbe kerültek a régi eszményekhez 
ragaszkodó államok fiaival. A küzdelem világnézeti jelleget öltött. 
Ezt legjobban bizonyítja Olaszország példája. Ez az állam, bár a 
világháború győztesei közé tartozott, és területi gyarapodást ért el, 
a konfliktusban világnézeti sorstársai mellé állott. Most már lehetet
lenné vált az az óhaj, hogy Európa nagyhatalmai egymással meg
egyezve, békésen éljenek egymás szomszédságában, vagy éppen erőik 
egyesítésével közös irányt adjanak politikájuknak.

A lélekben beálló szakadás az ellenfeleket kibékíthetetlenebb 
ellenségekké teszi, mint minden egyéb ellentét. Az első világháború 
oka még elsősorban a gazdasági törekvésektől sarkalt imperialista 
politika volt. A másodiknál — bármint igyekezzenek is velünk az 
ellenkezőjét elhitetni — az európai lélekben beállott hasadás. Spárta 
és Athén a perzsa háborúk után nagyon szépen élhettek volna egy
más mellett. Mindkettő győztes, gazdag állam. Lakosai jómódban 
éltek, népfeleslegük kitelepítésére nagy kiterjedésű gyarmatokkal 
rendelkeztek. A perzsák legyőzése után Athént Közép-Görögországban, 
Spártát a Peloponnézoson semmi más hatalom nem korlátozta. 
Az egyetlen ok, mely egymás elleni élet-halálharcba kergette őket, 
mely végül mindkét hatalom pusztulására és egész Görögország 
lehanyatlására vezetett, eszményeik különbözősége volt. Athén 
fiai szellemi felsőbbségük tudatában lenézték a nyers erejével büszkél
kedő spártai izomembert. Spárta neveltjei abban a tudatban, hogy 
ők a világ első katonái, mélységes megvetéssel szemlélték az ábrán
dozó és filozofáló athénit. Azonkívül határtalan irigységgel nézték 
Athén tengeri nagyhatalmát és tekintélyét. Athénnek volt egy 
Perikiese, aki tapintatos diplomáciájával el tudta odázni a konflik
tus kitörését, de a háború végül is, még éltében kitört. Európának 
az elmúlt években nem akadt egy ilyen Perikiese sem.

4. A magyar nemzet sorsa. Hogy az európai nemzeteknek közös 
a sorsa, azt a szemeink előtt folyó világháború mindennél fényeseb-
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ben igazolja. A magyar nemzet egynéhány kisebb néppel együtt 
még mint sziget kiemelkedik a lángtengerből, de szellemi, politikai 
és gazdasági életünk egész területén máris érezzük a közeli lángok 
pörkölő hatását. Hiába szólt minden józan belátás az európai népek 
megegyezése érdekében. Az isteni Gondviselés súlyosabb megpróbál
tatással látja jónak a figyelmeztetést, ha figyelmeztetésnek a jelen 
esetben még egyáltalán helye van. A jövendő nem nagyon biztató. 
Egy azonban bizonyosnak látszik : a jövőben, ha egyáltalán lesznek 
még független európai kis nemzetek, nem űzhetik többi az egymással 
való torzsalkodás luxuspolitikáját.

Minket természetesen elsősorban hazánk sorsa érdekel. A magyar 
nemzet 1000 évvel ezelőtt nagyobb életrevalóságról te tt tanúságot, 
mint bármely más ural-altáji nép. Árpád vezérlete alatt egy könnyen 
védhető, földrajzilag példátlanul egységes területet választott magá
nak. Ezt alkalmas időpontban kevés véráldozattal elfoglalta. Utódai 
alatt kalandozásaival ugyan kétségessé tette Árpád művének fenn
maradását, de Géza és Szent István bölcs kormányzata véglegesen 
beiktatta őt az európai hatalmak sorába. Később, különösen az újkor 
első századaiban, minden erejét kimerítő súlyos harcokat kellett 
folytatnia, de a rettenetes vérveszteségek után is, bár fizikai ereje 
a nagy létszámapadással alaposan megcsökkent, lelkileg töretlen 
maradt, és a legsúlyosabb válságokon is keresztüljutott a nélkül, 
hogy függetlenségét és nemzeti eszményeit fel kellett volna áldozni. 
Átmentette századok vérzivatarain át alkotmányát, a múlt hagyo
mányait, mint a nemzettagok közös nemzeti tudatának összetartó 
kovászát, kifejlesztett olyan nemzeti műveltséget, mely akkor is 
az európai kultúra egyik lényeges színe marad, ha erről az európai 
nagy népek oly kevéssé is hajlandók tudomást venni. Végül kifej
lesztett egy sajátságos magyar lelkiséget, amely ennek az Ázsiából 
ideszakadt európai virágnak sajátos színt, szépséget és illatot ad, 
de amely egyedüli éltetője is, meit e nélkül a lelki atmoszféra nélkül 
elbágyad, elszíntelenedik és elhervad. Ezt a lelkiséget s ezzel együtt 
a nemzetben mindent, ami sajátosan magyar, megőrizni, azt, ha 
kell, minden áldozattal megvédeni, a mai bizonytalan világban 
minden magyarnak legfőbb kötelessége.

5. A Szellem, mint legfőbb fegyver. De mi teszi a magyar nemzetet 
olyan erőssé, hogy ; sors minden változásával szemben is meg tudja 
őrizni lelki függetlenségét? Kétségtelen, hogy elsősorban az erős 
katonai felkészültség. De a Kard mellett van egy másik fegyverünk, 
a Szellem. A Kard többször elbukott a történelmünk folyamán, 
de ott volt a Szellem, mely a katasztrofális időkön még mindig át
segítette a nemzetet. Elég, ha a Majtény, Világos és Trianon utáni 
magyarságra gondolunk. Sőt a túlerőkkel szemben a Kard is ott győ
zött, ahol a Szellem erőt adott neki. A történelem legmagasztosabb 
pillanatai : a görögök győzelme a perzsákon, a svájciaké elnyomó 
földesuraikon, a németalföldiek hősies ellenállása a spanyol, a magya
roké az osztrák túlerővel szemben csakis a Szellem erejével történ-
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hetett. Ez a Szellem volt az, amely kis népek erejét 2—3, sőt néha 
10-szeresre fokozta és 2—3, sőt 10-szerte nagyobb hadseregek ellen 
bámulatos győzelmekre vezette.

Szellem : a szó tágkörű fogalmat takar. Itt azt az értelmét kell 
körülírni, amely a nemzet hősi küzdelmeiben csodálatos Erővé tud 
átalakulni. Legegyszerűbb, ha megvizsgáljuk az említett hősi küz
delmek indítóokait. A felsorolt népek állami függetlenségben, szemé
lyes szabadságban és anyagi jólétben éltek. Vagy ha nem, éppen 
ezekkel a harcokkal remélték azt kivívni. Otthonukat, családjukat 
védték elnyomásra készülő hatalmakkal szemben. Közös eszményeik, 
őseik példája, egymás és földjük szeretete hevítette őket, az a nemes 
érzés, amit hazaszeretetnek nevezünk, s amely szót — ellentétben 
a politikai propaganda-szónoklat használatával — csak ritkán volna 
szabad ajkainkra venni. Ha az említett példákat megvizsgáljuk, úgy 
találjuk, hogy az a hazaszeretet, amely nem az ajkakat díszítő frázis
virág, hanem nagy tettekre és áldozatra lelkesítő hatóerő, lényegében 
két eredő komponense : a múlt és jövő sorsközösségén alapuló hevület, 
továbbá magas szellemi és lelki műveltség. Célkitűzései : anyagi 
jólét, politikai és szellemi függetlenség.

Ha napjaink küzdelmeit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az ígéret 
földje ma is a nagyobb anyagi jólét, a több szabadság. (Németország 
küzdelme a bekerítés ellen, Olaszország „a Földközi-tenger foglya“, 
Anglia az angolszász népek szabadságáért küzd stb.) De ha az 
indítóokokat vizsgáljuk, amelyek mindkét felet oly kitartóvá és 
elszánttá teszik a küzdelemben, úgy ezt mégis csak a Léleknek egy 
magasfeszültségű állapotában találjuk meg.

Bizonyos ugyanis, hogy az anyagi jólét és a szellemi szabadság 
olyan szükséglete volt mindig az embernek a kultúra bizonyos 
fokán, amelynek megtartása vagy megszel zése nagy áldozatokra 
késztette őt. Ezt mindenkoron tudták az okos államvezetők. Ezért 
törekedtek mindig az állam polgárainak anyagi jólétére. Tudták 
azt, hogy a szellem szabad szárnyalása mellett virágzik csak teljes 
erőből a szellemi kultúra, és hogy a szabad véleménynyilvánítás 
mellett fejlődik ki a vezetők és a polgárok, valamint polgártárs és 
polgártárs között az a bizalomteljes légkör, amely mindig legbizto
sabb jele volt az államépület szilárdságának. Azonban lehetnek idő
szakok, amikor csökkent anyagi ellátás és csökkent szellemi szabad
ság mellett is szükség van az állampolgárok rendesnél jóval nagyobb- 
fokú áldozatára a közösség, vagy egy magasabb eszme érdekében. 
Ekkor tűnik ki, hogy végső fokon és minden körülmények között 
hatóerőként a léleknek egy magasabb szellemi műveltséggel párosult 
kultúrfoka számít csak. Ez képesít egyedül az anyagi áldozatok min
den zúgolódás nélküli önkéntes vállalására és az egyéni szabadságnak 
a köz érdekében való olyan önkéntes korlátozására, amely éppen 
önkéntessége miatt már nem is nevezhető szabadságkorlátozásnak. 
Kétségtelen, hogy a mostani idők azok, jobban, mint bármelyik előző 
történelmi kor, amikor a lelki és szellemi erő ilyen hatványozott



Vitéz Szabó Lajos : Kultúránk válsága és történelemoktatás. 241

mérvű megléteiére és mintegy készenlétbe helyezésére szükség lehet. 
Amikor a nemzet minden egyes fiának mindig mindenre készen kell 
lenni. Erre az erkölcsi magaslatra az eddiginél komolyabb és inten
zívebb nevelői munkával lehet eljuttatni már kora gyermekségüktől 
fogva a nemzet fiait. Komolyabb, élményesítőbb vallási és nemzeti 
irányú neveléssel. Ha pedig némi módosítással úgy fogadjuk el a 
szókrateszi tételt, hogy a komoly és erkölcsi maggal bíró tudás is eré
nyes életre nevel, akkor a vallási és erkölcsi neveléssel az erényre fogé
konnyá te tt léleknek olyan belső szellemi tartalmat kell adni, amely 
lehetőleg kizár minden — sokszor ideális lelkülettel — szellemi vagy 
politikai tévutakon való botorkálást. Másrészről olyan eszményekkel 
kell az életbe kibocsátani őket, amelyek a nemzet minden egyes 
fia előtt szentek, és amelyekért való küzdelemben a nemzet egyszerű 
fiai szükség esetén hősökké váljanak.

Itt érkezünk el a magyar tanító és tanár — mint alább látni 
fogjuk — elsősorban a történelemtanár feladataihoz és nehéz időkben 
való felelősségéhez. Itt csupán a magyar tanár feladatairól szólok, 
mint akinek hivatásához tartozik a szellemi tekintetben irányadó 
középosztály nevelése, és szólok először azokról a kultúr javakról, 
másodszor azokról az eszményekről, amelyek felett való őrködésünk 
ma nemzetünk sorsával összefüggő elsőrendű feladatunk.

6. Szellemi kultúra-történelmi kultúra. Széchenyi István gr. már 
több mint egy évszázaddal ezelőtt a kiművelt emberfőben találta 
meg gazdasági életünk átalakítása mellett azt a legfőbb orvosságot, 
amely a beteg nemzet erőre kapásához szükséges. Az általános 
művelődés kívánatos és szükséges voltát még ma is sokan kétségbe
vonják. Szerencsére ilyenek már mindig ritkábban jelentkeznek. 
Lehet-e ma is mást felelni ezeknek, mint ahogy Széchenyi felelt 
100 évvel ezelőtt. Lehet-e mást mondanunk, mint azt, hogy minden 
körülmények között való hűséget és áldozatkészséget csak a nemzet 
öntudatos fiaitól várhatunk. Olyanoktól, akik tisztában vannak 
nemzetük célkitűzésével, nemzeti műveltségük értékével és azzal a 
szereppel, amelyet nemzetük a népek sokaságában betölt, akik 
tisztában vannak azzal is, hogy a nemzet életének minden idegen 
hatalomtól való befolyásolása merénylet a nemzet évszázados lelke 
ellen, és akik tudják azt, hogy az ilyen törekvések ellen minden 
erejükkel küzdeni kell. Az ilyennek világos fogalmai vannak mind
arról, ami a nemzet életében érték, van ítélőképességük, és meg 
tudják különböztetni a ritka igaz prófétát a ma oly annyira elburján
zott hamistól. Az ilyen embernek és csak az ilyen embernek vannak 
eszményei, amelyekhez élete feláldozása árán is rakaszkodik, mert ez 
eszmények nélkül nem tartja többé életnek az életet. A veszély 
óráiban biztosan csak az ilyenekre számíthatunk.

A mai világnak szellemileg egészségesebb irányban való átala
kulására, elsősorban történelmi tudatra van szüksége. „Nem mintha 
az élet válságainak új alakulására pozitív megoldásokat sugallna 
— az élet mindig más, mint volt —, hanem mert megakadályozza,
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hogy más korok együgyű tévelygései megismétlődjenek. Mert ha 
valaki, azonfelül, hogy megöregedett, sőt hogy élete kezd meg
nehezülni, elveszítette a múlt emlékét, és nem veszi hasznát tapasz
talatainak, — mindent elveszített.“ (Ortega : A tömegek lázadása 
103 L)

Sokszor hallottuk s magunk is sokszor hangoztattuk, hogy 
a Versailles körüli békék, elsősorban a trianoni béke igazságtalan
ságait a békediktálók bosszúján kívül elsősorban földrajzi tudatlan
ságuk okozta. Nos, Európa „műveltjei“ ma nagyfokú történelmi 
tudatlanságban szenvednek. Máskülönben nem volna olyan nagy 
sikere politikai agitátoroknak, akik elvetik a múlt század és még 
régebbi századok tanításait. A történelemnek vannak haladó és van
nak pihenő, vagy éppen visszaeső korszakai. De ha grafikailag 
akarjuk ábrázolni a történelmi kultúra útját, úgy ez csak olyan vonal 
lehet, mely minden időleges visszakanyarodás mellett is emelkedő 
irányt mutat. A kultúra olyan építmény, amelyet nemzedékek, szá
zadok, sőt ezredek fiai építettek. Az európai kultúrának alapjait 
még az ókori Kelet népei kezdték lerakni, jobban mondva inkább 
csak anyagot szolgáltattak hozzá, amelynek felhasználásával a 
görögök raktak le szilárd alapot. Az építmény bővült a római kul
túra és civilizáció hozzáépítésével, és az alap végleg tartóssá vált, 
s minden idők legszilárdabb alapépítménye lett a keresztyén hit- 
és erkölcsi elvek lerakódásával. A hármas vagy kettős alap végleg 
összeolvadt, s minden, ami Európában később haladást hozott: 
gótika, renaissance, reformáció, felvilágosodás és liberálizmus, erre 
épült. A közbülső korok pihenést jelentenek, vagy kísérletet a haladás 
lassítására, vagy éppen megakasztására, de semmi esetre sem jelent
kezhetnek azzal az igénnyel, hogy minden eddigi fejlődés figyelmen 
kívül hagyásával, egyszerűen valami eddig soha nem létezett új 
világot hozzanak. Európa jövő életének az imént felvázolt úton kell 
továbbhaladnia, vagy pedig el kell pusztulnia. Ezen az úton egy bizo
nyos magaslatra rengeteg szellemi erőfeszítéssel, lelki gyötrelemmel, 
nehéz küzdelemmel, belső és külső harcokkal, szellemi és erkölcsi 
vívódással századokon át fiainak legkiválóbbjai juttatták el. Mennyi 
erőfeszítésbe, kínba, könnybe, töprengésbe, álmatlan éjtszakába 
került ez azoknak a kiválasztottaknak, akik az európai műveltség 
akkori fokozatán a passzív befogadáson felül azt továbbépíteni is 
tudták ! Egyszerűnek látszik ezt mind elvetni azoknak, akiknek a 
kultúra passzív befogadására sincs elég tehetségük, türelmük vagy 
kultúrszomjuk, és egy új barbárságot hirdetni, ahol érvényüket 
vesztették évezredes eszményeink, de minden idők barbárjai is csak 
a régi kultúra befogadásával tudták életüket tovább folytatni.

Régebben is voltak ilyen szembefordulások a múlttal, de ezek 
új szellemi és erkölcsi tartalommal gazdagították a világot, és végül 
is új tanításaik anyagát ráépítették a kultúra addigi épületére. Ha ezek
nek a koroknak a fiai azt gondolták, hogy félrevetve az eddigi fejlő
dést, új világot kezdenek, ennek a hitnek volt némi jogosultsága.
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A keresztyénség első századaiban az új hit követői az emberiség 
testvériesülésének szilárd hitével nem akartak tudni a régi világról, 
amely előttük csak a romlott római világ képében jelentkezett. 
És később az egyházatyák, megismerkedvén a görög-római művelt
séggel, maguk vették át azt és nyújtották Európa új népeinek meg
induló kultúrájuk bázisául. A humanista világ önelégült embere is 
lekicsinyléssel gondolhatott vissza a középkori ember primitív világ- 
szemléletére, és az egyházi megkötöttségeket lerázva magáról, szembe
fordult a múlttal, hogy minden figyelmével az eljövendő új világ 
felé forduljon. És nemsokára a reformáció megindulásával a keresz
tyénség gyökeréig nyúlnak vissza, és a vallásos élet megújulása 
következett mindegyik egyházban. A francia forradalom embere 
hozsánnával üdvözölte az új világot, s a múlttal való teljes szakítás 
jeléül még az időszámítást is újrakezdte. Később visszatért az európai 
ideálokhoz, mert be kellett látnia, hogy az eszmék, amelyeket valóra 
váltott, éppen annak a fejlődésnek voltak gyümölcsei, amelyet az 
európai szellem a humanizmustól a felvilágosodásig végigjárt. 
Azonkívül mindhárom mozgalomnak az új eszmék mellett mélységes 
erkölcsi tartalma v o lt: a keresztyénség új hitrendszert és világszemlé
letet hozott, a humanizmus a kritikai szellemet, s ezzel a tudományok 
és művészetek kifejlődésének nagy lehetőségeit, a felvilágosodás az 
egyetemes humánum gondolatát.

7. Kultúránk hármas gyökere. De a történelemtanítás elmélyí
tése nemcsak azért szükséges, hogy a történelem elmúlt eseményei
ből tanulságokat merítsünk a jövőre, és hogy mai eszméink és intéz
ményeink gyökereit megismerve, azok rendeltetéséről, szerepéről és 
értékéről biztosabb ítéletünk legyen, hanem hogy megtanuljuk 
becsülni azokat az eszményeket, amelyek a múltban erkölcsileg, 
szellemileg, de közvetve anyagilag és politikailag is a legmagasabb 
fokra emelték Európa népeit. Ezek az eszmények ránk nézve a 
következő 3 csoportba foglalhatók :

1. Az ezeréves magyar műveltség és lelkiség;
2. A 2000 éves keresztyén vallás az eredeti krisztusi tanokkal ;
3. A 3000 éves európai kultúra, ahol a civilizációval szemben a 

szűkebb értelemben vett kultúrán van a hangsúly.
A nemzeti eszme több mint 100 éve uralkodó eszméje az európai 

népeknek. Jelenti a nemzeti kultúra ápolását, ragaszkodást mind
ahhoz, ami a nemzethez tartozik, a nemzeti eszmények és hagyomá
nyok kultuszát, ember- és földszeretetet a határokon belől, és áldozato
kat a nemzetben egyesült tagok közössége érdekében. Jelent minden 
olyan törekvést, mely a nemzet tagjait egyenként, s a nemzetet és 
államot, mint a közös érdekek és eszmények védelmére alakult 
politikai szervezetet anyagilag, szellemileg, lelkileg és erkölcsileg 
emeli. Jelenti a nemzeti műveltség, lelkűiét és jelleg minél hathatósabb 
kidomborítását. Nem kell különösebben bizonyítgatni, hogy mind
ezekre a magyar történelem alapos és céltudatos tanítása nevel 
elsősorban. Nem jelent a nacionalizmus gyűlölködést más népek
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ellen, nem jelent önimádatot és megvetését, mindannak, ami a nemzeten 
kívül van, nem jelent gőgöt, pöffeszkedést, más nemzetek elnyomá
sára irányuló szándékot, nem jelent elzárkózást szellemi vagy anyagi 
téren a kívülállóktól. Röviden : jelent minden olyan érzületet és 
akaratot, amely a nemzet erőinek, erényeinek, értékeinek minél 
teljesebb kifejtésére irányul, de nem jelent semmilyen gyűlölködő 
érzést más népekkel szemben. E helyett inkább jelenthet más, külö
nösen szomszéd népekkel való barátságos légkör kifejlődését, amely 
a fennálló ellentétek barátságos úton való kiegyenlítésére vezethet, és 
megmentheti a nemzeteket a háborúval vagy ellenségeskedéssel 
járó károktól és katasztrófáktól.

Hogy a gyűlölet helyett ez az egymást megbecsülő barátságos 
légkör fejlődjék ki, kell a nemzet fiait krisztusi alázatra, önzetlen
ségre, felebaráti szeretetre, áldozatkészségre, élő istenhitre, egy szó
val : vallásosságra nevelni. Megtanítani arra, hogy mit jelent nekünk 
Krisztus és a keresztyénség, és mindazokra a törekvésekre, amelyeket 
az egyház, az utolsó 400 évben a keresztyén egyházak, legalább is 
jobb fiaiban és vezetőiben képviselt. Hogy az emberek fiaiban a 
kevélység és gőg, másrészről az irigység helyét az áldozatkész test
véri szeretet foglalja el. Ma divat lemosolyogni a krisztusi igéket, sőt 
hallottuk a keresztyénséget a „gyávák vallásának“ nevezni. Mindez 
nem lett volna lehetséges, ha a 2000 éves krisztusi tanokat iskolában, 
társadalomban határozottabban képviseltük volna, és ha a keresz
tyénség történetével ebből a szempontból alaposabban foglalkoztunk 
volna. Ma, amikor a keresztyénség haldoklásáról beszélnek és a 
krisztusi tanok túlhaladott voltáról, ideje szerbe-számba szedni, 
mit jelent a keresztyénség nekünk magyaroknak, s mindazoknak 
a népeknek, akik itt Európában sorstársaink. Erre szolgál elsősor
ban a 2000 éves keresztyénség tanainak, vezetőinek, alkotásainak, 
egész történetének minél behatóbb tanulmányozása.

Egész művelődésünk át, meg át van szőve azokkal a szálakkal, 
amelyek a többezeréves európai kultúrközösségből származnak. 
Tagjai vagyunk ennek a nagy közösségnek, amely — a legújabb 
időkig — egységes volt szellemének gyökereiben, intézményeinek 
közös eredetében, politikai, gazdasági, törvénykezési rendszerének 
kialakulásában, és közös volt eszményeiben. Ha még gazdaságilag 
és politikailag nem is, de lelkileg és szellemileg a legújabb időkig 
egyek voltak Európa népei és államai, vagy legalább is közeli rokonok. 
Szent István óta a középkori Civitas Christiana tagja a magyar nemzet. 
Szerzetesség, lovagság, hűbériség, renaissance, reformáció, katolikus 
visszahatás, abszolutizmus, felvilágosodás és liberalizmus európai 
mozgalmak, román stílus, gótika, renaissance, barokk ; klassziciz
mus, romanticizmus, realizmus európai képzőművészeti és szép- 
irodalmi irányok, de mind végigrezdültek hazánkon is. Ezek ismerete 
nélkül felületes volna magyar történelmi tudásunk. Résztvettünk a 
keresztesháborúkban, és századokon át tartottuk hátunkat az 
Európát ostromló ellenségnek. A közös európai kultúra nekünk is
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drága kincsünk, a közös európai eszmények nekünk is eszményeink. 
Ez az a közös alap, amelyen Európa népei, ha majd egyszer béke lesz, 
összefoghatnak. Ha mi teljes erőnkkel az európai kultúra és hagyo
mányok mellé akarunk állni, ebben a küzdelemben legjobb fegyve
rünk az európai történet olyan alapos tanítása, hogy ezzel megértetni, 
megkedvelteim és megbecsülteim tudjuk mindazokat az alkotásokat, 
amelyeket az egyiptomi és görög néptől kezdve a mai napig az európai 
kultúra létrehozott.

8. A hármas eszmény eggyékovácsolása. A magyarnak tehát, 
mint minden más európai nemzetnek, hármas történelmi arculata 
van : nemzeti, keresztyén és európai. Nemzeti kultúránk és szelle
münk legfőbb kincsünk, de nem kevésbbé kell ragaszkodnunk keresz
tyén hitünkhöz és az európai kultúrörökséghez éppen ma, amikor 
e két utóbbit veszély fenyegeti. Ha évszázadokon át tudtunk küzdeni 
nemzeti függetlenségünkért, amikor az veszélyben volt, épúgy kell 
most latbavetni minden erőnket a másik kettő érdekében. Hiszen 
évszázados eszményeket és lelkűnkbe szövődött kultúrjavakat jelen
tenek ezek nekünk, amelyek nélkül életünket elképzelni sem tudjuk. 
De különben is mindjobban kiviláglik, hogy a magyar nemzetnek, 
mint minden más igazi európai nemzetnek sorsa szorosan hozzá van 
kötve a keresztyén eszmények és európai kultúrjavak sorsához. 
Ezért szükséges a hármas eszménynek az eddiginél sokkal szorosabb 
összeforrasztása középiskolai történettanításunk folyamán.

Jelenleg is együtt tanulják növendékeink középső fokon az 
egyetemes és magyar történetet, de az utóbbi nincs az előbbibe 
szervesen beillesztve. A magyar történelmi részek úgy lógnak egy- 
egy korszak végén, mintha amazokkal semmi kapcsolatuk nem 
volna. Minden nagy európai mozgalom hulláma eljutott hazánkig. 
Mindezek éppen azért érdekelnek bennünket, mert hazánk sorsá
nak alakulására, intézményeinek fejlődésére kihatottak. Ezért az 
egyetemes történelem tanításánál hazánk történetére nagy súlyt 
kell fektetni. Minden európai eszményt és mozgalmat meg kell 
vizsgálnunk abból a szempontból, hogy milyen hatással volt a magyar 
nemzet sorsára. Úgy kell tekintenünk az egyetemes történet utolsó 
ezer évét, hogy abban mindazokat a gyökérszálakat felkutassuk, 
amelyekből sajátosan magyar alkotások vagy mozgalmak fakadtak. 
Az egyetemes történetet így mintegy magyar szemmel kell nézni.

A magyar történet tanításánál (csak felső fokon !) ennek fordí
tottja történik. A magyar történetet mindig úgy kell tekintenünk, 
mint az európai történet részét. Ha előbb fontos volt az egyetemes 
történelem tárgyalása kapcsán a magyar történelmi részeket ki
domborítani, minden európai történés és megmozdulás fényét 
hazánkra sugároztatni, úgy most nem kevésbbé fontos mégegyszer 
alaposan letárgyalni azokat az európai mozgalmakat és eseményeket, 
amelyek hazánkra is kihatottak. így pl. o. Szent István tárgyalása 
kapcsán a középkori egyház szellemét, a pápaság intézményét és a 
Cluny-i mozgalmat, Szent Lászlónál és Kálmánnál a VII. Gergely-
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lyel megújuló egyházat, a későbbi Árpádokkal a keresztesháború
kat, a német és francia kapcsolatokat és a szerzetesrendeket. Az Anjouk 
tárgyalása kapcsán a hűbériség, lovagság, gótika, céhrendszer, egye
tem ; Mátyás alatt a humanizmus, macchiavellizmus, renaissance ; 
a reformáció és ellenreformáció kapcsán az egyetemes okok és követ
kezmények, az egyes felekezetek hitrendszere, az egyházak szervezete, 
hatásuknál a közoktatás, valamint a nemzeti nyelv és irodalom fel
virágzása szerepel olyan általános keretnek, amelyben a magyar 
történet helyet foglal. Aztán az abszolutizmus (nemzeti alapon 
Bethlen Gábornál, idegen célok szerint I. Lipótnál), felvilágosodás, 
nacionalizmus, liberalizmus, demokrácia, romanticizmus, imperializ
mus, kapitalizmus, szocializmus. Gondoljuk meg, hogy mindezekből 
az V. és VI. osztályú tanuló fejletlen értelmisége folytán még csak 
ízelítőt kaphatott. Ennek az ízelítőnek termékeny és maradandó 
hatása csak úgy lehet, ha a VII. és VIII. osztályú fejlettebb értelmi- 
ségű növendék előtt ezek az eszmeáramlatok most már a magyar 
történelem szemszögéből nézve mégegyszer tárgyalás alá kerülnek, 
így lesz az életbe kilépő ifjúnak helyes magyar öntudata, és tágkörű 
ismerete. De így válik ismét érdekessé a magyar történet is.

9. Történettanításunk elmélyítése. Az eddigiekből következik, 
hogy szükséges az egyetemes és magyar történetet minél szorosabb 
egységbe fogni. De ez még nem elég. Szükséges mind Európa, mind 
Magyarország történetének tanítását új alapokra fektetni. Ennek a 
már úgyis nagyon hosszúra nyúlt tanulmánynak a keretében ezúttal 
csak rámutatni óhajtok azokra a szempontokra, amelyek szerint 
szerény véleményem szerint ez megtörténhet. A tananyag alapos 
szelektálása és újraválogatása az első lépés, különösen az egyetemes 
történelemnél. Ha már 3 évre kell összeszorítani többezer év változa
tos és bonyolult történéseit, arra kell ügyelnünk, hogy a 3 év alatt 
ne a tanulók memóriáját terheljük egyoldalúan, hanem inkább 
boncoló, kutató elméjét, ítélőképességét foglalkoztassuk és fejlesz- 
szük, azonkívül foglalkoztassuk képzeletét, és végül használjuk ki 
mindazon alkalmakat, amelyek alkalmasak érzelmi megragadásokra, 
az eszmények iránti lelkesítésre és a jóra irányuló akarat fejlesztésére. 
Ezek közismert kívánalmak, de csak a tananyag megfelelő szelektálása 
és kiválogatása után valósíthatók meg. Felfogásunk szerint az ese- 
ményes részeket a maguk teméntelen adatával kellene további 
könyörtelen rostálásnak alávetni, és csak azokat tartani meg, ame
lyeknek az európai kultúra, vagy a magyar nemzet szempontjából 
jelentős szerepük van. Meg kell azonban hagyni, sőt kiszínezni azo
kat a részeket, amelyek regényes részleteiknél fogva a tanuló érdeklő
désére igényt tarthatnak, és képzeletét mozgásba hozzák. Alaposan 
és részletesen tárgyalandók azok a részek, amelyek pedagógiai 
szempontból kiaknázhatok. így az időrend szerint aránytalanok 
lesznek a részek. Sokszor egész kort hidalunk át egy-két mondattal, 
máskor megállunk, hogy a jellegzetes korok leikébe és eszmevilágába 
belemélyedjünk. Á korokat formáló nagy emberek életét és tetteit
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részletesen tárgyaljuk. Nem resteljük itt a regényírók eszközeit is 
igénybevenni, és igyekszünk behatolni lelkűk és jellemük világába. 
A nagyságot, különösen az újkor történeténél nem azzal mérjük, 
hogy uralkodó vagy más magasállású volt-e az illető, hanem hogy 
lelkének szárnyalásával, nagy, korokat formáló eszméivel, találmá
nyaival, tetteivel milyen hatást te tt embertársaira, és milyen érdeme 
van az egyes népek vagy az egész emberiség nagy erkölcsi célok 
megvalósítása felé való vezetésében.

A hangsúly tehát nem az eseményeken lenne. Legfőbb teendő 
volna a nagy emberek és korok leikébe való behatolás. Azoknak az 
eszmeáramlatoknak és intézkedéseknek a tárgyalása, amelyek az 
emberiséget a Jézus által előírt tökéletesedés felé vezetik. Be lehet 
kapcsolni az egyes korok ízlésének finomodására és lelkének neme- 
sedésére vezető nagy irodalmi és művészeti mozgalmakat az utolsó 
századokban is a legnagyobb képviselők megnevezésével és egyetemes 
hatásuk kidomborításával. Ezzel az egyetemes irodalomoktatás 
nagyban érezhető hiányát is pótolnánk valamennyire. Ma az a hely
zet, hogy középiskolából kikerült ifjaink esetleg a nevét sem tanulták 
meg Shakespeare-nek, Miltonnak, Dickensnek, Puskinnak, Tolsztoj
nak, Ibsennek vagy Cervantesnek. A nagy művészeknek és művészeti, 
irodalmi irányoknak nemcsak az ó- és középkorban, hanem a későbbi 
századokban is épolyan hatása volt a korok szellemi és lelki arcu
latának kialakításában. Ezzel tehát nemcsak irodalmi ismeretek 
hiányát pótolnánk, hanem teljesebb történeti korképet tudnánk 
nyújtani. Végeredményben : az anyag eseményes részeinek erős 
megrostálására lenne szükség, hogy ilyenformán az eszmeáramlatok
nak, intézményeknek, korok és nagy emberek lelki arcának, érdeke
sebb események részletesebb tárgyalásának, és végül nagy irodalmi 
és művészeti irányok megrajzolásának több tér jusson.

A másik mód, amivel a tanítás elmélyítését biztosítani lehet, 
már a tanár egyéniségében rejlik. A tanárnak minden alkalmat meg 
kell ragadni a történelem megkedveltetése, végső fokon a formális 
képzés céljának megvalósítása érdekében. Ezt teheti regényes elő
adásával, ahol erre alkalom kínálkozik, nagy emberekről és egyes 
korokról sikerült jellemkép adásával, azzal a kísérletével, hogy az 
egyes korok, nagy emberek és korszakos eszmeáramlatok titokzatos 
mélységeibe vezesse tanítványait, és végül azzal a törekvésével, hogy 
a történelmi eszmékkel úgy átitassa tanítványai lelkét, hogy ezek 
lelki élményekké váljanak a fogékony ifjú lelkekben. Ennek alap- 
feltétele, hogy az előadandók neki is élményei legyenek. Egyik tárgy 
sem olyan alkalmas a gyermek és ifjú érzelemvilágának fejlesztésére, 
mint a történelem és az irodalom. Ezért mind a történelem, mind az iro
dalom tanárának teljes szabadságot kell nyújtani arra, hogy azokkal 
a történelmi korokkal, illetőleg irodalom tanárról lévén szó, azokkal 
a remekművekkel foglalkozzanak részletesebben, amelyek nekik is 
különös élményt jelentenek. Hiszen az ismeretek közlése csak egyik 
és nem is a legfőbb cél. A főcél olyan művelt és jellemes honpolgá-
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rokká nevelni ifjainkat, akikre a haza minden körülmények között 
számíthat. Ennek a célnak az elérésére minden tárgy minden tanárá
nak törekedni kell, de semmi nem alkalmasabb rá, mint a helyesen 
vezetett és megfelelő anyagrészekkel dolgozó történelemtanítás. 
Ezért sehol nem olyan fontos követelmény, mint a történelem tanár
nál, hogy munkája valóban művészi munka legyen.

10. A várható eredmény. Talán így lehetne elkerülni a múlttól való 
elszakadás fenyegető veszedelmét. így lehetne a magyar középiskolá
nak és a magyar tanárnak hozzájárulni az eddiginél mélyebb történet- 
szemlélet kialakításához. Ennek intellektuális és erkölcsi hatása 
egyaránt nagy lenne. Már pedig éppen ebből a két szempontból van 
ma Európának, de nekünk magyaroknak is sürgősen szükségünk 
orvosra. Ezenkívül azonban még egy nagy eredménnyel járna : 
történelemoktatásunk nívójának emelkedésevei. Mert történelem- 
tanításunk ma felsőbb fokon sem jelent elég magas színvonalat. 
Mivel nagyobb része mélyebb megértés vagy gondolkodás nélkül 
egyszerű betanulással elsajátítható, nincs módunk rá, hogy az un
intelligens szorgalmas biflázótói a gondolkozó, művelt ifjút kellő
képpen megkülönböztessük. A történelem épúgy lehet szellemi 
fokmérő, mint a latin vagy a mennyiségtan, ha a nagy emberek 
leikébe, a korok szellemébe mélyebb betekintést kívánunk meg. Ha 
ezt nem tesszük meg, sok adatot összegyüjthetünk a szorgalmas 
tanuló agyában, de egységes történelmi képet soha nem fogunk nála 
elérni és a mai eseményeket történelmi gyökerükig való lehatolással 
soha nem fogjuk velük megértetni. Az egyensúly a gondolkodó és 
elmélyülni szerető tanuló javára a gyenge tehetségű magolóval szem
ben, valamint a tantárgyaknál a történelem javára más tárgyakkal 
szemben úgy állhat elő, ha felsőbb fokon a mesélő részek össze
szűkítésével azokat a részeket domborítjuk ki, ahol a megértetésre, 
gondolkodásra, finom megkülönböztetésre, emberek és korok jel
lemzésére, az események és korok belső, eszmei tartalmának a ki
fejtésére, egyszóval elmélkedésre és az anyagban való elmélyedésre 
nyílik bőséges alkalom. Akkor nemcsak leckefelmondásból fog állni 
a történelem óra számonkérő része, hanem termékeny megbeszélés
ből is a tanár és a növendékek között.

Ismerem a várható ellenérveket az itt kifejtett szintetizáló 
történelemtanítással szemben. Egyesek a magyar históriának az 
egyetemes történelemmel való szoros összekapcsolása miatt a nemzeti 
eszmények és gondolat elhomályosodásától tartanak. Mások talán 
a politikai történelem jogaiért szállanak síkra azzal a tervvel szemben, 
hogy kevesebb legyen a narratív és több az eszméltető anyag. Azon
ban, ha a múltban is az volt a cél, hogy lelkes, áldozatkész honpolgá
rokat és történelmi műveltséggel rendelkező, széles látókörű, művelt 
ifjakat neveljünk, ma Európa lelki és szellemi válságának idején 
mindent el kell követnünk, hogy ezt a célt minél tökéletesebben 
megvalósítsuk. Az egyetemes történelem alaposabb tanításának 
szorgalmazása a három utolsó évben szerzett tapasztalatokból
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ered. Az ókor sokrétű állami és társadalmi berendezkedésének és 
fejlett műveltségének megértetése épolyan gondot okoz a közép
iskola IV. osztályában, mint egy évvel később 900 év (900—1800) 
változatos és bonyolult ismeretei. Mindezek mellett az idén már azt 
is látjuk, hogy a VI. osztályban a 15—16 éves ifjak képtelenek le
hatolni a XIX. és XX. század eszméinek mélyére és minden tanári 
igyekezet mellett is csak a felszínen botorkálnak. Már pedig nemze
tünk sorsa, jobban mint eddig bármikor, össze van forrva az európai 
kultúra sorsával, vele áll vagy bukik, vagy legalább is elbuknak 
eszményeink, amelyekben ezer év óta hittünk. Azonkívül : Hazánk 
tagjainak nemzethüsége akkor lesz szilárd, ha ez nem pillanatnyi 
felhevülésen, vagy múló indulatokon alapszik, hanem a magas 
műveltségű lélek mély belátásán, erős történelmi tudaton, az esz
ményekben való hiten, az azokért való lelkesedésen, vagyis az 
intelligenciának és a léleknek egy magasabb fokán.

Hazánkra a történelem folyamán mindig nehéz szerepet osztott 
ki a Gondviselés. Most sem lesz könnyű a helyzetünk. Itt állunk 
Kelet és Nyugat határán, de múltúnkkal, műveltségünkkel, egész 
lelkűnkkel a Nyugathoz tartozva. Tőlünk keletre az európai nagy 
vallási és szellemi, politikai mozgalmaknak és eszmeáramlatoknak 
csak gyenge utórezgései jutottak el. Hazánk beleesett mindezek 
hullámverésébe ezer éven át. Nekünk többet kell vállalnunk a közös 
európai és keresztyén eszmények megvédésében. Tehetjük-e ezt 
a szilárdan megállás reményével egy sekélyes politikai és történelmi 
műveltséggel rendelkező magyar középosztállyal ?

Ennek a középosztálynak ifjai érdeklődésükkel ma legtöbbször 
egészen szűk keretek között mozognak. Mozi, sport, politikai jel
szavak. Itt volna az idő, hogy tágabb perspektívát nyújtsunk nekik. 
Egy valóságosabb és mélyebb történetszemlélet a múlt értékeinek 
nagyobb megbecsüléséhez vezet majd és az azokhoz való szilárdabb 
ragaszkodáshoz. Ez pedig magasabb szellemi és lelki kultúrát és 
nagyobb erkölcsi komolyságot eredményez. Bármilye nelkövetkező 
nehéz időben intelligenciánknak csak az ilyen lelkileg komollyá 
edződött, szellemileg kiművelődött tagjaira számíthatunk feltétlenül.

Zilahy Lajos az Arany János emlékezetére tartott ünnepi ülésen a 
magyar sorskérdésről és az írókról beszélt. Az a nemzet — mondotta —, 
amelynek írói a nemzet sorskérdéseit nem tudták megfogalmazni, nem 
magyarázták meg problémáit, és nem mutatták meg a veszélyből 
kivezető utakat egy nagy megpróbáltatás idején, megérdemli szét
hullását. Ami az író a nemzet felnőtt tagjaira, az a nevelő az ifjúságra 
nézve. Ezek között is elsősorban a középiskolai tanár. Szellemi vezető
rétegünk és egész középosztályunk ifjúságának legtermékenyebb 8 
évében az ő keze alatt formálódik szellemi és erkölcsi egyéniséggé. 
Hazánk és nemzetünk jövendő sorsa jórészben attól függ, hogy ez 
a réteg a középiskolából milyen szellemi útravalót, és milyenné 
formált lelket visz magával az egyének és nemzetek küzdőterére.

Nagykálló. Vitéz Szabó Lajos.
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A z iskolai kirándulások a jellemképzés 
N szolgálatában.

Az iskolai kirándulások egy részének főleg ismeretszerzés a célja. 
Ezek inkább az iskolai oktatás kiegészítő részének tekinthetők. 
Városok, múzeumok, könyvtárak, művészeti alkotások, ipartelepek, 
kéziipari termékeik által híressé vált helyek megtekintése és megisme
rése a feladata ezeknek az úgynevezet ttanulmányi kirándulásoknak, 
és a hivatalos rendeletek főleg ilyenekre gondolnak, mikor kirándulá
sok rendezését ajánlják a tanári testületeknek. Ilyen tanulmányi 
kirándulásokat nagyszámban rendeztek a vidéki iskolák is az utóbbi 
időkben, de ezek legnagyobb arányú megszervezésével főleg a 
fővárosi iskoláknál találkozunk, ahonnan különvonatokon többszáz 
ifjút indítottak el egyszerre egy-egy vidéki kultúrközpont megtekin
tésére. Kétségkívül ezeknek is nagy jelentőségük van, főleg ismeret- 
szerzés szempontjából. Érdemes volna ezeknek a méltatásával is 
foglalkozni és jelentőségükről gondolkozni. Én azonban ezúttal az 
iskolai kirándulásoknak egy egészen más fajtájáról óhajtok pedagó
giai megvilágításban szólani — a vándorlásokról.

A volt osztrák iskolák rendtartása úgy intézkedett, hogy a 
tanév végére kötelezően írt elő minden osztály számára legalább 
nyolcnapos vándorutat, melyet az osztály lehetőleg az osztályfőnök 
vezetésével gyalog te tt meg az ország különböző vidékein. Ezeknek 
a Wandertagoknak a lehetővétételére több mint kétszáz Schüler
herberge létesült az ország természeti szépségekben leggazdagabb 
vidékein, ahol a vándorcsapat 50 groschenért kapott kitűnő, zuhany
fürdővel ellátott éjtszakai szállást és ingyen konyhahelyiséget, ahol 
a csapat maga készíthette el élelmét. Ezeket a vándorlásokat igye
keztem én az intézetünk növendékeivel megkedveltetni, nemcsak 
azért, mert mint turista, szabad időm egy részét lehetőleg hegyekben 
töltöm, hanem azért, mert beláttam, hogy erre az ifjúságnak szük
sége van. Hogy intézetünk iskolai vándorlások rendezésével az ifjúság 
lelki szükségletét elégíti ki, a résztvevők száma bizonyítja legjobban. 
Az eddig rendezett 30 vándorláson a 4—5 naposokon 25—30, a 
16—20 naposokon 50—60 növendék vett részt. De ne elégedjünk 
meg a számokkal, nézzünk egy kissé mélyére a dolognak.

A szépség utáni vágy ott szunnyad minden leánygyermek lelké
ben és első szárnypróbálgatása a virágcserép ápolásában, a kerti 
virágok vagy virágzásba boruló gyümölcsfák gyönyörködésében nyil
vánul. Az iskola nevelői munkásságának a feladata, hogy ezt a 
szépség utáni vágyat a természet szépsége iránti mély fogékonysággá 
igyekezzék kifejleszteni, mert ezzel a gyermek lelki kincseit gazda
gítja, mert ezzel növeli életkedvét, mert ezzel szebbé teszi életét. 
Különösen a serdülő kor alkalmas arra, hogy a forrongásban lévő 
lelket ezzel a nemes tartalommal gyarapítsuk. Egyszer estefelé érkéz-
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tünk a Bálványra. A vékony felhőfüggönyt a lenyugvó nap bíbor- 
színűre, a Karancsot és Salgót pedig ibolyaszínűre festette. Fejünk 
felett sas keringett, és a Bán völgyét hömpölygő homály kezdte 
elnyelni. Egyszer ősszel betekintettünk a Jávorkút melletti őserdő 
homályába. Délután volt. Az avar vörös színekben lángolt és a 
bükkfák törzsei ezüst színt öltöttek magukra. A jávorkúti tisztáson 
aranysárga színekben pompáztak a nyírfák, bronzszínűek voltak a 
bükk lombjai és a hátteret a fenyves sötétzöld függönye képezte. 
Máskor a Galyatetőn fölénk kék ég borult és lábunk alatt fekete 
felhők gomolyogtak, melyekben megszakítás nélkül cikkáztak a 
villámok, szívremegtető morajlástól kísérve. Kacagó napsugarak 
özönében tekintettünk le az Örvénykőről a Sajó völgyébe, ahonnan 
vakítóan csillogtak felénk a fehérre meszelt apró házak. A szilicei 
jégbarlangban a mohától zöldrefestett pára kísérteties ködében buk
dácsoltunk át a hatalmas sziklákon, melyek oly nagy méretűek voltak, 
hogy csak a mesebeli óriások rakhatták őket oda az utunkba. Az 
esti harangszó ott ért bennünket a Traunsee partján Traunkirchen- 
ben. A víz szélén ültünk. Néztük, mint száll fel a köd a tó vizéből és 
teríti rá fokozatosan esti köpenyét a Traunstein vállára. Egy alpesi 
mezőben elmerültünk az égő alpesi rózsák és sárga virágokkal beszórt 
mező puha pázsitjába és felettünk kék szalagként zuhant le a víz
esés. A Lajos-menháztól a fenyők ágain át világítottak fel hozzánk 
Kassának lámpafénytől csillogó-villogó ablakai. Alig voltunk már 
kétszáz lépésre a Schafberg csúcsától, mikor felhőbe kerültünk, sűrű 
pelyhekben hullott a hó. Egymásba fogództunk, hogy a meredek, síkos 
szikláról le ne sodorjon a szél ereje. Aztán szétszakadtak a hófelhők 
és ragyogó napsugárban gyönyörködtünk öt tó vizének csillogásában. 
Erős szél szétvitte a felhőket. A Csikorgó alatti Karai-úton siettünk 
szállásunk felé, mikor a gömöri hegyek felett hirtelen megjelent 
csillogó jégruhájában a Magas-Tátra hármas csúcsa. Egyszer éjfél 
után indult vissza a csapat a badeni hegyekből. Csendesen lépeget
tünk a fenyvesben. A Schwechat-patak belecsengett a holdvilágos 
némaságba, amint nekiütődött, sellőket alkotva, a szikláknak. Beetho
ven is erre járt valamikor rajongó lélekkel. Egy gyermek dúdolni 
kezdte a Mondschein-szonáta bevezető akkordjait. Egy júniusi 
reggelen a Szent-Lélek feletti erdőkoszorúzta tisztás piros szőnyeg
ként terült el előttünk. Pirosra festette a szamóca, a fűszálakon 
csillogott a reggeli napsugár, a madarak reggeli énekébe belevegyült 
a gyermekkacaj. Egy helyen hatalmas bükkfák lombja borult a 
szakadék felé, lent víz csörgedezett, és egy hatalmas agancsú szarvas
bika hattagú női kísérettel méltóságteljesen szürcsölte a vizet. Fel
értünk az Ostoros csúcsára. Már messziről rózsaillat vegyült az üde 
reggeli levegőbe. Minden helyet tenyérnyi nagyságú vadrózsa borí
tott. Egyszer kaszálás előtt értünk fel a Nagymezőre. A kisebb fenyő
csoportok közt a szivárvány minden színében tarkáltak a mezei 
virágok. Az Uona-völgyet a Veresvár fenyvese és ezüstszínű rezgő- 
nyárfasor szegélyezte, s ameddig a szem ellátott, hullámoztak a
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margaréták. A Tarkőről a Törökúton haladtunk a Várhegy felé. 
Fekete felhők hömpölyögtek felénk. A gerincűiről jól kivehettük, hogy 
a völgyekben jobbról is meg balról is megkondultak a vészharangok. 
Bokrok alá rejtőzve szívdobogva vártuk a vihar megérkezését. A szél 
hirtelen irányt változtatott és baj nélkül kerültünk ki a felhő- 
gomolyagból. Napsugarak fényfoltjai kezdtek remegni az avarban.

Ezek a szép természeti képek úgy gazdagítják a gyermek lelkét, 
mint egy szép költemény, műalkotás, zenemű megismertetése. 
Fokozzák az életörömet, nemesebbé teszik a gyermek lelkivilágát, 
helyes irányba terelik fantáziáját, erősítik az eszmeiség utáni 
vágyódását

De a lélek világa titokzatosan szövevényes.’ Nem lehet úgy meg
pendíteni egyik húrját, hogy a többin ne támadjon utánrezgés. Ha a 
vándorlás alkalmas a szép megszeretésére, vele együtt jár a vallásos 
érzés elmélyülése is. ,,Ha lenézek a szikláról, és elémtárul a természet 
szépsége — írja egyik gyermek —, jobban megértem Isten minden- 
hatóságát, mint hogyha könyvből tanulom azt.“ Erdő mélyén, csör
gedező forrásnál önkénytelenül tódul a gyermek ajkára a „Mint a szép 
híves patakra. . .  “ kezdetű zsoltár. A vízmosásokban eltűnő földréte- 
geződés, a szakadékok keletkezése, a félelmes sziklák, az erdő titok
zatos világa, a gyermek szeme előtt elterülő növények felfoghatatlan 
sokasága, a sziklacsúcsról eléje táruló kép nagysága, az erdőben a 
recsegő fák közt átélt vihar ereje megrázza lelkét, és élő valósággá 
válik számára egy nálunk hatalmasabb Lény uralma az ember és a 
természet világa lelett, aki felé félve és mégis bizakodva emeli fel 
szívét.

De az említetteken kívül együtt jár a vándorlással a nemzeti 
érzés megerősítése is. „Boldog voltam, hogy megtudhattam a vándor- 
úton, milyen gazdag természeti szépségekben és csodákban a magyar 
föld“ — írja egyik gyermek a beszámolójában. A magyar föld meg- 
szeretése a vándorlásnak egy harmadik természetes következménye. 
Milyen elérzékenyült lélekkel állt meg a csapat az előtt a rozoga 
kis rozsnyói ház előtt, ahonnan a cseh uralom alatt a felvidéki 
magyarság megszervezésének mozgalma megindult. Mint elevene
dett meg számukra a magyar múlt vérzivataros százada, a kraszna- 
horkai vár lőrései előtt! Egy egész reggeli elmélkedés tárgya lett 
egy nagy magyar sírfelirata : non videri, séd esse. Hogy megdobog
ta tta  a fiatal szíveket, mikor a szilicei fensík egyik kaszálóján egy 
öreg nénike így szólt hozzájuk : „Kisasszonykák, énekeljék el nekem 
a Himnuszt, már húsz éve nem hallottam!“ Minden könyvnél szem
léletesebben tárták fel a gyermek előtt a magyarságukat védő hősök 
életét az egri vár kazamatái. A diósgyőri várromok nagy királyaink 
dicső korát idézték emlékezetükbe. A dédesi várromok szemléletessé 
tették előttük a lovagvárak fekvését és rendeltetését, mikor mész- 
szire végigtekinthettek róluk a Bán völgyébe. Egy reggel négv 
órakor keltünk. Még harmatosak voltak a margaréták, mikor 
csokorba szedtük őket, hogy egésznapos menetelés után, délután
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4 órakor 150 km-es gyaloglásunk célpontjánál, Rákóczi fejedelem 
sírjára helyezzük. A vándorlás elősegíti a nemzeti múlt megismerését, 
az együvétartozás érzésének elmélyülését, és felébreszti az együtt- 
maradás vágyát. Márpedig Renan szerint éppen ezek az államhűség 
kritériumai. Szerinte az államhűség a közös múlt vállalásán és az 
egvüttmaradás vágyán alapszik. Világos és a magyar viszonyokra 
nagyon áldásosán alkalmazható elv.

De alkalmas a vándorlás negyedszer a szociális érzés felébresz
tésére is. „Szerettük egymást és mindenben egymás segítségére 
voltunk“ — írja az egyik gyermek. ,,Űgy örültem, mikor láttam az 
egyszerű falusi nép jóságát és szívességét irántunk“ — írja egy 
másik. Vándorúton látja meg a gyermek igazán a hegyvidék lakos
ságának nehéz munkáját. Mennyi verejtékkel jár a fakitermelés 
meredek hegyoldalon, a fa leszállítása úttalan lejtőkön, szénné- 
égetése, város felé szállítása. Milyen verejtékes munka a hegyiutak 
megépítése. Milyen nehéz munkát végez a hegyvidék lakossága a 
kerti vetemények értékesítése érdekében. A Hollóstetőn egyszer 
szénapajtában éjtszakázott a csapat. Holdvilágos éjtszaka volt, mikor 
az erdészház padlásán felébresztett kutyám csaholásával. Kinéztem 
a padlásablakon, és végig a hegyi úton zárt csapatban vonult a répás
hutai asszonysereg, nagy batyukkal a hátán, énekszóval a miskolci 
hetivásárra, hogy értékesítse a kerti vetemény°it. Felébresztettem a 
gyermekeket, hogy nézzék meg az érdekes látványt. Mikor a csapat 
elvonult, belekapaszkodtak a fenyőtörzsekbe, és nem nagy lelkese
déssel engedelmeskedtek a parancsnak : „Vissza a pajtába!“ És ha 
betekintünk egy gyárba, együttérzést vált ki szívünkben az olvasztó
kemence mellett fáradozó munkás alakja. „Mennyi verejték tapad 
minden ivópohárhoz!“ — írja egy kisleány elgondolkozva. És mennyi 
alkalom kínálkozik a vándorúton mások megsegítésére. Egyszer a 
rendesnél is korábban kelt fel a csapat, hogy teát főzzön a hegyiút 
építésénél dolgozó munkáscsapatnak. Mikor egy alkalommal az 
erdőben egy munkáscsapat panaszkodott, a harmincas évek elején 
volt, hogy a nyolcvanfilléres napszám mellett hétszámra csak 
kenyérre meg szalonnára telik, önként megkisebbítették nem túl
ságosan bőven mért ebédadagjukat, és juttattak belőle a munkások
nak. A falu gyermekeinek a megvendégelése pedig, szórakoztatásuk, 
játszás velük, a pihenőnapok legkedvesebb foglalkozása számukra. 
És ebben nemcsak a szunnyadó anyai ösztön éli ki magát, hanem 
része van benne a szociális érzésnek is.

De nemcsak érzelmi nevelés szempontjából van jellemképző 
hatása a vándorlásnak. Vidámmá is akarjuk tenni a gyermeket. 
És ha ezt akarjuk, elő kell mozdítanunk mindazt, ami egészségessé 
teszi. Sohasem volt nagyobb szüksége a gyermeknek a szabadban 
való tartózkodásra, mint napjainkban, mikor a túlzott módszeresség, 
a tanmenetek kérlelhetetlenül pontos betartása, a tanításnak egyre 
nagyobb mértékben adminisztrációs munkává irányulása és ezzel 
kapcsolatban minden percnek céltudatos felhasználása, a mosolynak
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és közvetlenségnek csökkenése, a tanárok részéről a minél nagyobb 
látható eredmény felmutatásának a vágya, a munkáltató tanítás 
kinövései és főleg azon eljárás következménye, hogy a tanítás menetét 
nem az osztály képessége és munkalendülete szabja meg, mindmeg
annyi tényezőjévé válik a gyermek túlterhelésének. Nem csoda, ha 
minden gyermek hangsúlyozza a beszámolójában, hogy a vándorlás 
jó hatással volt egészségére. „Le sem tudom írni, mit jelent nekem 
tíz hónapi padban görnyedés után az az üde szín, mely vándor- 
utunkon körülvett.“ „A sok verőfényt és fenyőillatot nem tudom 
feledni.“ „Az iskolaév fáradalmait már az első nap elfelejtettem.“ 
„Mikor egyszerre lépdelve, énekelve vonultunk, úgy éreztem, mintha 
kitombolnám magam.“ Az egészségre gyakorolt jó hatása a vándor
lásnak kitűnik a következő adatokból is. Ezerkilencszázharminchét
ben Linzből Salzburgba vezetett húsznapos gyaloglásnál 52 növendék 
közül 45-nél 2—3 kilós súlygyarapodás mutatkozott és 1939-ben, a 
Miskolc—Kassa közti 16 napos gyaloglásnál ugyanez volt az ered
mény 50 növendéknél 57 közül. Hogy a vándorlás fontos tényező a 
gyermek egészségessé nevelése tekintetében, mutatja az a körül
mény is, hogy a gondterhes és a mozgósítás miatt izgalmas multévi 
július elsején 50 család küldte el gyermekét a harmincadik vándor- 
utam sorakozójára, mely a Bakonyba v itt volna. Egy jelentkező 
sem maradt el, és mikor katonai intézkedésre mégsem indulhattunk, 
mind a szülő, mind a gyermekek nehéz szívvel vették tudomásul a 
lemondást. A gyermekeknél itt más motívumok is játszottak közre, 
de alig hihető, hogy tekintettel a kritikus helyzetre, a szülők mégis 
így viselkedtek volna, ha már az előbbi vándorlásokból nem lelkileg 
és testileg felüdülve tért volna vissza a, gyermekük. A kellő gonddal 
vezetett csapatnál a vándorlás nemcsak a vegetatív szerveket üdíti 
fel. Orvosi szaklapok az ideggyengeség, neuraszténiára való hajlam t 
leküzdésének legjobb orvosságát a gyaloglásban jelölik meg, mely a 
serdülő korban fellépő vándorlási ösztönnek is legegészségesebb ki
elégítése. Felemlítendő még, hogy a vándorcsapat tagja a külső és 
belső rend fenntartásához szükséges vasfegyelem korlátain belől 
szabadnak érezheti és érzi is magát. A vándorló csapat sohase 
eszköz, és sohasem ér zimagát valamely cél érdekében irányítottnak.
Egy pihenőnapon egy müncheni kollégám nézte el gyermekeinket, 
amint egy havas lábánál a tó partján elterülő fenyvesben játszadoz
tak. Volt, aki a napon sütkérezett, mások mohos szikláról lógatták 
le lábukat, néhányan egy félig a földbesüllyesztett erdészkunyhó 
tetejéről keltek versenyre az éneklő madarakkal. Egy csoport a 
halakat etette. Voltak, akik a fatörzsekből tu tajt készítettek. Mások 
a vízből deszkadarabokat halásztak ki. Azt mondta a német kollé
gám, nem is tudják ezek a gyermekek, hogy milyen boldogok. Nálunk 
minden irányított. — Soká elgondolkoztam ezen az odavetett meg- 
jeg3rzésen, és tudatossá lett bennem, amit eddig csak ösztönszerűen 
éreztem : a vándorlás alkalmat ad a gyermeknek, kit mindig irányí
tunk, a magunk módján gondolkozhatunk, cselekedtetünk, hogy
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visszaszerezze lelkének rugalmasságát és ezzel nem kis mértékben 
szolgál a gyermek egészségessé nevelésére.

A vándorlásnak a jellemre gyakorolt hatása harmadik csoport
jába sorolom a tanári vezetés alatt álló életközösségből önként adódó 
tulajdonságokat: külső és belső fegyelemhez szoktatást, közösségért 
való munkavállalást, egyszerű élethez való szoktatást, egymás 
örömének és bajának átérzését és a turistáskodásból önként adódó 
önismeret és önbizalom növelését.

Mindezt a gyermek nyeri az iskolai vándorlásban. Hogy mit 
nyer a tanár, ennek fejtegetése nem tartozik már feladatomhoz. 
De nem hagyhatom el, hogy futólag meg ne említsem : alkalmat a 
gyermek lelki és testi képességeinek megismerésére és közös élmények 
szakadatlan sorozatát, melyeknek emléke megteremti tanár és tanítvány 
közt azt a meleg légkört, amely a nevelő munkának alapfeltétele.

A vándorlás az előbbiek alapján méltán tekinthető az iskola 
életében nevelő tényezőnek. Legyünk elnézéssel, ha megrendezése 
kisebb-nagyobb zavart okoz a tanítás munkájában. Fogadja szere
tettel az intézet a vándorutak megszervezését, mert a jutalmat érte 
az iskola kapja a gyermek ragaszkodásában az intézethez.

Debrecen. Hettesheimer Ernő.

M E G JE G Y Z É SE K

Járásbírói és tanári fizetés.
Annyi javaslat, annyi kérelem hangzott el, annyiféle beadvány készült 

a tanári rend anyagi helyzetének megjavítása érdekében, hogy szinte már 
komikusnak, vagy éppen szánalmas dolognak tűnhetik  egyesek előtt, ha 
ismét visszatérünk erre a keserves problémára. Nemrégiben azonban egy 
újságcikkel kapcsolatban, amely a tanári és bírói fizetések között vont pár
huzamot, olyan hangok hallatszottak , hogy a tanári és bírói illetményeket 
nem lehet összehasonlítani, m ert a bírói, ügyészi kinevezés csak többéves 
joggyakornoki, jegyzői és titkári szolgálat után  következik el, mi pedig 3—4 
évi helyettes tanároskodás után  kapjuk meg a rendes tanári kinevezést. — 
E sorok írójának, aki véletlenül igen jól ismeri a bírói fizetések rendszerét, az 
a meggyőződése, hogy azok, akik így vélekednek, jóhiszemű tévedésnek lettek 
áldozatai.

Ma m ár nem tartozik a ritka  kivételek közé, ha valaki 28 éves korában 
bejut a bírói státusba, de 32—33 esztendővel minden valamirevaló bírósági 
jegyző és titk á r  megkapja bírói, illetve ügyészi kinevezését. Ez pedig annyit 
jelent, hogy a bíró, vagy ügyész legrosszabb esetben harmincegynéhányéves 
fejjel kap akkora, csaknem az állami rendszerű VII. fizetési osztály 1. fokának 
megfelelő fizetést, amekkorát a tanár rendes tanári kinevezésétől szám íto tt 
kb. 23 év múltán, azaz legtöbbször ötven esztendővel vállain. Amikor bírói 
fizetésről beszélünk, ezen csak a törzsfizetést értjük, és természetesen nem 
számítjuk hozzá a kb. havi 40 pengőre rúgó bírói képesítési pótlékot. A nyagia
kat tekintve tehát, a nyugdíj felé ballagó tanár a frisskinevezésű járásbíró
val van egy szinten. De ne feledjük el azt sem, hogy a rendes tanári illetm é
nyek pontosan a bírósági jegyzői illetményeknek (IX. fiz. oszt.) felelnek meg, 
és hogy a főiskolai képesítésű gyakornokoknak járó fizetésű helyettes tanár
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semmivel sem ju t ham arább rendes tanári előléptetéshez, m int a joggyakor
nok, illetve bírósági aljegyző jegyzői kinevezéséhez. És vájjon melyik jegyző 
tölt hét esztendőt a IX. fizetési osztályban úgy, m int a tanár? Hiszen, ha 
páréven belül nem nevezik ki bíróvá, bírósági titkárnak  léptetik  elő, s m int 
ilyen, m ár a VIII. fizetési osztálynak megfelelő illetményeket élvez.

A kir. ítélőbírákat és ügyészeket fizetés szempontjából hat csoportra 
osztották. Az I. csoportba tartozik  a járásbíró, törvényszéki bíró, ügyész 
a II.-ba a táblabíró, törvényszéki tanácselnök, a törvényszéki elnökök egy 
része, főügyészhelyettes, járásbírósági és ügyészségi elnök és a lelnök; a 
III.-ba a kúriai bíró, táblai tanácselnök, a törvényszéki elnökök egy része, 
főügyész, koronaügyészhelyettes, közigazgatási bíró stb. stb. ; a legmagasabb, 
VI.-ba pedig a K úria és a Közigazgatási Bíróság elnöke. Az egyes csoportokon 
belül az előlépés autom atikus. És pedig az első csoportban, ahol 9 fokozat 
van, ez három évenként történik. Vagyis az, aki egész életében megmarad 
járásbírónak, és soha többet nem lép elő, 24 év u tán  ju t az I. csoport leg
magasabb fokozatába. I t t  pedig néhány pengő híján az állami rendszerű 
V. fizetési osztály 2. fokának megfelelő illetményeket élvezi.

Alig hiszem, hogy szerénytelenül hangzanék, vagy bennünket az anya
giasság és telhetetlenség vádjával lehetne illetni, ha azt kérnők, hogy a ta n á 
rok s z á m á r a  c su p á n  a legalacsonyabb rangú  b írá k  fizetését,  illetve e lőlépési r e n d 
szerét b iz tos í tsa  a k o rm á n y .  Első pillanaira talán hihetetlennek tűnik, de tény, 
hogy rajtunk  igen-igen sokat segítenének akkor is, ha annyi fizetéssel kezd
hetnénk és végezhetnénk, amennyivel a járásbírák kezdik, illetve végzik 
pályájukat. Gondol-e ma valaki arra, hogy a magyar tanárság számára már 
az is nagy előnyt jelentene, ha ott fejezhetné be közszolgálatát, ahol a kir. 
bíróságok tagjainak hivatali emelkedése igazában elkezdődik? Hiszen a bírák 
és ügyészek nagyrésze legalább a II. fizetési csoportba ju t be, ahová a mi 
elgondolásunk szerint a tanárok m ár nem is kívánkoznának. A magasabb 
fizetési csoportokat szóba sem m ertük hozni. Pedig talán az sem lenne túlzás, 
ha a nagy felelősséggel terhelt tankerületi kir. főigazgatók fizetését próbálnók 
a kúriai bíróéval összevetni.

Nem akarjuk ismételten hangsúlyozni a tanári fizetések javításának 
sürgősségét és annak erkölcsi és szociális szempontból való óriási fontosságát. 
Hiszen ezt jóval h ivato ttabb  tényezők — a középiskolai tanárok őszinte hálá
jától és illetékesek megértő figyelmétől kísérve — elvégezték már. Tanári 
rendünk vezető emberei lapunkban is számtalanszor szóbahozták e kérdése
ket. Hogy mégis újra visszatértünk rájuk, annak két oka volt : 1. igen vesze
delmesnek tartanók , ha az elöljáróban em lített tévedés közvéleményünkben 
gyökeret verne ; 2. rendkívül fontosnak ítélnők a ta n á r i  és b író i  s tá tus  ju n k -  
t im ba  hozásá t .  Ez egyrészt szembeszökővé tenné mostani helyzetünk mostoha- 
ságát, másrészt a közvélemény számára, amely belső értékek m eglátására 
mindig késedelmes, egyszersmindenkorra dokumentálná a bírákéval azonos 
függetlenséget kívánó m unkánk nemzet- és állam fenntartó jelentőségét.* 
Szóljon a helyettestanári kinevezés a X. fizetési osztályba, s a helyettes tanár 
mindaddig, míg a rendes tanárrá  kinevezés be nem következik, három éven
kénti, autom atikus emelkedéssel jusson be a IX. fizetési osztályba is. Aki 
pedig kötelességeinek mindenben megfelelt, oklevelének megszerzésétől 
szám ított 11. évben (tehát legjobb esetben is 34 éves korában!) kerüljön a 
rendes tanárok státusába, amely pontosan megfelelne a királyi ítélőbírák és 
ügyészek részére felállított I., tehát legalacsonyabb csoportnak.

Budapest.
D r. K r i n g  M ik ló s .

*  H ogy a tanári m unkát a m agyar közvélem ény m ilyen  kevésre értékeli, talán  sehol 
sem ju t o lyan világosan kifejezésre, m in t a katonai középiskolák tanárai esetében. E zek nem  
szám ítanak tiszteknek, csillagok h elyett csak rozettát v iselnek , m int a m űszaki és irodai segéd- 
szem élyzet tagjai. E gyetem i végzettségük  ellenére nem csak a csapattisztek , hadbírák és orvosok, 
de m ég a tiszti rangjelzést viselő állatorvosok is m egelőzik őket. Több m egbecsülésben részé

ül az, aki a tiszt lová t ápolja, m int aki gyerm ekének szellem i é le tét irányija.
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BELFÖ LDI L A PSZ E M L E

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY. Március 
(7. sz.) K i s s  Á r p á d  : Tanári m últ, jelen és jövő című cikke áttekinti a tanári 
sors alakulását az ókor, reformáció-ellenreformáció, szerzetesiskolák, XVIII. 
század, és végül az utolsó századforduló körül a mai állapotig, m ikor tá rsa 
dalmi tényező is a tanár. — H altenberger  M ih á ly  foly tatja  gyakorlati tan á 
csait a földrajztanítás könnyítésére. Most a mnemotechnika, azonos földrajzi 
környezet, játékos és figurális módszer alkalm azásáról szól. — H a p p  József  
,,A dolgozatírás az új tan tervben“ címen kiemeli az eredménymegállapító 
dolgozatot m int többletet. Ezzel szemben könnyítés a dolgozatok számának 
lényeges leszállítása. A magyar nyelv tanárainak  könnyítésére felveti azt a 
gondolatot, hogy a nem szorosan m agyar tárgyú dolgozatok jav ításá t az 
illető tárgy szaktanára végezné úgy, m int az érettségi dolgozatoknál; a 
m agyar tan ár stílus szempontjából vizsgálná őket át. Az osztályzat azután 
m indkét tárgyban számítana. A dolgozatíratásnál helyesli, hogy egy napon 
csak egv dolgozat legyen, azonban az óra pontos m egkötését nem, mivel a 
tanegységhez kell alkalmazkodni.

Április (8. sz.) K o r n i s  G yu la  cikke vezet a középiskolai tanári ja v a d a l ' 
mazás kérdéséről. Aggasztó jelenség szerinte is, hogy a legkiválóbb ta n á r
jelöltek oklevelük megszerzése u tán  jövedelmezőbb, gyakorlati pályára m en
nek. Ennek nagy kárát a szakkörök érzik : a középiskola, tudósképzés és 
tanári utánpótlás szempontjából egyaránt katasztrófa ez. O k a i: 1. Anyagiak, 
m int azt már Domanovszky Sándor, az Evangélikus Tanáregyesület tb . elnöke 
rektori beszédjében is kifejtette. A középiskolák számával együtt nem szapo
rodott a rendes tanári állások száma, 7—8 éves „előszolgálat“ k e lle t t ; most 
is az állami tanárok egyharmad része nem rendes tanár. Ezen segíteni kell. 
De ha rendes tanár lesz is, óriási hátrányban m arad más, egyenlő képesítésű 
tisztviselőkkel szemben. 2. A társadalm i tekintély hiánya. Ezt előidézi az, hogy 
most az alacsonyabb népréteg megy tanári pályára, m ert ennek emelkedést 
jelent társadalm i szempontból. S tatisztikát is ad a cikkíró : 1931—32 óta 
rohamosan csökken a tanárjelöltek száma, 8 év előtt több nő tanárjelö lt 
tanu lt az egyetemen (1058), m int most férfi és nő együttvéve (1007). 3. A 
tanári h ivatástudat erős csökkenése az ifjúságban. Nincs idealizmus, legtöbb 
tan ár csak filiszter, mesterember, ki nem érzi pályája felsőbb hivatását. 
Ezen a tudományos képzés és gyakorlati tanárképzés viszonyának helyes 
alakítása segít. Legyen a tan ár egész tudományos egyéniség, de tudása gyakor
lati alkalmazására felvértezett szellem is. Nem intézményeinkben, hanem 
inkább jelöltjeinkben lá tja  a hibát. .,Az okok kútfeje a középiskolai tanárság 
javadalm azásának a tanári állás méltóságával és jelentős társadalm i funkció
jával össze nem egyeztethető rendkívüli csekélysége.“ Ezen kell minél előbb 
segíteni. — K oczogh Á k o s  a m agyar irodalom szerepét vizsgálja az új ta n 
tervben. Osztály szerint vizsgálva, arra  a megállapodásra ju t, hogy a régi és 
új tantervben nem annyira tarta lm i, m int inkább formai változások vannak. 
És pedig : az irodalom köre k itágult, befogadta a teljes m agyar életet, az 
esztétika mellé a szociológia is belépett ; elvetette a stilisztika, poétika, reto
rika merev elhatárolását, s e természetes fejlődés menetében ism erteti a m ű
fajok elméletét. Mindig a konkrétből indul ki, párhuzamosan halad a gyer
mek lelki fejlődésével. Legújabb irodalom történet, esztétika, folklore az alapja, 
s á th a tja  az új népi gondolat szelleme.

Május (9. sz.) H o d in k a  A n ta l  „Az élőnyelvi szókincs tanításáról“ című 
cikkében felveti, mely szavak érdemlik meg a minél jobb m egtaníttatást. 
U. i. máskép beszél minden társadalm i osztály, így egy közös alapot kell 
kiválasztani, a szaknyelvek szavait pedig az illető iskolák nyelvtanítására 
bízni. O lvastatni kell' mindenfélét, nem túlságosan alaposan, de mindig az 
általános érdekű szókincs kiemelésével. Felsőfokon a szellemi, irodalmi, költé-
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szeli szókincset kell bevezetn i; de i t t  se régies és igen ritka  irodalmi szava
kat. A tan á r még a régi írók olvastatása közben is ragadjon meg minden 
alkalm at a mindennapi szókincs bevésésére. A kiválasztás után  főcél az új 
szavak minél jobb megtanulása. Sohasem szabad sok szót felvenni (szerinte 
m aximum 15—20 egy órára). Nem helyesli a táblánál álló tanulómódszert, 
s iskolában folyó szószedést: m ert a gyengének több szóra van szüksége, s 
különben is időrablás ez. Inkább jól meg kell beszélni mindent. Jó osztályban 
egynyelvű értelmező magyarázás az előnyös s tetsző (Larousse, Zingarelli). 
Begyakorlás m ár a preparálás u tán  m indjárt legyen, o tthonra nem a be
vésés, hanem csak az ú jra begyakorlás jut. Az új szavakat az olvasmányhoz 
fűzött m ondatokkal kell feldolgozni. Fontos a társalgás is, mely azonban nem 
spontán, hanem a legutolsó olvasmányhoz kapcsolódik ; ha csak lehet, és ahol 
alkalom adódik, térjünk  ki távoli tárgykörökre is. — K eresz túr i / K á l m á n  a 
müncheni Deutsche Akademie kéthetes budapesti nyári németnyelvi és iro
dalmi tanfolyam áról számol be. Az egyesület felterjesztései következnek a 
miniszterhez : működési és képesítési pótlék, próbadíjas vagy segédszolgálatos 
tanárság megszüntetése, önképzőköri vezetőtanár díjazása ügyében.

Június (J0. sz.) Su sz ter  O szkár  bepillantást ad a megszállás a la tt meg
jelent néhány erdélyi líceumi évkönyvről. — R ezessy  Z o ltá n  a társas nevelés 
feladatáról ír. U tal a személyes példa- és ráhatás fontosságára. Ebben segít 
a m unkáltató-tanítás, hol a tan ár belelép a  növendék életébe. A tananyag 
kiválasztásánál és feldolgozásánál figyelembe vehető a szociális, szemléltető 
és értékelő eljárás (családi, nemzeti, munkaközösség, közös összefogás); 
erre segít az egyesületi élet is. Nem tananyagbeli vagy módszertani, hanem 
nevelői szemléletmód változásról van szó. — A szenei H evessy  J á n o s  az élmény
dolgozatokról szól. A 14— 15 éves diák élm énytartalm át világítja meg. Szabad 
élménydolgozatot adott, s minden növendék a külső világból vette  tárgyát : 
39 közül 32 a term észet köréből, a címet is maguk adták. Igen értékes dol
gozatok keletkeztek, m ert a tanulók felszabadultan alkothattak. — B e n k ó  
B a rn a b á s  az önképzőkörökről ír. Fontosnak ta rtan á  a 150 éves sajátosan 
magyar egyesület m últjának m egismertetését, de minden iskola tegye ezt 
saját Évkönyvében, s 5— 6 oldalt áldozzon e célra. Fontosnak ta r tja  még, 
hogy a vezetőtanárok különös megbecsülést élvezzenek, ne robotban elfásult 
lélekkel kelljen dolgozniok (óraleszállítás, külön díjazás).

Július (11, sz.) M éhes G yu la  a term észetrajzi rajzolás és rajzoltatásról 
szóló dolgozatában m egállapítja, hogy ennek tárgya lehet természeti tárgy, 
készítmény, kép, rajzolt ábra, elméleti kép és film. Lemásolás teljesen cél
ta lan  időlopás. Hogyan rajzoljunk? — kérdi. Lassan, kimérten, határozot
tan  ; ne jegyzetből rajzoljon a tanár, s fekete, ne szürke táblán. Rajza a 
tanuló szeme előtt vonalról-vonalra készüljön, vázlatos, de kifejező vonalrajz 
legyen. A tanártó l sokat követel ez, de tekintélyét növeli. A készséget szor
galommal pótolhatja. Szól még a cikkíró módszertani hibákról (kusza, zavaros 
rajz), az irka beosztásáról, végül megállapítja, hogy a jó rajzot felelet gyanánt 
is elfogadná. — A ra tó  I s tv á n  a Középiskolai M atematikai és Fizikai Lapokra 
vonatkozó körkérdésére kapott feleletekről számol be. 67 felelet közül 2 nem 
kívánja a lap újabb m egjelenését; 1938—39-ben 261 példányban já ra tta  a 
nyilatkozott 67 iskola (de fele iskola nem válaszolt). E szám megjelenteté
séhez kevés, m ert 4500 P számítása szerint csak az évi nyomdaköltség kétíves 
lapnál. Szegeden pótlására egy sokszorosított példatárt adtak ki s megálla
píto tták , hogy csak könnyen érthető, rövid közleményeket érdemes hozni, 
hogy átlag növendék is megoldhassa őket. 30 fillérnél nem lehet a lap drá
gább. Sajnos, a cikk csak beszámol, s így nem látjuk, mi lesz a kérdés meg
oldása. — Az 1940—41. évi Évkönyvekben megjelent értekezések jegyzéke 
következik még a számban.

MAGYAR KÖZÉPISKOLA. Február (2. sz.) A közgyűlés beszámolója, 
kiemelkedik Zibolen Endre ,,A gimnázium és a társadalom “ c. elnöki meg
nyitója.

Március (3. sz.) P il lé r  E r n ő  A chille s  Népiség és középiskola címen írja ,



Belföldi Lapszemle. 259

hogy a mai iskola „óriási“ feladata, íogy „egyes szakbirodalmait a historiz
mus és enciklopedizmus korszakai után  népiségtudományi alapon újjáépítse“ .

Április (4. sz.) Huszti József A Katholikus Tanügyi Tanács feladatát 
állapítja meg. Szerinte iskolafelügyeletet nem végezhet, a fenntartók  jogait 
nem érinti s nem legislator. Ezek a negatívumok. Pozitív feladata : vélemény- 
adás és tanácsolás, kodifikálás, melynek ereje nem hatalm ában rejlik, hanem  
szakértelmében és főleg függetlenségében.

Május (5. sz.) Friml Aladár emlékezik Prónai Antalról, a Juventus meg
alapítójáról. — Reisz György Üj cél, új eszközök címen az U tasításokat vizs
gálja a latin nyelvtan szempontjából. Kifejezetten elítéli a használatban lévő 
nyelvtanok rendszerét, és sürgeti a lényegre való áttérést, s meddő terminoló
giától való m egtisztításukat, szóval revideálásukat.

Június (6. sz.) Péch Aladár Molnár János S. J.-ról, a m agyar művelődés 
egyik jeles úttörőjéről kezd cikket (folyt, a köv. számban).

PAX\ O\ IIALMI SZEMLE. 1941. 1. sz. Kelemen Krizosztom  A jubiláló 
Jézus-társaság. — Kolos Endre A trianoni Erdély regényköltészetének világa.— 
Kalmár Gusztáv Magyar geopolitikai törekvések. — Borbély Kamill A készülő 
német iskolareform irányító gondolata. A tudom ányos képzéssel egyenlő 
értékű benne az erőre való képzés ; de a test erősítése m ellett a szellemi kép
zést is erősíti. É lettan, örökléstan kerül be az új tantervbe ; katonás fegyelmet 
kíván. Az iskolánkívüli oktatás megvalósítja a totális nevelést, politikai ki
képzést ; a nemzeti szocialista világnézetet csepegteti az ifjúságba. Ezt célozza 
a vidéki iskolaév (a teljes népiskola 9. éve). De még nincs egyöntetűség. Nincs 
azonban semmi más privilégium, csak a tehetségesek kiválasztása. A nevelés 
birodalmi ügy, s a tehetség kiemelése államérdek, nem függ a szülők tá rsa 
dalmi és anyagi helyzetétől. Jövőben minden német gyermek elvégzi a 6— 10. 
évben az alapiskolát, aztán nagyobbik részük általános népiskolát végez, 
egyharmad része felsőbb iskolát (Hauptschule). Innen a tehetségese pótló
iskolába (Aufbauschule) lép, ahol négy év végzése után  főiskolára jogosító 
érettségi vizsgálatra jelentkezhetik. Tehát nem kizárólagos a gimnázium, 
ami a gimnázium és középfokú iskola (ennek nálunk a polgári iskola felel meg) 
ellentétét szünteti meg. Befejezi a nevelést a pályaválasztás irányítása, mert 
nemzeti jelentőségű, hogy mindenki a neki való életh ivatást töltse be.

2. sz. Mihályi Ernő Krisztus-arc a művészetben. — Levárdy Rezső Az 
Árpád-kor K risztus-képe

3. sz. Kalmár Gusztáv A népesség a geopolitikában, Kolos Endre Az új 
népies irodalmi mozgalom, Borbély Kamill A tehetségesek új iskolái az Óceánon 
innen és túl, Mihályi Ernő Rodin ellenlábasai, Magasi Artúr A rím és ritmus.

OKTATÓFILM KÖZLEMÉNYEI. Február (2. sz.) Szemes Gábor Film et a 
népművelésnek. I tt tantárgyszerűséget kell az élet gyakorlati követelmé
nyeivel összeegyeztetni. A filmes népművelés megszervezésének fontosságát 
hangsúlyozza. — Bíró Béla a klasszikai-filológiai és m űvészettörténeti ok tató
filmekről állít össze jegyzéket, s míg a filmek elkészülhetnek, szcenáriumok 
írását javasolja, m int előmunkálatot. — Farkas László a székesfővárosi ki
rándulások előkészítésére alkalmas filmeket ír össze. — Hajducki József Az 
oktatófilm  képkompozíciója.

Március (3. sz.) Bognár Gyula Néphagyományaink és a népművelés 
filmje. Ezt ugyanolyan okok kívánják, m int a népiskolákéit. Legjobb nép
hagyományaink film bem utatásával szolgáljuk e célt : népmesék (4— 5 irodalmi, 
de a nép szellemi világában gyökerező mese megfilmesítése kellene), azután 
népballadák, drámai formájú népszokások.

Április (5. sz.) Koczkás Gyula : Film a magyar önismeret szolgálatában. — 
L'herkovich Gábor : Film esztétikai nevelést az iskolába! — Bíró Béla : A magyar 
m űvészettörténet oktatófilmjei. — Kuchárik József : A film és a testnevelés. — 
Xoszlopi László : Film s gyakorlati pályára nevelés. — Farkas László : Nagy
várad-kolozsvári kirándulás előkészítése oktatófilmekkel.

Június (ti. sz.) Szabó Gábor az Eötvös-inga filmjének előkészítéséről. — 
Friessnek Hans : A film m int a katonás szellemű nevelés eszköze a német 
iskolákban. — Horváth Károly : A film a nemzeti ön tudatra is nevel.
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ISKOLA ÉS ÉLET. 2. sz. Cseke D om okos  : A kereskedelmi és ipari szak
oktatás Erdélyben a román megszállás a la tt. — Szólás R e z s ő : Üj magyar 
életszemlélet az iskolában (alcímei : m agyar nacionalizmus, az állam fel
adatai, ki és mi a magyar?, a m agyar föld, a társadalm i kérdés, hagyomány 
és tekintély, a d ik tatúra , az ifjúság tennivalója, összegezés). — R ejőd  Tibor':  
A nevelés higiéniája.

2. sz. T a k a ró né  dr. Gáli  B e a t r i x :  A kereskedelem m int élethivatás. — 
R a d v á n y i  K á lm á n :  A tanulók szórakozása.

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. Március (3. sz.) B o g n á r  G yu la  : A magyar 
világnézet kialakítása a líceum magyarnyelvi és irodalmi tanítása ú tján  
(folytatása a 4— 6. számban). — H olta i  I s tv á n  folytatja cikksorozatát a 
német akadémiai tanítóképzésről (IX.), m ajd ism erteti a lap a kolozsvári 
állami líceum- és tanítóképzőintézetet.

Április (4. sz.) N a g y  S á n d o r  : A tanítóhiány és az 1938 : XIV. te. módo
sítása. — B á c s fa lv y  A n t a l : A hegedűtanítás a líceumban. — W erger M á r to n  : 
Bécsi tapasztalatok.

Május (5. sz.) M ező s i  K á r o l y  : Az iskolai történelm i gyűjtemény (I—-II.). — 
D ió szeg i  B a lá zs  : Kötetlen rajzfeladatok.

Június (7. sz.) J a n k o v i t s  M ik ló s  : Mai koreszmék a nevelésügyben. — 
M este rh á zy  J e n ő  főtitkári jelentése. — D ir m a y e r  M á r i a  : A nagyváradi állami 
leánylíceum s tanítónőképző.

KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS. Március (7. sz.) H á rs  J á n o s  : A kor
szerű szám tantanítás m ódja és eszközei.

Április (8. sz.) K olb  B é la  : Foglalkozzunk a szövetkezeti iskola gondola
tával.

Május (9. sz.) K irc h n e r  I lona  : A kereskedelmi leányközépiskola tanuló
társadalm a.

Június (10. sz.) B a t i z i  L á sz ló  : Az új tan terv  és a magyarságismeret.
Július (11. sz.) L a u re n tzy  V i lm o s :  Az államvezetésre nevelés problém ája.
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK. XXXVI. 18. (május 3.) H a r s á n y i  

Is tv á n  : A diák és szünidő (alcímei : minden diák várja ezt, a szülő és a szün
idő, az utazás ember- és társadalom ism erethez vezet, szervezzük meg a bel
földi diákcserét, idejében nyitogassuk gyermekeink szemét, pénzkeresés 
komoly munkával, fontos a jó könyvek közelsége).

EVANGÉLIKUS ÉLET. IX. 7. (február lő.) Bánkúti Dezső : Evangélikus 
diákság címen Scholtz Oszkárnak az előző számok egyikében megjelent cikké
hez szól hozzá. Scholtz szerint az egyetemi ifjúság egyházi vezetésének alap- 
feltétele a középiskolai tanulóifjúság egyházi nevelése. Szerencse Scholtz 
szerint, hogy vannak tanárok, kik a vallásórákon kívül is beleviszik ta n ítá 
sukba az evangéliumi meggyőződést. Azonban Szigethy Lajos erre vonatkozó 
tervezete .kevés Bánkúti szerint, ezért 1936-ban Prőhle Károly indítványozta 
egy olyan tanfolyam  rendezését, mely a fiatalabb tanári nemzedéket nevelné 
egyházi tanári m unkára : ne csak pedagógiai, didaktikai nevelést kapjanak. 
Anyagiak m iatt nem valósult meg e terv, pedig nem nagy összegről volt szó. 
Az ifjúsági istentiszteleteken az egész ifjúságnak kellene m indenütt részt- 
vennie, s erre kényszerrel is nevelni kellene, m ert az ifjúság csak így nevel
hető. Jó  példát kell a prezsbitereknek nyujtaniok.

15. (április 12.) G. L .  : A csendes napok mérlege. T anulságai: 1. Az ifjú
ság beleszokott s örül nekik. 2. Mindkét iskolafajban (iparostanonc és közép
iskola) működő tanszemélyzet önként s kedves kötelességnek ta rtv a  vesz 
bennük részt. 3. Megfelelő formát ta lá ltak  a budapesti vallástanárok. 4. Min
den vallástanító lelkész felkészítheti rá, m int lelkipásztor, tanulóit. 5. Ép 
ők h ivato ttak  e napokon a lelkipásztori szolgálatra. 6. A tömeg az ifjúságra 
felemelő hatással van. 7. A hibákat kölcsönösen kell elnézni.

25. (június 21.) Vegyesházasságok. Rásó Lajos és szentpéteri Kun Béla 
a két protestáns egyház közötti házasságokra vonatkozó tervezetét elfogadta 
a két egyház közös bizottsága. Ennek értelmében reverzális nem vehető, á t
térést sem szabad kívánni. Örömmel vesszük ezt, m ert az evang. zsinat már 
a II. te. alkotásakor érezte a hozott cikkely helytelenségét, de a református
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törvény szószerinti átvétele vezetett ehhez, s bizony sok keserűséget okozott. 
Ki fogja a k iontott könnyeket letörölni?

HA HA\G SZÓ 19. (Május 11.) Lelkesítő felhívást közöl, hogy evangélikus 
iskolába járassák az evangélikus családok gyermekeiket. „Meg kell becsülni 
őket. Az édesanyák lelke él és hal bennük, az evangélium levegője árad szét 
falaik között. Ezt a lelket, ezt a levegőt pedig semmi sem tu d ja  adni, vagy 
pótolni. Ezért adjátok, evangélikus szülők, a mi iskoláinkba a gyerm ekeiteket.“

Krónikás.

H A Z A I  I R O D A L O M
Mitrovies Gyula: A műalkotás szemlélete. Budapest, 1940. Rózsavölgyi 

és Társa. 334 lap. Ára 15 P.
A Magyar Esztétikai Irodalom Történetének megírása u tán  annak te r

mészetes és-szerves következményeképpen egy újabb hatalm as opusszal 
ajándékozta meg tudományos irodalm unkat és m űvelt 'nagyközönségünket 
dr. Mitrovies Gyula, a debreceni tudom ányegyetem  országos hírű professzora, 
a Magyar Esztétikai Társaság illusztris elnöke. Hosszas előtanulm ányok u tán  
egy rendszeres magyar esztétikát alkotott, mellyel egy régóta esedékes, 
várva-várt feladatot oldott meg. Célja nemcsak tudom ányos rendszeralkotás 
volt, hanem az is, hogy az esztétikai elveket a m űvelt közönség szélesebb 
rétegeiben is tudatossá tegye, megkedveltesse, s ezzel az egészséges nemzeti 
irányú művészet további fejlődését is elősegítse. Pedagógiai hivatásához és 
egyéniségéhez híven ezzel a hézagpótló m unkájával is végső elemzésben 
nevelni óhajt, igaz elveken alapuló esztétikai ízlés kifejlesztésére törekszik, 
helyes szempontokat akar adni a műalkotások szemléletéhez, a művészetek 
termékeinek lélekemelő nemes élvezéséhez.

A feldolgozásban a tudományos megismerés természetes sorrendjét 
követi, s e szerint könyve három főrészre oszlik. Az első részben ism eretelm é
leti alapvetést ad a művészet lényegéről, a szép fogalmáról, az esztétika-m ód
szereiről és problématikájáról, az esztétikai közösségről, az esztétikai anyag 
és a művészetek felosztásának szempontjairól. E fejezet végén a művészetek 
rendszerezésére vonatkozó eredeti, egyéni elgondolását ismerteti. E felvetett 
problémakör egyes kérdéseit esztétikai megismerés cím a la tt teljes részletes
séggel boncolja a mű második részében. Az esztétikai észrevétel tárgyalása 
közben pompás, elmélyedő ism ertetést kapunk a térbeosztásról, a vonal- 
vezetésről, a hangok, színek misztikájáról, azután pedig az iparművészetek, 
az építészet, a szobrászat, a képírás, a zene, az irodalmi művek, a mozgás
művészetek esztétikai megértésének belső titkaiba vezeti be az olvasót. 
A harmadik főrészben az előzőkben ism ertetett esztétikai élményekből levon
ható eredmények gyanánt összefoglalja az esztétikai érzelmeket alanyi, tárgyi 
és közösségi vonatkozásban, míg legvégül az esztétikai tetszés lényegeként 
világos, tömör, eredeti fogalmazással megállapítja, hogy „a  szépélménynek a 
tárgya olyan jelenség, mely lehetőleg érzéki behatások alapján, látási és hal
lási érzetek vezetése mellett m agasabbrendű képzet- és érzelemtársulásokat 
tudatta lanul képes felidézni és lebonyolítani ; a szemlélőre mindig a kifejezés 
erejével, egyéni jellegével és egyénien hat, s mindig valamely egész benyomá
sát kelti. Ilyen a tárgya az esztétikai tetszésnek ; ez tetszik. Ha akarjuk, így 
is mondhatjuk : ilyen a szép“ .

A mű végén igen értékes képsorozat található, melynek szépen sikerült, 
részben színes illusztrációi szemléletesen megvilágítják a szöveg fejtegetéseit.

Az egész m unkát tudományos felelősségtudat lengi át, amennyiben a 
pszichológiai és fenomenológiai módszer következetes alkalmazásával, továbbá 
az ismeretelméleti tanulságok és filozófiai vonatkozások gondos kidomborí
tásával összes mondanivalóit egységesen és szervesen elgondolt tudom ányos 
alapokra fekteti a szerző. Az aztán külön értéke a könyvnek, hogy a komoly 
tudományos jelleg megőrzése m ellett világos, érthető és élvezetes stílusban
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szól az olvasóhoz, akinek m unkáját még azzal is igyekszik megkönnyíteni, 
hogy az idegen nyelvű term inus technicusok helyett igen sok önállóan alko
to t t  m agyar műkifejezést használ.

A lapterjedelm i korlátozások m iatt e kénytelenségből szűkre szabott 
ismertetés nem m ehet bele a részletes elemzésbe, csupán a középiskolai tanár
ság figyelmét óhajtja  ráirányítani e kiváló munkára. Ma, amikor felsőbb 
u tasítások erősen hangsúlyozzák a középiskolában is az esztétikai nevelés 
szükségességét, minden tan á r íróasztalán o tt kell lennie ennek a hatalmas, 
összefoglaló széptudományi m unkának. Különösen a magyar irodalom tanárai 
nem nélkülözhetik tan ítás közben azokat a mélyértelmű fejtegetéseket, melye
ket az irodalmi művek esztétikai megértéséről elénk tár. Nagyon hálásak 
lennénk az illusztris szerzőnek, ha esetleg egy tanáregyesületi közgyűlési 
előadás keretében részletesen rám utatna arra, hogy a poétikai ismeretek 
oktatása közben mikép lehetne a leggyümölcsözőbb módon felhasználnunk 
műfajelméleti nagyértékű megállapításait. K u n  Sándor .

Budapest székesfőváros iskolaügye 1920-tól 1938-ig. í r t a  : H a m v a s  J ózsef .  
B u d a p e s t  székesfőváros s ta t is z t ik a i  h iv a ta lá n a k  k ia d á sa ,  1940.

Ham vas József, a pozsonyi evangélikus líceum egykori tanára , az ism ert
nevű író és költő e könyvében a Budapest székesfőváros kezelésében álló 
iskolai és nevelésügyi intézmények statisztikai adatainak összefüggő feldol
gozását adja 1920-tól 1938-ig. A 80 oldalra terjedő munka a bennelévő sok 
adat és szám m ellett is mindvégig érdekes olvasmány. Azzá teszik m indenek
e lő tt stílusának könnyedsége, változatossága, tiszta magyarsága, továbbá 
az a meleg, valóban szívből jövő érdeklődés, amellyel maga a szerző is a 
székesfőváros iskolai és nevelésügyi intézményeit szemléli.

Örömmel lá th a tju k  a munkából, hogy Budapest jóval többet te t t  a 
m agyar tanügy terén, m int amennyire a törvény kötelezi. így a kisdedóvók, 
elemi, polgári, ismétlő- és tanonciskolák m ellett fenntart középiskolákat, 
felsőkereskedelmi iskolákat, gyógypedagógiai intézeteket, továbbá különféle 
jellegű művészeti és szakiskolákat, így többek között felsőmezőgazdasági 
iskolát is. E  sokféle tanintézetek színvonalának fokozott emelésére a főváros 
igen nagy gondot fordít, am int ezf a jól felszerelt könyvtárak, szertárak, 
sporttelepek, gazdasági m intakertek bizonyítják. A tanulók testi és erkölcsi 
fejlődésének elősegítésére szolgálnak a különböző gyermekétkeztetési s gyer- 
mekfelruházási intézmények, ingyenes tejellátás, iskolanővérek alkalmazása, 
az orvosi vizsgálat nagyfokú kiterjesztése, napközi otthonok, a cserkészet és a 
leventeintézmény erős felkarolása. Gyengébb szervezetű tanulók részére 
erdei iskolákat lé tesíte tt a főváros, a vallásos nevelés biztosítására pedig 
fővárosi hitoktató i kart szervezett.

Ez utóbbi kérdések tárgyalásánál Hamvas József főkép azokat az intéz
kedéseket emeli ki, amelyeket Budapest a szegényes viszonyok között élő 
gyermekek felkarolása ügyében te tt. A hasonló intézmények minél nagyobb 
számmal való megszervezésének és országos tám ogatásának szükségessége 
sugárzik ki mintegy főgondolatként a melegszívű pedagógus munkájából.

(Budapest.) D r .  L osonczi  Zo ltán .
Lohr Ferenc: A filmszalag útja. Budapest. Kir. Magyar Természettudo

mányi Társulat. Ára kötve 10 P.
Korunk legnépszerűbb művészetének, legnagyobb tömegeket vonzó 

szórakoztató jának : a filmnek m űhelytitkait ism erteti Lohr Ferencnek, a 
kiváló magyar filmszakembernek most megjelent könyve. Biztos kézzel, a 
teljes elméleti és gyakorlati tudással vezeti be az olvasót a film világába, 
sorra tá rván  fel minden titk á t és problém áját. Elkíséri a film ú tjá t a forgató- 
könyv megírásától a felvevőgépig, megismerjük a kép- és hangfelvétel legfon
tosabb szem pontjait, a rendezés, a díszletépítés, a kidolgozás különböző 
művészi és technikai kérdéseit. A könyv külön foglalkozik a keskenyfilmmel, 
a trükkfilmmel, a térhatású és tudományos filmmel, azonkívül a film technikai 
fejlesztésének lehetőségeivel. U tal a rendezés és zeneszerzés párhuzam ára, 
ism erteti a kidolgozás, a „vágás“ és az összeállítás fontos problémáit. Be
tekintést ad a nagy amerikai, angol és szovjetorosz filmműtermekbe, s külön
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fejezetben foglalkozik a hazai filmgyártás lehetőségeivel. A szakembert és 
laikust egyformán érdeklő munka bizonyára kivételes népszerűségre számít
hat. A könyv értékét számos szövegközti rajz és képes táb la  emeli.

Somogyi József : Fajiság és magyar nemzet. Budapest, Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda. Ára P80 P.

Korunk egyik legnagyobb horderejű problém ájának, a fajkérdésnek magyar 
vonatkozásait vizsgálja a kitűnő tudós, legújabb könyvében. Igyekszik az 
egyes problém ákat a ma divatos, népszerű, de sokszor egyoldalú term észet- 
tudományi irányból átvezetni szellemtudományi területre. Foglalkozik a 
vérrokonság, a születésvédelem és a népi asszimiláció kérdésével, tisztázza 
az alapfogalmakat, rám utatván arra, hogy e fogalmak nem valamilyen m erev, 
változhatatlan adottságokat, hanem élő, fejlődő és így változásra képes emberi 
közösségeket jeleznek. Vizsgálja a népi és nemzeti fogalom lelki ta rta lm át és 
jelentőségét, nemzeti létünk feladatát és szerepét. Keresi azokat az okokat 
és erőforrásokat, amelyek bennünket, m agyarokat egyesítenek és összetar
tanak, ami a magyarságot nagyobbá és egységesebbé teszi. Különös értéke 
a könyvnek a tudós hozzáértő tárgyilagos hangja és tisztu lt, építőerejű 
szemlélete. A könyv a Balassa Bálint K önyvtár sorozatában jelent meg.

Nemzetünk megújhodását napjainkban ismét a rom latlan népi ta rta lék  
felhasználásától remélik. F. zajtalan  nemzetmentő m unkát református isko
láink évszázadok óta végzik. Buzgó m unkása, de egyben teste t ö ltött példája 
volt Gulyás István. Közös tiszaparti szülőfalunk (Tiszadob) színmagyar refor
mátus népére a többfelől fojtogató holtkézi főúri nagybirtok rozsdás vas
gyűrűjéből alig várt egyéb sors a nyomorba hullásnál vagy az amerikai ki
vándorlásnál.

A falusi rektor és az orvos éles szeme felismerte és iskolába irány íto tta  
a tehetséges paraszt fiút, akiből aztán a sárospataki főiskolának jeles diákja, 
a debreceninek jeles tanára  lett.

Évtizedeken á t lelkesen osztogatta rábízott tanítványainak az ókori 
műveltség és hazai irodalmunk kincseit és anyanyelvűnk ism eretét. E lterjedt 
nyelvtanai és olvasókönyvei ú tján  pedig az ország m ajdnem  minden refor
m átus középiskolájának tan ító ja  lett. Meleg szívével magához ölelte és nemes 
tartalom m al tö ltö tte  meg az ifjúság lelkét. A tan ítás és nevelés magasztos 
m unkája mellett testi táplálója is volt a diákságnak, m int a konviktus vezetője.

T apasztalt gyakorlati érzékét hasznosította m int a Főiskola bonyolult 
pénzügyeit intéző Gazdasági Tanács előadója, m ajd m int az Országos Refor
m átus Tanáregyesület pénztárosa. Ároni szép családja gondozása m ellett, 
amelynek köréből fia, leánya, három veje és két unokája lépett tanítói pályára, 
talált m unkakört a közéletben, mint egyházunk prezsbitere, városunk törvény- 
natóságának tagja, egy kenyérgyár alapítója. Nyugalombavonulása u tán  egy 
szakiskola vezetését bízták rá. Művelte a tudom ányokat, ápolta a kartársi és 
baráti közösséget. Kedvelt tagja volt a társadalom nak. Kényszerű pihenést 
csak a betegség, teljes nyugalm at csak a halál hozott neki.

Áldás emlékére! Szeremley Béla.
Ösztöndíj pályázati hirdetmény. Az Országos Református Tanáregyesület 

igazgatósága a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1941—42. 
évben kiosztandó ösztöndíjakra pályázatot hirdet. Pályázhatnak tagtársaink 
azon jól tanuló gyermekeik javára, akik szüleik lakóhelyétől távol tanulnak. 
A részletes pályázati feltételek olvashatók a Protestáns Tanügyi Szemle

E G Y H Á Z I ISK O LA I HÍREK.

DR. GULYÁS ISTVÁN
1867— 1941.
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1930. II. 88—90. lapjain. A kérvények beadásának határideje 1941 szept. 20. 
Pályázati kérvény-nyom tatványok Jakucs István pénztárosnál (Debrecen, 
Reform átus Kollégium) kaphatók.

Debrecen, 1941 augusztus hó. Igazgatóság.
Előfizetési felhívás B ö h m  K á r o l y  : A z  ember és v i lága  I. kötetének vá lto za t

lan  ú j  k ia d á sá ra .  Harminc éve volt május 18-án annak, hogy a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem filozófia professzora, B ö h m  K á r o l y  elhúnyt. 
H olttestét szülővárosába, Besztercebányára szállították, s o tt pihen ősei 
között. 15 éves áldásos működésének színhelye, kincses Kolozsvár, visszatért 
az ősi Magyarországba, s az egyetem ismét régi székhelyén működik.

Ennek örömére az Országos E va ng é lik us  T anáregyesü let  elhatározta, hogy 
B ö h m  K á r o l y  é le tm ű v é n e k : A z  ember és v i lá g á n a k  kéz ira tban  lévő V I .  kötetét : 
az E sz té t ik á t  megjelenteti. A kötet sajtó alá rendezését Böhm leghívebb ta n ít
ványa : dr.  m á ln á s i  B a r tó k  G yörgy  egyetemi tanár, a kolozsvári egyetem 
rektora vállalta, s az remélhetőleg az ezidei karácsonyi könyvpiacra kerülhet. 
Ezzel a kötettel teljessé lesz az a filozófiai rendszer, mely a szerző halála óta 
újabb és újabb híveket nyert. Az első önálló magyar filozófus, Böhm Károly 
term ékenyítőleg h a to tt a magyar gondolkodókra.

Sajnos, a hatalm as rendszer alappillére, az I. kötet már évekkel ezelőtt 
teljesen elfogyott. Éppen ezért ennek az I. kötetnek teljesen vá ltoza t lan  2. k i 
a d á sá t  az Országos Evangélikus Tanáregyesület kiadásában Garab J ó zse f  
ceglédi könyvnyom dája m ár m unkába vette. Az 1883-ban 1. kiadásban 
megjelent I. kötet : D ia le k t ik a  vagy a la p p h i lo so p h ia  előreláthatólag 1941. év 
őszén, talán  már Böhm Károly születése 95. évfordulójára, szeptember 17-re 
megjelenik.

Böhm Károly m unkájának terjesztésével Scholtz Testvérek  könyvkeres
kedését, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. bíztuk meg, a megrendelések 
ide intézendők.

Előfizetési ára : 8 P, bolti ára : 10 P lesz.
Reméljük és várjuk, hogy a protestáns iskolák hagyományaikhoz híven 

megrendelik ez értékes m űvet könyvtáruk számára.
A z  Országos E va n g é lik u s  T anáregyesü le t  Elnöksége.

HIRDETMÉNY
a legközelebbi vallástanári vizsgára vonatkozólag.

A tiszántúli reform átus egyházkerület Püspökének, m int a vallástanár- 
képesítő bizottság Elnökének megbízásából tudatom  a vallástanári vizsgálat 
után érdeklődőkkel az alábbiakat :

a )  A legközelebbi vallástanárképesítő vizsgálat Debrecenben 1941. év 
szeptember hó. 29, valam int október hó 1. és következő napjain  fog ta rta tn i. 
És pedig a zárthelyi írásbeli vizsga szeptem ber hó 29-én d. e. 9 órakor a Kollé
gium kistanácsterm ében, a próbatanítás október hó 1-én, szükség esetén 2-án 
délelőtt a református gimnáziumban, illetve amennyiben női jelentkező is 
lesz, a Dóczi-intézet leánygimnáziumában a tan terv  szerinti vallástanítási 
órán ; a szóbeli vizsgálat október hó 1-én, illetve 2-án délután 3 órai kezdettel 
a Kollégium kistanácsterm ében lesz.

b )  A vizsgálatra vonatkozó tájékoztató  iránt a bizottság jegyzőjéhez 
(D. Dr. Kállay Kálmán egyetemi professzor, lelkészképzőintézeti igazgató, 
Debrecen, Kollégium) kell fordulni.

c) A vizsgálat iránti kérvény a tájékoztatóban megjelölt eredeti m ellék
letekkel együtt a tiszántúli református egyházkerület Püspökéhez címezve 
1941 augusztus hó 30-án, szombaton déli 12 óráig küldendő be Debrecenbe 
(Püspöki H ivatal). A kérvényhez mellékelni kell a feladóvevényt, mely sze
rin t a jelölt a 60 P vizsgálati díjat és a 6 P bizonyítvány díjat a tiszántúli 
református egyházkerület pénztárába (Debrecen, Kollégium) az összeg rendel
tetésének megjelölésével beküldötte. A díjak befizetése nélkül az Egyetemes 
Konvent 126—1932. sz. határozata értelm ében senki vizsgálatra nem bocsát
ható.
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d)  A vizsgálatra állani kívánó jelöltek közöljék pontos címüket is, hogy 
a próbatanítás tárgya velük 1941 szeptember 6-ig közölhető legyen ; viszont 
a jelöltek tartoznak a kidolgozott p róbatan ítást három gépírásos példányban, 
mindhárom külön-külön félkemény (karton) fedélben, 1941 szeptember hó 
18-án, csütörtökön déli 12 óráig aján lo tt levélben a vizsgálat jegyzőjéhez el
ju tta tn i.

e) A vizsgálatra állani szándékozók személyesen jelentkezzenek 1941 
szeptember hó 29-én, hétfőn reggel y29 (félkilenc) órakor a Kollégium kis
tanácsterm ében a vizsgálat jegyzőjénél, aki a részletes vizsgabeosztást közölni 
fogja a jelöltekkel.

f )  A jelölteknek előre gondoskodhatás céljából emlékezetébe hozzuk, 
hogy az oklevélre 10 P-s okmánybélyeg ragasztandó, am it a jelentkezés alkal
mával mindenki beadni tartozik .

Debrecen, 1941 június hó 17. Elnöki m egbízásból:
D. Dr. Kállay Kálmán, 

lelkészképzőintézeti igazgató, 
a  vallástanárképesítő bizottság 

jegyzője.
Az Országos Magyar Sajtókamara, hogy a háborús viszonyok folytán a 

lapkiadásra háruló rendkívüli nehézségeket némileg enyhítse, kénytelen volt 
egyes m egtakarítási rendelkezéseket életbeléptetni, amelyek m inden lap 
kiadóra nézve egyaránt kötelezőek. Ezek szerint a budapesti és vidéki sajtó 
nak egyaránt m egtiltotta tiszteletpéldányok adását, valam int e ltilto tta  a 
lapkiadókat bárminémű ajándékozás, pályázat és rejtvénym egfejtési ju ta 
lom, kedvezmény nyújtásától. Ezen tilalom  kiterjed minden előfizetésgyüj- 
téssel foglalkozó vállalkozásra is.

Tudva, hogy az általános anyagdrágulás, a hiányzó vasútszállítás helyett 
beállított autó, sínautó és repülőgépszállítás hatalm as túlkiadásai alig el
viselhető terheket rónak a lapkiadásra, az olvasóközönség bizonyára meg
értéssel fogadja az Országos Magyar Sajtókam ara kényszerű intézkedéseit.

Országos Magyar Sajtókamara.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1941—42. tanévre a következő tankönyvek jelennek m eg:

1. Dr. Zsigmondi Ferenc: Magyar Irodalomtörténet I. rész, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VII. o. számára.

2. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története I. rész, a gimnáziumok 
és leánygimnáziumok VII. o. számára.

3. Dr. Benlgny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok IV. o. 
számára.

4. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygimnáziumok V. o. 
számára.

5. Dr. Benigny G yula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim
náziumok VII. o. számára.

6. Jónás Márton: Mennyiségtan a gimnáziumok és leánygimnáziumok 
VII. o. számára.

7. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv a leánygimnáziumok III. o.
számára.

8. Kis Fizika a gimnáziumok és leánygimnáziumok III. o. számára.
9. Fizika I. rész, a gimnáziumok és leánygimnáziumok VII. osztálya

számára.

Előreláthatólag megjelenik még az 1941—42. iskolai évre:

Dr. Győry Aranka: Művészettörténet I. rész, a gimnáziumok és leány- 
gimnáziumok VII. o. számára.

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 108,231— 
1938. IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével 
a szabványosított füzetek kötelező használatát 1939 
szeptember 1-i hatállyal a középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. 
kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület 

könyvnyomda-vállalata is gyár t j a  
előírás szerint, a legtökéletesebb ki
vitelben, alul látható gyártási jefrv 
gyei ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogató- 

GYÁRTÁSI JEGY. sára a figyelmet felhívjuk.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1941—1854
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AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

F Ő S Z E R K E S Z T Ő :  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :
Dr. B Á N K  ÚTI  DE Z S Ő D r. K U N  S Á N D O R



A  S Z E R K E S Z T Ő - B I Z O T T S Á G  T A G J A I :
R e fo rm á tu s  ré s z rő l: v itéz  dr. B essen ye i L a jo s , dr. G aál László , 
J é k e ly  L a jo s , dr. K u n  S ándor, dr. P a p p  Ferenc.
E v a n g é lik u s  ré s z rő l: dr. B á n k ú t i  D ezső . dr. H . G a u d y  L ászló , 
dr. R e ll L a jo s , dr. Remport Elek, Z s o ln a i  V ilm os.

M E G J E L E N I K  évenként 12 füzetben.
E L Ő F I Z E T É S I  D Í J  egész évre 6 P . E g y e s  szá m  ára 80 fillér . — 

A Z  O R T E  és O E T E  ta g ja in a k  a P ro t. T a n ü g y i  Szem le kü lö n  elő
fize tés  n é lk ü l az egyesületi tagd íj fe jében  já r.

K É Z I R A T O K  reform á tus részről a felelős szerkesztőhöz (D ebrecen, 
R e fo rm á tu s  g im n á z iu m ) , evangélikus  részről a főszerkesztőhöz  
( B u d a p e s t, I V . ,  D eák-tér 4. s zá m )  kü ld en d ő k .

K I A D Ó H I V A T A L : Debrecen, R e fo rm á tu s  g im n á z iu m , ahová  az elő
fize té s i d í ja k  és rek la m á c ió k  k ü ld e n d ő k ; a tanári és fenn tartó 
testü le ti já ru léko k  azonban eqqenest a tanáreqqesületi pénztárakba  
irá n y íta n d ó k .

A Z  E V A N G É L I K U S  T A N Á R E G Y E S Ü L E T  közli ta g ja iva l, hogy 
az egyetem es közgyűlés határozata  értelm ében m in d en  ta n u ló  u tán  
szedett 1 P . 60 fillér N eve lési A la p  ja vá ra  az egyetemes pénztárba  
kü ld en d ő  ( B u d a p est, I V . ,  D eák-tér 4 . ) ,  a 40 fillér  ta n u ló já ru lék  
p ed ig  a T a n ü g y i S zem le  ja vá ra  az egyesü let pénztárosához, K ilc zer  
G yulához ( B u d a p es t, V I I . ,  V ilm a  k irá ly n ő -ú t 1 9 ) . U gyancsak  
a pénztáros cím ére kü ld en d ő  m in d en  év december 31 -ig  4 P . évi 
tagsági d íj.

A  P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E  p o sta ta ka rékp én ztá ri csekk
s zá m lá já n a k  szám a  : 42 ,625 , c ím e : P ro testá n s T a n ü g y i  Szem le, 
D ebrecen.

L A P Z Á R T A  m in d en  h ó n a p  20-án.
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A  gimnáziumi nevelés munkája nagy magyar 
értékeink védelmében és szolgálatában.

(Az új magyar nevelés célkitűzései.)

1. Ma a magyar gimnáziumokban az oktatás célkitűzéseinek 
szolgálata m elktt elsősorban komoly 'inber- és lélekformáló nevelés 
folyik. Ez a nevelés kell, hogy igaz magyar nevelés legyen! De arra 
is szükség van, hogy minden magyar tan; r tisztában legyen azokkal 
a szempontokkal és célkitűzésekkel, amelyekkel ezt a magyar neve
lést irányítanunk kell. Egyszóval öntudatos, tervszerű nevelésre van 
ma szükségünk. A mai körülmények szinte megkövetelik, hogy a 
mai tanár munkáját valami egységes, öntudatosan magyar szem
pontú nevelői szellem is áthassa és vezesse minden nevelői tevékeny
ségében.

2. A mai gimnáziumban az oktatói munka mellett ember- és 
lélekformáló nevelés is folyik. És elsősorban ezen van hangsúly. Ez a 
nevelés — éppen az egye de ken keresztül — társadalomformáló erő is. 
Tovább építve ezt a gondolatot, eljutunk a végső és legnagyobb cél
hoz : a nemzetneveléshez. Közvetett úton tehát a magyar élet formálói 
vagyunk. Közvetett úton magyar életet formáló nevelésünkben kell, 
hogy minden nevelői tevékenységünket sajátosan magyar szempon
tok és célkitűzések vezessék! Kell, hogy a magyar lélek, a magyar 
erkölcs, a magyar kultúra, a magyar népi értékekbe vetett hit és a 
magyar észjárás természete irányítsa ezt a magyar nevelést! Súlyos 
felelősséggel jár ez a nevelői munkálkodás, s a súlyos felelősség tisz
títótüzében saját erőink elégése mellett építjük hatalommá azt a 
tiszta magyar erőt, amelyre komoly hivatás vár a mélyebb magyar 
élet kialakításában és fejlesztésében.

3. Ebben az újszerű magyar nevelésben elsősorban öntudatosan 
magyar szellemben kell megfogalmaznunk és alkalmaznunk a gyakor
lati nevelői munkának kereteit adó elméleti célkitűzéseket! De ebben 
a nevelésben minden tevékenység a gyakorlaton alapszik. Eddigelé, 
sajnos, a magyar pedagógiában igen sok volt az elmélet, s ezt az 
elméletet idegen pedagógiamunkák olvasása és ollózása táplálta. 
Ez azután sok mindent meg is magyaráz. Az új utakon járó magyar 
nevelésben ezután a magyar szellemi értékek nevelői erejét nagyobb 
mértékben kell kiaknáznunk. Milyen sajnálatos dolog, hogy még

í
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mindig nincsenek összegyűjtve a magyar írók, a magyar alkotók, 
költők, tudósok és államférfiak pedagógiai, nevelési, pedagógiai- 
lélektani vonatkozásban fontos írásai, gondolatai, eszméi stb. stb. 
Csak a magyar regényirodalom idevonatkozó részeiből mennyi 
tanulságot meríthetne a magyar nevelő!

A gyűjtőmunka megszervezését minél hamarabb meg kell kez
denünk!

Az új magyar oktató-nevelői munkában ősi, népi magyar művelt
ségünk ápolására nagyobb gondot kell fordítanunk! Ugyanakkor 
neveljük tanítványainkat az alsóbb, a szegényebb magyar népréteg
gel szemben szociálisabb magatartásra. Tegyük járhatóbbá a magyar 
nép felé fordulás útját! A magyar hivatástudat erősítéséről sohasem 
szabad megfeledkeznünk. Vállaljunk felelősséget a jövendő magyar 
középosztály szellemi sorsáért, műveltségéért és magyar hivatás- 
tudatáért. Ennél a pontnál álljunk meg egy kissé! Ez a poid jelenti 
az új gimnáziumi nevelés legnagyobb és egyúttal legnehezebb fel
adatát. Hiszen a gimnáziumi nevelés célkitűzéseit tekintve, mi első
sorban a magyar középosztály szellemi sorsáért, műveltségéért és 
hivatástudatáért vagyunk felelősek. S ha elfogadjuk azt a tételt, 
hogy egészséges állami élet nem képzelhető el egészséges középosz
tály nélkül, akkor ennek az osztálynak, helyesebben ebbe az osz
tályba törekvőknek igen komoly magyar nevelést kell biztosítanunk! 
Ma a középosztályról alkotott vélemények annyira lesújtok, hogy a 
középosztály jövendő jobb magatartásáért folyó nevelői küzdel
münkben rengeteg akadályt kell eltűntetnünk. A magyar nevelők 
ezrei dolgoznak ennek az osztálynak helyesirányú neveléséért, s az 
eredmény ma sem kielégítő! Talán a jövő nemzedék élete bizonyság 
lesz eredményes munkánkról! D e'ez csak hiú óhaj marad, ha nem 
nézünk komolyan szembe azokkal a fontosabb magyar nevelői fel
adatokkal, azokkal az újszerű követelményekkel, amelyekkel a jövő 
nemzedék helyesebb és jonb, magyarabb magatartását kialakít
hatjuk.

Egy nemzet életében a középosztály magatartásától sok minden 
függ, nálunk meg éppen sok minden — még a napi politika színe és 
formája is — ezért kell a középosztályba törekvő tanulóinkat min
den felhasználható gyakorlati eszközzel öntudatos magyarnak nevel
nünk jellemben, szociális viselkedésben, nyelvében, művészetlátá
sában és irodalmi szemléletében egyaránt. Ha azokat a mulasztásokat 
tekintjük amelyeket e tekintetben középosztályunk elkövetett, 
akkor látjuk be igazán az újszerű magyar nevelésnek fontosságát.

Az újszerű nevelésnek hatalmas távlatai vannak és igen komoly 
célkitűzései. Nem „úrnak“ készítjük tehát elő a középosztályba 
törekvő tanulóinkat, hanem dolgozni akaró, építő és szolgáló, magyar 
faját és népét nagyon szerető magyar embernek. Az „ú r“ szó csak 
úgy lesz igazán értékjelzővé, különben üres fogalom marad építő erő 
nélkül!

4. A középiskolai oktatómunka műveltséget ad, fejleszt és töké-
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létesít. De a műveltségnek éltéket, színt és mélységet a nevelői munka 
ad. Az oktatómunka ismeretadatait életté, izzásában hatóerővé a 
nevelés teszi. így az új magyar nevelés az egyén műveltségének, 
nyelvének, irodalmi, művészi ízlésének milyenségét is formálja. Ma 
az ilyen nevelésre valóban nagy szükség van. Ma, sajnos, a magyar 
kérdések megoldásában sokszor hiányzik ebből az osztályból a 
komoly magyar hivatástudatot körülölelő magyar látószemszög. 
Eddigelé inkább csak „európai“ műveltségünkre voltunk büszkék, 
ősi magyar népi műveltségünkről keveset tudtunk, vagy. ami még 
rosszabb, azt hittük róla, hogy primitív, elmaradott, színtelen és 
csak szégyelnivaló! Ősi, népi magyar műveltségünk belső értékeit 
nem ismertük, vagy elhallgattuk, pedig megtartó erejét éppen az is 
bizonyítja, hogy még ezek ellenére sem veszett el! A magyar közép- 
osztály, éppen utánzó hajlama m iatt (felfelé és az idegen feléli „álta
lános“, „európai“ műveltségére mindig büszke volt, de ősi népi 
magyar műveltségünk belső értékeit nem ismeri. Pedig az „európai 
korszellemmel“, az „általános, európai“ műveltséggel való szoros 
kapcsolat mellett követelmény lenne a magyar hagyománytisztelet, 
s a jó Gi/ür/fij István követelte tisztelet népi magyar műveltségünk 
iránt is. (V. ö. Györffy István : A néphagyomány és a nemzeti műve
lődés, Budapest, 1939.) Szerinte még ma sem törődünk a nemzet
megtartó hagyományok ápolásával. „Nem becsüljük azt, ami a 
miénk. Kapva-kapunk mindenen, ami idegen, ami európai.“ Figyel
jük meg középosztályunk öltözködését, művészi és irodalmi ízlését, 
olvasmányait, (Magyarországon több külföldi regényt vesznek meg, 
mint magyart!) s akkor rádöbbenünk, hogy Györffy Istvánnak 
igaza van. Ezen az állapoton is javítani, segíteni ak a ' az új magyar 
nevelés. Ez a magyar nevelés a magyar lélek, a magyar erkölcs, a 
magyar ízlés, a magyar alkotószellem sajátosan magyar belső érté
keit kutatja fel, erősíti és öntudatra serkenti. S még egyet: vissza 
akarja adni az élő magyar beszéd ízes zamatát, mert szörnyű az a 
nyelvi szegényedés és romlás, amiért mai középosztályunk is nagyon 
felelős.

Ez a magyar nevelés örömmel üdvözölte az új gimnáziumi 
tantervet is, ami ennek a munkának komoly keretet adott az okta
tás területén is. Az új tantervben lefektetett nevelőoktatás célkitű
zése. a hungarológia tárgyait emelte magas rangra, sőt ilyennemű 
elgondolások miatt ad a latin nyelvnek is nagy szerepet. Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 1936. május 20-i költség- 
vetési beszédében világosan m utatott rá arra, hogy az újabb közép
iskolában éppen a magyar nevelés, a jó nemzetnevelés szolgálatára 
a „nemzetismereti oktatást te ttük  az oktatás gerincévé. Ez a nem
zetismereti oktatás az, amely voltaképpen a középiskolának a gyakor
lati jellegét megadja, mert a magyar életre a nemzet ismeretével és 
ismertetésével nevel“.

A gimnáziumi oktatás célkitűzése tehát hűségesen szolgálja a 
magyar nevelés céljait is- Ennek a nevelő-oktató munkának áldásos

í»
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hatása nem maradhat e l : magyar szellemmel, magyar lélekkel 
telíti meg a tudás birodalmát is. H at az emberi lélek legmélyéig, 
egészséges magyar közízlést teremt, megtanít értékelni a magyar 
alkotószellem komoly alkotásait, rádöbbenti a „m űvelt“ embert 
annak a meglátására is, bogy a műveltségnek, a kulturális életnek 
erkölcsi oldala is van. Nagy nemzeti célokat m utat meg, együtt
működni akaró kapcsolatot terem t a nemzettest egyes rétegei 
között. Belső nemességre ne\el, jóvá kívánja tenni nyelvi és szociális 
mulasztásainkat. Megtanít jó magyar helyzetismeretre. Letöri a 
bűnös személyi becsvágyat, eltörli a szürkeséget és a közönyt, meg
öli a kishitűséget, s tiszta magyar életformát teremt a múltjáért 
bűnhődő középosztálynak. A lélek mélyére ás le ez a nevelés : lélek
ben, szellemben erősödik meg legmaradandóbban a magyar nevelő 
elvetett magja, s ha minden magyar nevelő komolyan veszi ennek a 
magyar nevelésnek célkitűzéseit, úgv a komoly termés, az építő 
hatás nem maradhat el!

5. Most lássuk azokat a módokat, eszközöket és munkaterüle
teket, amikkel és ahol legjobban szolgálhatjuk oktató-nevelő mun
kánkban a fentebb leírt célkitűzéseket! Egyszóval lássuk a gyakor
lati munkát!

Gyakorlati munkánkat az a meggondolás vezesse, hogy az ifjú
ság nagyon szeret komoly kérdésekkel foglalkozni, még a legkisebb 
gimnázista is. S ha egyéniségüknek és koruknak megfelelő módszer
rel használjuk fel munkájukat, illetve munkaerejüket, akkor csodála
tos eredményekre képesek. (Ezért kell a jó tanárnak jártasnak lennie 
a pedagógia-lélektanban is. Ebben a tekintetben a tanárképzés új 
utakra való indítása tehet a legtöbbet. De a tanári önképzés is fontos!)

Ennek azonban követelménye a gyermeki lélek jó ismerete. — 
Ebben a tekintetben nagy hiányok vannak. Didaktikai, módszertani 
irodalmunk sem vette még elég komolyan a gyermekek, a tanulók 
lelki adottságait. Nincsenek lélektani alapvetéseink az egyes tárgyak 
tanításának módszertanát illetően. Ezeket a mulasztásokat is sürgő
sen kell pótolnunk!

6. A tanulók szívesen dolgoznak munkaközösségben is, vállal
ják a munkatöbbletet is, s ifjú egyéniségük teremtő erőit szívesen 
adják át a szellemi kaláka céljaira. Ez az ifjúság áldozatra is képes, 
tud komolyan dolgozni, csak biztosítsunk egyéniségüknek megfelelő 
teret számukra.

Ilyen megfelelő tér az önképzőköri munka. Az önképzőkörökkel 
még mindig baj van. Az évvégi Évkönyvek átnézése után még min
dig szomorúan állapíthatjuk meg, az önképzőkörök nem állanak sok 
helyt hivatásuk magaslatán. Szürkeség, üresség, szavaló-délutánok 
sorozata legtöbb helyt az önképzőkör. Ma, amikor az önképzőkörök 
válságáról beszélnek, úgy érezzük, hogy a válságban küzdő önképző
kör népi értékeink, nemzeti művelődésünk, népi magyar művelt
ségünk szolgálatával, a szülőföldismerettel, táj- és népkutató munká
val utakat találhat az újabb fejlődés felé. Nemzeti sorsproblémáink
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ismertetése is nagy feladata lenne az önképzőköröknek. Hiszen 
„olyan magyarokat kell nevelnünk, akik ismerik sorsproblémáinkat, 
és lá tják‘‘és mérlegelni tudják azok lehető megoldásait. Ez adja meg 
a nemzet egységét“ (Kiss .József : Magyar sorskérdések, 1940).

A debreceni református gimnázium önképzőköri munkáját 
szinte mintának venném az újszempontú önképzőköri munkához.

Milyen érdekes munka lenne, ha egy éven át a magyar ember 
megismerésével foglalkozna az önképzőkörök munkaközössége. — 
Fajunk egy-egy jellemző vonásának kiemelésével kell ezt a munkát 
megkezdeni. Pl. Az adott szó szentsége. A becsületes és jó hírnév. 
A józanság és hűség. Az egyenes jellem, nyiltszívüség. Könnyen- 
hívőség. Hajlam a barátkozásra. Vendégszeretet és bőkezűség. Jog 
és igazság iránti érzék. Perpatvarkodó, pártoskodó természet. Sza
badság- és faj szeretet. Vitézség és nemesi büszkeség. Szalmaláng- 
természet stb., stb. Ezeket a jellemző vonásokat megfelelő történelmi 
és irodalmi keretben kellene bemutatni. Igen nagy nevelő hatása 
lenne ennek a munkának!

7. Az iskola nyelvvédő, nyelvművelő munkája is fontos szerepet 
játszik az új magyar nevelés munkamezején. Sokan még ma sem 
értik az iskolai nyelvvédő munka célkitűzéseit. Nem arról van csupán 
szó, hogy kicsinyes magyarkodással csak azért is magyarítsunk, és 
csak azért is fene magyarkodással irtsuk az idegen szavakat; egészen 
más ennek a munkának az igazi célkitűzése!

A cél, hogy ezzel az iskolai munkával is magyarul helyesen és 
szépen beszélő és író embereket neveljünk tanítványainkból. Magyar 
múltunk legdrágább örökségét, drága magyar nyelvünket való ápolás 
jelenti legmélyebb magyarságunk; védelmét és ápolását is. Rá kell 
ebben a munkában döbbenteni tanítványainkat arra, hogy nyel
vünk romlásával romlik és pusztul a magyar gondolkozás szelleme is 
Szép magyar nyelvünk ma még bitang jószág módjára szürkül, rom
lik és pusztul. Olyan közösséget kell tehát nevelnünk a jövő magyar 
középosztálya számára, amelyik majd az iskolán kívül, az életben is 
vállalja nyelvünk védelmét a további szürkülés és romlás ellen. — 
A mai középosztály szomorú nyelvi mulasztásait talán jóváteszi ez 
a nemzedék. Ezért van nagy nevelő hatása a mai iskola nyelvművelő 
munkájának is. Olyan embereket kell tehát nevelnünk, „akik nem 
hangzó szólamokra büszkék, akik mélyen érzik anyanyelvűkkel való 
kapcsolatukat, ennek minden árnyalatát és finomságát, a múltját és 
a jelenét is“ (Kosztolányi Dezső). Szomorú romlást mutat a mai 
középosztály nyelve és beszéde. Rettenetesen megromlott a magyar 
kiejtés. Fájdalmas példát szolgáltatott pl. a Nemzetközi Vásárról 
küldött rádióüzenetek felolvasóinak kiejtése. Sok igazság van Györffv 
István kiáltó szavaiban : „K im ondhatni: művelt középosztályunk
ban a magyaros beszéd a legnagyobb ritkaság. Mintha a műveltség 
ára az lenne, hogy elveszítjük az élőbeszéd magyar zamatát. S akik 
alulról kerülnek a középosztályba, sietnek eltanulni ezt a színtelen, 
semleges, sőt hibás beszédet, mert azt hiszik, ez a finom, ez az elő-
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kelő, s eldobják a magukkal hozott egészséges, gazdagabb színezésű 
kiejtést, mert parasztosnak vélik az új környezet hatása alatt.“

Ma ugyan gombamódra nőnek a mai társadalom keretén belül 
is a nyelvvédők, de inkább csak magyarkodnak, mert nem ismerik 
eléggé a magyar nyelv szellemét, a magyar nyelv mélységét, nincs 
elég jó magyar nyelvérzékük.

Az új magyar nevelés nyelvművelő munkája sokat foglalkozik 
a régi magyar nyelvvel és a nép nyelvével is. I tt külön is felhívom a 
figyelmet Karácsony Sándor egyik jó tanácsára : „Ne fordítgassuk 
mi az idegen szavakat magyarra, mégcsak ne is keresgéljünk a ma
gunk esze szerint megfelelő szavakat a pótlásukra, különösképpen 
pedig ne gyártsunk bolond fejünk után kínjukban született szavakat. 
Nem tudunk mi magyarul. A magyarok tudnak magyarul. A magyar 
nép, a magyar történelem tud magyarul. A magyar népnyelvből és 
a régi mag} ar nyelvből keressük meg a szükséges magyar szavakat, 
kifejezéseket szólásokat.“ („Védjük Nyelvünket“ c. érsekújvári 
diáklap számára!)

8. Ez a meggondolás vezet át bennünket a nép fel? fordulás 
útjára. Ma még nem ismerjük eléggé a magyar földet, a magyar 
népet. Ma ugyan „divatos“, ma „korszerű“ beszélni, írni, tudni a 
magyar népről, értékeiről, a magyar paraszt jó tulajdonságairól, 
hibáiról, jövendő sorsáért vívott küzdelmeiről stb. S valóban igaz 
lelkiismerettel állíthatjuk, hogy ismerjük népünket? A mai diáknak 
meg kell ismernie népi értékeinket is. Ahogyan Fekete István író, a 
Zsellérek szerzője írta diákjaimnak : „Ne engedd, hogy az otthon
maradottak levessék,ősi ruhájukat, nyelvüket.. . ne engedd otthon
való testvéreid marakodásba keverni, gyűlölködésbe gabalyodni, 
mezsgyepörökbe elveszni, és értesd meg velük, hogy az örökölt föld 
kis joga mellett van egy nagy jog is, az otthoni mezsgye felett egy távoli 
örök mezsgye : az érintetlen, szent magyar határ.“

Ezeknek a gondolatoknak átéltetése is feladata az új m agyar. 
nevelésnek!

9. Ismerjük meg népi értékeinket! Sokat vitáztak és írtak már a 
középiskolai néprajztanításról is. Vezessük be, kérik sokan, a közép
iskolába is a néprajz tanítását. A magyar nevelés céljait valóban igen 
hathatósan szolgálná ez a „tantárgv“ is. De addig is a népi művelt
ség javaival, népünk hagyományaival, a szellemi és tárgyi néprajzzal 
munkaközösségek keretein belül foglalkozzunk! (Önképzőkörök!) 
Az új magyar nevelés sok „néprajzi“, „falukutató“ kirándulást is 
rendez. A gyermekek kezében felvilágosító jegyzetek (mit gyüjt- 
sünk?), rajzmappa és fényképezőgép is van!

10. Itt kell szólanom egy nagyon is időszerű dologról. Ma már 
hál’ Istennek, gimnáziumaink tanulóinak jórésze paraszti származású. 
Számukat növelni fogja a református gimnáziumokban megindított 
tehetségkutató munka is, annál is inkább, mert ez a fontos nemzet
mentő munka az állami gimnáziumokban is megindult, sőt állami
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támogatással országos jellegű mozgalommá válik. Az új magyar 
nevelés legszebb munkája ez!

11. Az új magyar nevelésnek igen nagy feladata az is, hogy 
ezeket a paraszti származású tanulókat úgy vezessük el a magyar 
szellemi élet magaslataira, hogy soha el ne szakadjanak attól a talaj
tól, attól a népi magyarságtól, amiből vétettek. Csak így tudjuk a 
mai középosztály szociális mulasztásait is pótolni. Sajnos, a múlt
ban ebből a szempontból is súlyos hibák történtek. Az alulról, a nép
ből középosztályba került „tanult“ emberek eddig bizony inkább 
csak felfelé kerestek és építettek ki kapcsolatokat, s lefelé, a gyöke
rük fele, a magyar nép felé, a népi magyarság felé igen sokszor 
részükről csak sajnálat, közöny, .nemtörődömség, sőt lenézés maradt. 
Ezen az állapoton is változtatni kell : hűségre kell nevelnünk tanít
ványainkat a magyar valóság, a népi magyarság iránt is! Népi 
magyarságunk szellemi értékeit védeni és ápolni nemzetnevelésünk 
egyik legnagyobb feladata kell, hogy legyen!

12. Az ríj magyar nevelés új és erős közösségi érzést fejleszt ki 
tanítványainkban. Ez a közösségi érzés azt parancsolja nekünk, 
hogy élezzünk felelősséget minden magyar sorsáért, különösen a 
falu népe szellemi sorsáért. Ezért az új magyar nevelés népfőiskolá
kat szervez és állít fel! A magyar gimnáziumoknak egyik legszebb fel
adata lenne minél több népfőiskola felállítása. Hiszen a nemzet- 
nevelés folyamata kell, hogy a „felnőttnevelést“ is magába foglalja. 
Ezt a „felnőttnevelést“ biztosítanunk kell a magyar falu népe szá
mára is.

13. Nagyfontosságú nemzetmentő munkába kapcsolódhatik be 
a magyar gimnázium a telepítési mozgalomba való bekapcsolódással. 
A református gimnáziumok szép kezdeményezését valamennyi ma
gyar gimnáziumnak folytatni kell. (Az érsekújvári állami gimnázium 
már meg is kezdte!)

14. Az új magyar nevelés komoly magyar zene- és dalkultúra 
ápolására is törekszik. Nagy igazság, hogy aki magyarul dalol, ma
gyarul is érez. Az eredeti, népi dal- és zeneértékeink megelevenítése 
igen nagy feladata az új magyar nevelésnek. Magyar ízlést teremtő 
és javító munka ez is!

15. Egyelőre elég ennyi. Csak vázlatosan rögzítettem a cél
kitűzéseket. Még csak annyit, hogy ezt a nevelői munkát szellemmel, 
lélekkel, lelkesedéssel csak a hivatástudattól telített tanár végezheti 
el. Az a tanár legyen tele idealizmussal, fajtája iránti mélységes 
ragaszkodással és hűséggel népi magyarságunk iránt is. Az új magyar 
tanár európai műveltségének gyökerei nyúljanak vissza a népi mű
veltség talajába. Európai műveltsége és népi műveltsége Ae súgjon 
külön szempontokat értékeléseiben. Az új magyar tanár élje össze a 
két műveltséget, legyen műveltsége gyökerében magyar műveltség, 
amelyik mindig magyarul felel a felvetődő kérdésekre! Az új nevelő 
lelkialkata majd átalakítja lassan-lassan a gimnáziumi nevelést tiszta 
magyar neveléssé.

Érsekújvár. Dr. Bakos József.
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Az első magyar társadalomtudós.
(Berzeviczy Gergely arcképe.J1

Berzeviczy Gergely hivatalosan nem tartozott a nevelők közév 
műveit nem magyarul írta, mégis ő volt az, aki Széchenyi előtt leg- 
hathatósabban egyengette az új társadalomszemléletet. Az új eszmék 
nem előzmények nélkül születnek, és Berzeviczy életműve nélkül 
alig tudnók megérteni a Széchenyi-korszak gazdagon termő eszme
világát. Azok a reformgondolatok, melyek a legnagyobb magyart 
nyugtalanítják, ott forronganak már Berzeviczy agyában és műveiben.

A német eredetű magyar nemes ifjúkorában még nem tud jól 
m agyarul: 19 éves korában Debrecenbe megy magyar szóra, nyitott 
szemekkel néz végig a nagy magyar Alföldön, figyeli az embereket és 
figyeli a viszonyokat. Észreveszi, hogy Böszörmény vidékén még 
primitív módon élnek, a nép kifogyott a gabonából, az emberek 
többnyire korpakenyeret esznek, és olykor még a jobb gazdák is kol
dulásra fanyalodnak. Életcélja még nem alakult ki, csak azt érzi, 
hogy valami belső tűz hajtja : tanulni, tapasztalatokat gyűjteni.

Ausztriában már egész új világkép tárul elé : a jól megépített 
falvak sűrűn fekszenek egymás mellett, a vetések gondosabb föld
művelésről tesznek bizonyságot, a parasztok jól vannak öltözve, 
még a pásztorok is jól ruházkodnak. Linzben az ipari tevékenység 
képe tárul elébe, Regensburgban az építkezés ragadja meg figyel
mét. Elragadtatással ír a Göttinga-környéki ipartelepekről, a Berlin
ben tapasztaltakról, és saját kiadásait vizsgálva is észreveszi az érté
kelés meglepő jelenségeit: „Egy lóért egy hétre 8 fit 20 krajcárt 
fizetett, ellenben francia mestere havonként csak 2 frt 25 krajcárba 
került.“2 Potsdamban viszont azt veszi észre, hogy a legszebb házak
ban nem nagy urak, de polgárok laknak. A mintagazdaságok, kert
vidékek, gyárak épúg'y érdeklik, mint Basedow tanintézete, mely
ben a Rousseau-féle tanrendszert alkalmazzák. Bámulja a német 
kereskedelmi fellendülést, az ennek nyomában járó polgári jól
létet. „Szabadság és egyenlőség honol e városban — mondja Frank
furtról —, itt az emberek feje vagyont hoz, a vagyon pedig tekintélyt 
biztosít.“8 Párisban a városi vízvezeték lepi meg, mely a vizet a 
Szajnából veszi, gőzgépekkel 110 láb magasra emeli s végül homok- 
és kavicsrétegeken át tisztítja. Anglia is jó hatással van reá : itt is a 
szabadság levegője, társadalmi jólét és az emberi szolidaritás. A mi 
viszonyainkra gondolva hogyne találná jellemzőnek, hogy Angliá
ban a parasztok is jó ruhában, gyapjú harisnyában s erős cipőben 
járnak, s naponta tiszta inget vesznek.

Három évi tanulmányútja után bő tapasztalatokkal felajánlja 
szolgálatait a császárnak, aki azt tanácsolja nek i: próbálkozzék a

1 Részlet egy készülő m agyar neveléstörténetből.
2 Gaál Jenő : Berzeviczy Gergely élete és m űvei (1902) 31. 1.
8 Id. m unka 35. 1.
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budai helytartóságnál vagy a vármegyénél. Ez a tanács elkedvet
leníti ő t : úgy érzi, többre ment volna, ha kevesebbet tanul. Nem 
akar kezdő lenni, hiszen a szabó lesmegyei alispán Vay István mellett 
már külföldi útja előtt bepillantott a közigazgatás rejtelmeibe. Végre 
mégis állást vállal a helytartótanács elnöke mellett. A Martinovich- 
féle per után, melyet Emlékirataiban törvényes gyilkosságnak nevez, 
megúnja a kormányhivatalt, hazamegy, majd újabb tanulmány- 
utakra indul az északi államokba. Eljut Lengyelországba, Porosz- 
országba s a Poprád, Dunajec, Visztula vonalán végig hajózva arra 
gondol, hogy kereskedelmi forgalmat teremtsen Magyarország és az 
északi államok között. Mindig figyel, mindig összehasonlít, míg a 
homokos lengyel vidékről a Marienburg paradicsomi vidékére jut, 
mindig a lehetőségekre gondol, melyek Magyarországot bevonhatnák 
a kereskedelem nagyobb vérkeringésébe, és a társadalmi ellentétek 
sohasem kerülik el figyelmét. Látja Varsóban az ázsiai fényűzést a 
nyomorgó nép rabszolgaságával szemben, megfigyeli Danzigban a 
„csaknem szolgai tisztaság és az életmód aggodalmas pontosságát.. . “ , 
s nem kerülte el figyelmét, mily különbségeket képes végbevinni az alkot
mány és kormányzat az emberekkel. . .  Tanulmányt ír a világkeres
kedelemről : a kereskedelmi szabadság elméletével és gyakorlatával 
szeretné a vállalkozó kedvet fellendíteni. Mikor visszajön útjáról, 
társadalmi és egyházi funkciókat teljesít. Nagybátyja halála után ő 
lesz az ágostai hitvallásúak tiszai egyházkerületének képviselője, és 
székfoglaló beszédjéből látjuk, hogy nemcsak sok tudása és tapasz
talata van, de igazi megértője a korszellemnek, józan értékelője a 
speciális tudásnak, ostorozója az áltudásnak és felületességnek. — 
A protestáns kultúraszemléletre milyen jellemzőek Berzeviczy el
gondolásai :

,,A mi időnkben — mondja — a tudományok annyira növeked
tek és kiműveltettek, hogy azokat még felső iskoláink rövid szor
galom-ideje alatt is csupán encyclopaedikusan lehet tanítani. Azért 
szükséges, hogy a tanulók egyet azok közül kiválasszanak, és a többit 
csak vázlatosan tanulják meg, mert úgynevezett polyhistorokat nevelni 
nem vagyunk képesek, és kétségtelenül nem is akarunk. Korunknak 
egy igen nagy betegségét, a mindent tudni akarást, ,okos és a kor
szellemnek megfelelő választás által lehet elkerülni. Nagyon sok 
tudnivalót karolunk fel, ami azután felületessé tesz bennünket. 
Igen soknak gyökerére hatolni sem időnk, sem elég erőnk nem lehet. 
A dolog magja azután érintetlenül marad, s az így nevelt ifjúság azt 
hiszi, hogy mindent tud, és hogy az összes ismeretek forrásait kimerí
tette ; pedig voltakép csak a műkifejezéseket tudja nyeglén el
recitálni, s reá nézve a tanulás további ingere megszűnik. így kelet
kezik aztán az az áltudósság, mely a szavak bősége által kívánja a 
mélyebb értelemnek hiányát leplezni. Nagyobb súlyt kellene az 
tgyes dolgok alapos tudására, mint a sokfélének felületes tanulására 
fektetni. És főleg az volna szem előtt tartandó, ami valóban szükséges 
és hasznos. Hanem ehhez azután méltán sorakozik a többi tudomány-
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ágakban való encyclopaedikus nevelés, mert hiszen az egyes tudo
mányok összefüggésben vannak a többiekkel. Az élet később meg
tanítja a fiatalságot, hogy mit kell ezekből még felkarolnia, amit, 
kellőleg tájékozva lévén, folyton új és növekvő élvezettel tehet meg. 
A közép- és felső iskolákban tehát, de különösen ez utóbbiakban, 
ilyen kettős alapon kell a nevelésnek folynia, s az abból folyó elvek és köve
telmények az evangélikusok iskolái szervezésénél mindig szem előtt vol
nának tartandók.“4

Berzeviczy egyformán küzd azért, hogy a protestantizmus kor
szerű legyen, és hogy a sérelmektől megszabaduljon. Ö, aki a külföldi 
útján szei’zett tudást és széles látókört, nemcsak egyházi, de humánus 
szempontból is szerette volna, hogy ne gördítsenek akadályokat a 
protestáns lelkészjelöltek külföldre utazása elé. Azzal érvel, hogy 
odakint szabadon tanulhatnak, s a szabadság a tudományok szülő
anyja. Semmikép sem árt ez a szabad szellem nekik, rendszeretetiiket 
és polgári erényeiket az semmikép sem veszélyezteti. Sokat foglalkozik 
a sérelmi politikával, mert a vallási sérelmek még a XVIII. század 
végén sem szűntek meg : protestáns bányászok pl. úgynevezett 
száraztizedet tartoznak fizetni katolikus lelkészeknek, evangélikus 
jobbágyok robotmunkára kényszerülnek katolikus paplakok épí
tésénél, a protestáns köznépet botbüntetés terhe alatt kényszerítik 
arra, hogy a katolikus szent napokat ünneplőruhában üljék meg. 
S még kegyetlenebb dolgokról is szól a krónika :

,,Egy protestáns anyát, ki vegyes házasságban élt, ötven korbács
ütéssel büntettek, mivel neki tulajdonították leánya azon elhatá
rozásának előidézését, hogy nem az atyja, hanem édesanyja protes
táns vallását fogja követni, és midaddig nem hagytak fel az anya 
kínzásával, míg a leány tényleg át nem tért a katholikus hitre, pedig 
az később is odanyilatkozott, hogy e lépésre nem meggyőződésből, 
hanem egyedül szülőjének megkíméitetése céljából szánta el magát.“5

Az ilyen esetek nagyon felzaklatták Berzeviczy emberi érzéseit, 
s nem csoda, hogy harcos ember lett belőle, harcosa a felekezeti bé
kének és türelemnek. Könyvet ír a protestáns egyház állapotáról 1822-ben6 
s ebben keserűen kiált f e l : „Minden nap és minden órában nyilvánul 
az evangélikusok elleni ellenséges indulat. Megszűnünk hazával 
b írn i; vagy talán azt akarják, hogy emigráljunk, hogy az ausztriai 
monarchia német tartományaiba meneküljünk, ahol keresztényibb 
szellem uralkodik?“7

Berzeviczy — ebből a panaszából is látjuk — lojális polgár és 
alattvaló volt, aki jól tudott disztingválni, és jól látta, hogy az itteni 
vallási sérelmek túllépik az uralkodóház céljait. Politikai írásaiban 
is azt látjuk — pl. Az 1802-i országgyűlés leírásából —, hogy meg 
tud ta  érezni, mennyiben segíti elő a haladást az udvari párt, és meny-

4 Id. m unka 84. 1.
5 Id. m unka 89. 1.
c Nachrichten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn 

(Lipcse).
7 Id. m unka 109. 1.



Dr. Kemény Gábor: A z első magyar társadalomtudós 275

nyiben hátráltatja a magyar nemesség csoportja. A hadsereg kiegé
szítési módjában pl. az udvari párt álláspontját ta rto tta  demokra
tikusnak, mert aẑ  „capitulatio“ útján akarta elintézni, és a hazafias 
ellenzék álláspontját tarto tta  arisztokratikusnak, mely a régi és 
szokásos ujoncfogdosás botrányos gyakorlatát szerette volna fenn
tartani. Ámde ez a lojalitás nem jelent Berzeviczynél behódolást az 
udvari szempontoknak. Ismételten panaszkodik Magyarország gyar
mati helyzete miatt, sőt azt sem titkolja, hogy Magyarország bol
dogabb lett volna, ha nem veti magát alá idegen fejedelemnek.8

Határon innen és határon túl semmi erő nem tartja  őt vissza 
attól, hogy kimondja, amit igaznak ismert fel. Csípős megjegyzése
ket tesz Az 1802. évi országgyűlés leírásában Kollonichra, ki jelen
téktelen hízelgő beszédben felel a nádornak, Eszterházy hercegre, 
akinek díszes öltözete 1.300,000 rénes forintba került, és Grassalko- 
vich hercegre, akinek vacsorája és bálja 30,000 irtot emésztett fel. 
De a társadalmi kérdések lényeges részét is felismeri, midőn meg
állapítja — majdnem félszázaddal Széchenyi előtt —, hogy az adózó 
nép a törvényhozásban nincsen képviselve.

„A misera plebs contrinuensről, a nyomorult adózó tömegről 
nagyon sok beszéd foly, de az mindig' valóban nyomorult marad, 
mert az összes adókat kénytelen viselni. Az adózók vállaira tulajdon
képpen a nemesség szavazza meg és rakja az adókat.“9

Berzeyiczy Gergely békés polgár volt, és semmi sem volt tőle távo
labb, mint a felforgató szándék. De az igazságot még a fennálló békés 
helyzetnél is jobban szerette, és kívánságaiban már ott szunnyad a 
fiatal Magyarország reformvágya és a debreceni függetlenségi nyilat
kozat. Elgondolása még csak ennyi : európaivá tenni a magyar alkot
mányt, de ez a XIX. század első éveiben szokatlanul radikális kíván
ság volt. Latinul és németül írta müveit, mert — amint mondja — 
ezt ta rto tta  a magyar nemeshez méltónak, de nevelőereje éppen 
abban rejlik, hogy az ország legműveltebbjeihez tudott hozzáférni 
olyan eszmékkel, melyek itthon még terra incognita voltak. E gon
dolatok még nem terjedtek oly lobogással, mint később Széchenyi 
eszméi, de megdolgozzák a talajt érlelik a magyarságot arra, hogv 
félszázad múlva Széchenyit megérthessék. A nemzetet előkészíti a 
társadalmi igazságok megfogalmazásához. Közgazdasági müvét magá
nak a császárnak dedikálja minden hízelkedés nélkül — nem akart 
vakmerőén sokat, és nem akart félénken keveset mondani — mondja

8 L. De dominio Austriae in Hungária m agyar ford ítását B a lla i: M agyar 
Függetlenségi nyilatkozatok története . I. 54. oldalán : Az ország nagyobb 
üdvösségére idegen fejedelmet lehetne a m agyar trónra m eghívni azzal a fel
tétellel, hogy semmi más országa ne legyen, sem a jövőben ne lehessen a Karok 
és R endek kifejezett beleegyezése n é lk ü l; kötelezze m agát, hogy a királyi 
m éltósághoz juthasson, koronázásra és esküre, hogy nem v á ltoz ta tja  meg és 
pontosan m egtartja  az ország jogait és szabadságát, s ünnepélyes diplom ában 
ismerje el, hogy esküje meg nem ta rtása  esetén a Karok és Rendek fel vannak 
jogosítva arfa . hogy őt hatalm átó l megfosszák.

9 hl. m unka 114. I.
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Előszavában — és ebben az első nálunk megjelent tudományos 
közgazdaságtanban tisztázza az érték- és árelmélet kérdését, az ipari 
és kereskedelmi szabadság feltételeit s előnyeit, a víziutak, csator
názások fontosságát. Magyarország iparáról és kereskedelméről írt 
művében vázolja a víziutak jelentőségét, s munkáját kultúrtörténeti 
megjegyzések teszik mindvégig érdekessé és tartalmassá. A jogi 
szempontok mellett a gazdasági és erkölcsi szempontokat is hang
súlyozza. Nincs közvagyon magánjólét nélkül — mondja ki a szokatlan 
tételt, de viszont a kormányzat kötelességévé teszi, hogy szüntesse 
meg a kényszerű munkátlanságot közmunkák kezdeményezésével, 
mert ezen a kóros jelenségen csak így lehet segíteni, lépjen tehát közbe 
a kormányzat, ha szükséges, mert a magánjólétet csak munkával 
lehet elérni. Kell, hogy mind a dolgozó emberek jól legyenek ellátva, 
hogy a föld helyesen legyen felosztva, hogy a közterhek csak a tiszta 
jövedelmet sújtsák, hogy a vagyon ne kevesek birtokában marad
jon, hogy minden vidék a neki megfelelő munkát végezze — ilyen 
gondolatokat hirdet a reformkorszak előtt Berzeviczy, s az emberi 
szolidaritásnak olyan összefüggését látja, melyet csak napjainkban 
kezd a gazdasági földrajz hangsúlyozni :

„Asztalom mellett ülök és megszokott íindzsa kávémat iszom. 
Mennyi részből álló és miféle termék ez? A íindzsa porcellánból van, 
kitűnő müipari termék, a cukrot és kávét az indiai kereskedelem szol
gáltatta, testem mozgása a vegytani tudomány szerepét játssza, 
midőn ezt a reggelit elkészítette. Ipar tökéletesbítése, tudomány és 
kereskedelem volt szükséges ahhoz, hogy ezt a findzsa kávét elő
állítsa, melyet egy percnyi idő alatt elfogyasztok. Századok voltak 
szükségesek, míg mindez kifejlődött.“10

Berzeviczy Gergely abban is megelőzi Széchenyit, hogy tud hinni 
a magyarság fejlődésében. Szerinte a hősi erény, mindent megtanulni 
tudó képesség, keleti érettség és sziporkázó szellem képezik a magyar 
nemzet fő jellemvonásait. De : az európaiságra nevelni kellene a nem
zetet.

Társadalmi alapkérdésnek látja a parasztság kérdésének megoldá
sát. Ők a lakosság legnagyobb része, és rajtuk van minden közteher. 
Kitűnő lélektani rajza bizonyítja, mennyire ismeri a magyar nemzet 
természetét. Tudja, hogy a paraszt bizalmatlan. Nem csoda, mert 
rosszul bántak vele. Azt is tudja, hogy a parasztok bíznak a király 
oltalmában. Jellemző ez nemcsak Berzeviczy optimizmusára, de a 
felvilágosult abszolutizmus szellemére is, mely — igaz, hogy utili- 
tárius szempontból — tényleg előmozdítani igyekezett a nép jólétét. 
Nem téveszti meg Berzeviczyt a maradiak érve, hogy a paraszt meg
elégedett szolgai helyzetében, mert nagyon jól tudja, hogy „minden 
lusta és buta olyan, aki mint a hamis vagy színlelt betegség ürügye 
alatt kéregető koldus vagy a cigány, a saját alacsony helyzetében 
tel szeleg“ .11

10 A közgazdaságról, id. m. II. 77. 1.
11 Id. m. II. 150. 1.
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S azt is tudja Berzeviczv, hogy ha a szorgalom ismételt kísérletei 
a parasztnak nem sikerülnek, elveszti lelki egyensúlyát, és a leg
gyakrabban kétségbeesésből iszákossá lesz.

Természetesen sok embert meggondolkoztatott és sokat meg
botránkoztatott Berzeviczy működése, különösen a magyar paraszt
ról írott könyve. . .  A klérus beírta őt a fekete könyvbe. . .  szidalmaz
ták a magyar parasztról írt értekezését, továbbá szabadelvű, el
fogulatlan korholó bírálatát a nemesség visszaéléseiről — írja róla 
Gaál Jenő. Azt viszont maga az életrajzíró is hibáztatja benne, hogy 
nem volt nemzeti érzése, hogy nem magyarul írta meg könyveit.

Azt hiszem, ma már fölösleges Berzeviczyt e vádak ellen védel
mezni. Az abszolutizmus korában élt, a racionalizmus eszmevilágá
ban nevelkedett s ő is, mint II. József, belesodródott abba a téve
désbe, hogy a nemzeti nyelvet elhanyagolható mennyiségnek tarto tta . 
De értelmisége, humanitása, mély erkölcsi felfogása szünet nélkül a 
magyar elmaradottságon akart segíteni. Első és második nagy kül
földi útja után mint a fel-feldobott kő mindig a hazai talajra zuhan 
vissza, a magyar állapotokat akarja javítani, azok lelkesednek érte, 
akik maguk is jobb jövőt vetítenek a magyarság elé, azok gáncsol
ják, akik meg akarják gátolni a magyar fejlődést. Anyai és atyai 
részről idegen eredetű magyar nemes volt, az ő lelki alkatából hiány
zott annak felismerése, hogy a nemzeti nyelv fejlődése és teljes érvé
nyesülése alapja minden komoly reális haladásnak is. Egyoldalúan 
racionalista, mint II. József. Azt hitte, hogy a nyelv csak eszköz. Nem 
értette meg, amit nagy utódja már megérzett, hogy nyelvében él a 
nemzet. Berzeviczy irreálisnak látta Kazinczy nyelvművelési törek
véseit. „Szebb következésű foglalatossághoz kezdhetnénk — írta 
Kazinczynak — ahhoz a boldogsághoz kellene u ta t nyitnunk, mely- 
lyel a gazdagon adakozó természet minket kínál, de amelyre a vezető 
eszközöket mindig elmellőztük.“

Kazinczy jobban megértette, hogy az emberi elme készít elő 
minden szépet, és pedig a gondolatok, az eszmék megfogalmazása 
útján, de az anyanyelv nélkül maga az emberi elme sem fejlődhetik. 
E kérdésben Berzeviczy realizmusa volt irracionális és Kazinczy 
idealizmusa volt reális. De ez mégsem változtat azon a tényen, hogy 
Berzeviczy Gergely volt az első doktriner, aki európai problémák elé 
állította a magyar szellem embereit. Ö volt Széchenyinek elméleti 
útegyengetője.

Budapest. Dr. Kemény Gábor.

M E G JE G Y Z É S E K
A református líceumi tankönyvek kérdése.

A m ú lt év őszén a P ro testáns Tanügyi Szemle hasábjain  igen komoly 
m egnyilatkozások hangzottak el a reform átus szellemű gimnáziumi tankönyv
írással kapcsolatban. A líceumi tankönyvekről azonban a tan ári szobákbanf
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elhangzó elkeseredett kifakadásokon kívül alig esik még szó is. S m íg a gim
názium i tankönyvek kiadásának ügyét kezébe vette  az O RTE és a sikerült, 
nagyon jól használható m odern és m indenekfelett református 'szellemű ta n 
könyveknek egész sorát ad ja  ki, addig a líceum mostoha gyerm ekként kény
telen beérni az állam i líceumok közömbös vagy sokszor egyenesen katolikus 
irányú  és pedagógiai szempontból sem m indig sikerült tankönyveivel.

Pedig a mi reform átus egyházunk irán t közömbös vagy közömbösséget 
színlelő tankönyv iskoláinkban éppen olyan káros, m intha egyházunk tan ítá 
saival ellenkező tendenciája volna.

De más szempontból is fontos a jó reform átus tankönyv. Ma, amidőn 
azt lá tjuk , hogy a protestáns egyházakra a fel-fellángoló vagy a mézes-mázosság 
ham uja a la tt izzó és pusztító  felekezeti türelmetlenség miatt m ind  nehezebb 
napok következnek, sokszorosan fontos, hogy az iskoláinkból kikerülő növendékek 
megingathatatlan református világnézettel és a szellemi harc m inden eszközével 
felkészülten lépjenek az életbe. Különösen fontos ez a mi reform átus líceum aink
ban , hiszen a líceum rendeltetése szerint mégis csak elsősorban a  tanítóképző 
főiskolára s így közvetve a tan ító i pályára  készíti elő az ifjúságot.

Ezért van h á t nagy jelentősége a jó tankönyvnek, hogy az a sikeres isko
lai m unka egyéb tényezőivel együtt eredm ényesebbé tegye a ta n ítá s t, h a th a tó - 
sabbá, elmélyítőbbé a nevelést.

*
Iskoláink (mint m inden iskola) sikeres m űködésének — egyebeken kívül —- 

a három  legfontosabb tényezője : 1. a  jó ta n á r, 2. a jó tan ítá s te rv  és 3. a jó 
tankönyv.

H a a liceumoknak ezt a három  tényezőjét a mi reform átus szem pontunk
ból vizsgáljuk, igen szomorú képet nyerünk.

1. A polgári iskolai, tanítóképzőintézeti és a líceumi tanárképzésre egy
házunknak jóform án semmi befolyása sem lehet, m ert a tanárképző  főiskolák 
Szegedre kerültek csaknem 100%-os róm ai kato likus irányítás alá. Ehhez járul 
még az a körülmény is, hogy mivel Szegeden az ugyancsak kato likus befolyás 
a la tt álló állami diákjóléti intézm ényeknél reform átus tanárjelö lt nem szám ít
h a t komolyabb anyagi tám ogatásra, a szegényebb sorsú reform átus tanárjelö l
tek kénytelenek lem ondani ezekről a főiskolákról s így egyre súlyosabb mére
teket ölt reform átus polgári iskoláinkban és líceum ainkban a tanárhiány.

2. Szomorú a helyzetünk a líceumi tanítástervvel kapcsolatban is. Ennek 
készítésekor ugyanis vereséget szenvedtünk m ár akkor, am ikor jóformán 
még harcba sem bocsátkoztunk. M egküldötték nekünk a készülő új tanítás- 
te rv e t ; mi el is készíte ttük  lelkiismeretesen és igen nagy m unkával a magunk 
megjegyzéseit, összeállítottuk a vele kapcsolatos kívánságainkat, sérelmein
k e t is. Teljesen hiábavalóan, m ert amikorra a Közoktatási Tanács a hozzászólá
sainkat kérte, már meg is jelent nyomtatásban az új tanításterv —  a nélkül, hogy 
ä m i megjegyzéseink figyelembevehetők le ttek  volna.

E zért, ha mi reform átus szellemű tankönyveket akarunk  íra tn i, első és 
legfontosabb tennivalónk az lenne, hogy éljünk törvényben b iz tosíto tt jogunk
kal : a líceumi tanítástervet egészítsük ki, s ahol arra  szükség van, tá rgy i vonat
kozásaiban is korrigáljuk a mi reform átus szem pontjainknak megfelelően.

3. A tankönyvkiadás anyagi feltételeit illetően az a helyzet, hogy az ORTE 
vezetősége Debrecen sz. kir. város és a T iszántúli Reform átus Egyházkerület 
K önyvnyom da-V állalatával a gim názium i tankönyvek kiadásának m egindítá
sakor olyan értelm ű szerződést k ö tö tt, hogy a nyomda a polgári iskolai és 
líceumi tankönyvek kiadását is köteles vállalni.

így  a líceumi tankönyvkiadásnak semmi akadálya nincs, feltéve, hogy 
nekünk is lesznek olyan kartársaink , ak ik  a  könyv bolti á rán ak  10% -át 
k itevő szerzői tiszteletd íjért hajlandók vállalni a tankönyvírás igen nehéz 
és az iskolai tan ítás m ellett — bizony —  m egerőltető m unkájá t.

Mivel azonban a tankönyvkérdés jelentősége igen nagy, m ég abban az. 
esetben is meg kell íra tn u n k  a m agunk tankönyveit, ha arra  az anyag iak  m iatt 
nem  volna vállalkozó tankönyvíró. Ekkor esetleg a szerzői tiszteletd íjon  felül 
nagyobb anyagi áldozatokat is kell hoznia a kiadónak.
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A tanár m unkája és a tankönyv. A jó tankönyv igen nagy m értékben 
m egkönnyíti a  tan á r és a növendék m unkáját. E  könnyítésre nem azért van 
szükség, hogy a ta n á r  vagy a diák erkölcsi terhein könnyítsünk , hanem azért, 
hogy a szellemi erőkkel való okszerű bánásmód m ellett m inél kevesebb m un
kával minél nagyobb eredm ényeket érjünk el.

Feltétlenül kívánatos, hogy a tankönyv az egyes órák anyagának 
megfelelően tanítási egységenként legyen fejezetekre osztva s hogy minden egyes 
fejezet, illetve tan ítási egység kidolgozása olyan legyen a tankönyvben, hogy 
az lehessen a tanár magyarázatának a vezérfonala; b á tran  követhesse annak  
gondolatmenetét a tan ítás alkalm ával. A tankönyvíró feltétlenül vegye 
tekintetbe a tan ítási óra d idaktikai és m etodikai követelm ényeit, m ert ha 
hiányzik a tankönyv gondolatm enetének, a tanár fejtegetéseinek és óravezeté
sének ez a párhuzam ossága, ebben az esetben nemhogy segítséget nem jelent, 
hanem ellenkezőleg : a tanuláskor a bevésést megnehezítő asszociációs g á tlá 
sokat okoz, a felidézéskor pedig reprodukciós gátlásokat idéz elő.

Olyan legyen m inden tankönyv , hogy azt használhassa és használtathassa 
m inden tan á r és szeresse is. De szeressék a növendékek is, m ert csak így 
válik m indkettő jük  és az egész reform átus iskolaügy hasznára.

Igen nagy jelentősége van  továbbá annak is, hogy a tankönyvvel a tan á r 
megelégedett legyen, ne írasson hozzá külön jegyzeteket, ne javítgassa, ne húz
zon á t benne ré-szleteket. ne zárójelezzen, ne pótoltasson bele semmit, hogy el
kerülje a túlterhelő külön jegyzetkészítést stb. stb. Ne szidja a könyvet 
a  növendékek elő tt, m ert ha ezzel egyszer elveszti h ite lé t, nem k ívánhatja  
növendékeitől sem, hogy azok bízzanak benne és szívesen tanulják.

A jó tankönyv kellékei, a) Külső kellékek. A tankönyvek  kiállítására v ona t
kozóan az legyen a legfőbb elv, hogy a korszerű tankönyv külső kiállításának is 
korszerűnek kell lennie, vagyis a nyom da vegye igénybe és állítsa a tan ítás szol
gálatába a modern könyvnyom tatási technika m inden itt  felhasználható 
vívm ányát.1 A jó papír, a szép nyomás, az ügyesen és ízlésesen elrendezett 
szedés, á ttek in tő  vagy összefoglaló táblázatok, az ízléssel feltűnővé te tt szöveg
részek, az á ttekinthetőség, a szövegközti ábrák, m agyarázó rajzok, lapszéli 
vezérszavak —  m ind-m ind elengedhetetlen feltételei a jó tankönyvnek.

A jobb, szebb papirosra való nyomás és á megfelelő számú, nagyságú 
és kiállítású illusztrációs anyag kötetenként egészen m inim ális, mindössze 
pár fillérnyi árm elkedést jelent, amely áldozatot mégis csak érdemes meghozni. 
Az iskola a tankönyvnek még a külső kiállításával is fejlessze a növendék eszté
tikai érzékét, ízlését. A növendék-ezen az úton kedvelje meg a szép és értékes 
magyar könyvet. Végül —  de nem utolsósorban — kell gondolnunk a rra  is, 
hogy milyen m ás lesz a tanulási eredmény akkor, ha  az ízléses, szép kiállítású 
tankönyvet szeretettel és jóleső érzések között veszi a kezébe a diák.hogym eny- 
nyivel jobban esik az ilyenből a tanulás, mennyivel könnyebben megy a m unka, 
hä azt a kellemes érzések is tám ogatják. Hiszen a kellemes érzések biológiai
lag is elősegítik az agy m űködését.

b) Didaktikai és módszeres követelmények. A pályázat meghirdetése elő tt 
feltétlenül szükséges, hogy m inden tankönyvre vonatkozóan a szaktanárok 
között m egállapodás jö jjön  létre abban, hogy az egyes tantárgyakból osztá
lyonként á lta lában  hány oldalt tanulhat meg a diák napról-napra. Másodszor 
az t kell m egállapítani, hogy az illető tárgyból hány óra van egész évben 
s hány órát vesz igénybe az új anyag m egtárgyalása. M egállapítandó lenne 
továbbá az is, hogy m elyek azok az összefüggő anyagrészek, amelyek vagy 
nehézségüknél fogva, vagy reform átus szem pontból különös m éltánylást 
érdemlő okok m iatt behatóbb tárgyalást kívánnak, s csak ezután állapítaná 
meg a szaktanárokból k ikü ldö tt bizottság a könyv terjedelm ét, függetlenítve 
m agát esetleg a K özoktatási Tanács előírásaitól is.

A tankönyvnek azonban semmi esetre sem szabad túlhosszúnak lennie. 
Inkább rostáljuk  meg az állam i tanítástervben előírt anyagot, s — ahol szük
séges —  m ódosítsuk is ennek a szem pontnak megfelelően. V.

V . ö . V i té z  S za b ó  L a jo s  : A jó  ta n k ö n y v rő l. (P ro t. T a n ü g y i S zem le , X IV . évf. 12. sz. 337. 1)
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Természetesen a másik végletbe sem szabad esnünk, m ert a kom pendium - 
szerű tankönyvek, amelyek célravezetők lehetnek esetleg a g ram m atikánál, 
nem válhatnak  be a többi tárgyak keretében. A neveléstörténet folyam án is 
csak addig találkozunk az ilyen tankönyvekkel, amíg a „ tan tu m  scim us, 
quan tum  mem oria tenem us“ elv u ralkodott, karöltve az értelem nélküli m agol- 
lalással. A tú lrövid  és túlságosan töm ör tárgyalás könnyen szárazzá és szín
telenné válik, kevésbbé fejleszti a növendék stílusérzékét, és sokszor h iány
zik belőle a meggyőző erő; végül az a h á trá n y a  is megvan, hogy jegyzeteltetésre 
és így túlterhelésre vezet.

Ä rövidre fogott kompendiumszerű tárgyalás helyett tehá t az lesz a k ív á
natos, ha a terjedelm et illetően is lélektani szempontok vezetnek bennünket, 
ha ebben is a növendék képességeihez alkalm azkodunk.

Á ltalában az a fontos, hogy a könyv m inden vonatkozásban alkalm azkod
jék  a tanuló értelm i színvonalához és érdeklődési köréhez. E lőadásm ódja 
legyen érdekes, eszméltető és meggyőző erejű, ragadja m agával a tan u ló t, 
buzdítsa, lelkesítse, hogy élmény legyen szám ára a könyvből való tanulás is. 
Erőltetés nélkül sugározza magából a nem zeti és a református szellemet, hogy 
egészséges, kiegyensúlyozott reform átus m agyar világnézetet adjon.

Mindezeken felül elengedhetetlen feltétele minden egyes fejezetnek 
a logikai struk tú ra , a tárgyalásban a legszigorúbb logikai okfejtés. Szükséges, 
hogy m inden egyes m ondat az előtte valókból következzék, azokkal a legszoro
sabb összefüggésben legyen. Ne legyen a gondolatm enetben ugrás vagy törés, 
szükségtelen visszatérés, rendszertelenség. A rendszertelen tankönyvből való 
tanulás rendszerfelen gondolkodásúvá és felületessé teszi a tanulót.

A logikus gondolatvezetéssel függ össze az egyes fejezetek megfelelő 
taglalása is. I t t  ism ételten is hangsúlyozzuk, hogy a tankönyv anyaga az egyes 
órák anyagának megfelelően osztassék fejezetekre, továbbá hogy m inden 
egyes fejezet, teh á t minden tanítási egység a logikai és tárgyi szempontoknak 
megfelelően még külön is jól tagolt legyen. (Az egyes fejezetek azonban ne legye
nek túlságosan tago ltak  sem, ez m egint zavaró  lenne.)

A logikai követelményekhez ta rto z ik  m ég az anyag lényeges részeinek, 
m ondatainak, szavainak, a m eghatározásoknak feltűnő, de nem  ízléstelen 
szedéssel való kiemelése is. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy a  növen
déket a judiciózus tanulási módra kell szok ta tnunk , hogy m indig m indenben 
a lényeget és a lényegest keresse, m ert h a  ezt az iskolában és a tanu láskor 
m egszokja, felnőtt korában  is m egtartja  gondolkodásának ezt a beállíto ttságát.

c) Stilisztikai követelmények. A d id ak tik a i és módszeres követelm ények 
m ellett igen nagy jelentősége van annak, hogy a tankönyvíró bizonyos stilisz
tika i követelm ényeknek is eleget tegyen.

A tankönyvet száműző szélsőséges pedagógiai irányzatok, va lam in t 
a m unkálta tó  ok ta tásnak  és az osztályfoglalkoztatás elvének téves értelm ezé
séből fakadt az a gyakorlat, hogy elég, ha  a  tanu ló  a  m agyarázatkor odafigyel, 
s elegendő a  számonkérésnek az a m ódja, hogy a tan á r felaprózott kérdéseire 
a  növendékek egy-egy m ondatta l vagy szóval felelnek. A gyakorlat m u ta tta  
az tán  meg ennek az elgondolásnak a helytelenségét, mikor kiderült, hogy a  
növendék így csak felületesen tanul, tu d ása  felszínes, kifejezőkészsége prim i
tív , szókincse szegény, s így gondolkodása is rendszertelen lesz.

A józan és mérsékelt tan ár ma m ár lá tja , hogy ezen a ponton valóban 
vissza kell térn i az aranyközépútra : vagyis a rra  az eljárásm ódra, hogy a  növen
dékek a m agyarázattal párhuzamos gondolatfelépítésű tankönyv gondolat- 
m enetét követve szép, folyamatos előadásban ad janak  számot a  m egtanult 
anyagról. (Ez term észetesen nem jelenti a z t, hogy szóról-szóra való értelem - 
néíküli m agolást kívánjunk.)

Mivel a  jó tankönyvvel a növendék nyelvérzékét, szókincsét és kifejező- 
készségét akarjuk  ilym ódon fejleszteni, ezért a  tankönyvnek m űvészi stílusú
nak  is kell lennie. Legyen a tankönyv stílusa világos, szabatos, m agyaros, 
választékos, de e m ellett mégis egyszerű, m inden  cikornyától, idegenszerűség
tő l m entes. Legyen a tankönyv nyelve m egjelenítő , hogy pl. a  történelem , 
egyháztörténet, irodalom történet tanulása közben a növendék szinte m aga e lő tt
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lássa az eseményeket. T artsa szem előtt a tankönyvíró az t is, hogy nem a tan ár
nak, hanem a diáknak szól. Ne felejtse el, hogy a tan k ö n y v e t kifejtő stílusban 
kell írni, m ert a túltöm ören fogalm azott tankönyvet kénytelen  a diák szóról- 
szóra tanulni. A kifejtő stílusú könyv gondolatm enetének bevésése a gon
dolkodásfejlesztésnek kitűnő iskolája.

A könyv fent em lített stilisztikai követelm ényeinek m aradéknélküli 
teljesítése egyike a tankönyvírás legfontosabb, de egyben legnehezebb problé
máinak, m ert nem bizonyos, hogy a tankönyvírásra vállalkozó jó szakember 
és jó pedagógus, aki a tankönyvírásnak minden egyéb k ívánalm át teljesíteni 
tud ja , a tankönyvíráshoz szükséges stíluskészséggel tu d ja  az t formába önteni. 
Sokszor előfordul ugyanis, hogy a pedagógiai szem pontból sikerültnek m ond
ható tankönyvnek stílusa, illetve nyelve sok kifogásolnivalót hagy m aga után. 
Ezért eme hibák kiküszöbölése céljából kívánatos lenne, hogy (am int az pl. 
a Franklin T ársulatnál is szokás, ahol a lektor átfésüli a könyvet) a bírálatok 
után a kéziratnak a nyom dába adása előtt kél igen jó nyelvérzékű és jó stílus
készségű magyarszakos kartársunk ebből a szempontból is gondosan átnézné és 
korrigálná a kéziratot.

Ezzel a kérdéssel azonban m ár a bírálat megszervezésének problém áját 
érintjük.

A bírálat megszervezése. I t t  ugyancsak abból a gondolatból kell kiindul
nunk, hogy a  tankönyv csak akkor van a tanítás hasznára, ha a tanár szereti is 
azt. Fontos teh á t, hogy a tankönyvet kéziratban m inél több  kartársunk  el
olvassa, és reávonatkozó megjegyzéseit megtegye, vele kapcsolatos kívánságait 
közölje a szerzővel, s hogy a szerző az értékes tanácsokat valóban meg is 
fogadja, s annak megfelelően módosítsa a könyvet.

Mivel igen fontos iskolai és egyházi érdek fűződik ahhoz, hogy a mi 
tankönyveink a lehető legjobbak legyenek, ezérl feltétlenül kívánatos a szabad 
verseny, vagyis, hogy m indenki, aki magában erő t és hajlandóságot érez 
a tankönyvíráshoz, szabadon vehessen részt a pályázaton. Feltétlenül pályázat 
útján kell íratni a tankönyveket. A könyv m egírására legalább másfél évet kell 
engednünk, hogy legyen m inden pályázónak ideje az alapos m unkára, annyi
val is inkább, m ert a társszerzőség nem biztosítja eléggé a könyv tartalmi és sliláris 
egységét, egyöntetűségét.

A bírálatokra vonatkozólag az lenne a leghelyesebb eljárás, ha a „több 
szem többet lá t“ elvet érvényesítenénk, s minden egyházkerületből az egyház
kerületi felügyelő által kijelölt ké t legjobb szaktanár végezné a b írálato t, s azt 
e lju tta tná  az elfogadásra vonatkozó javaslatával eg y ü tt a líceumi tankönyv
ügyi bizottság előadójához.1 E zu tán  az előadó a nein nagy létszámú líceumi 
tankönyvi bizottság m inden tag jának  elküldené a pályam űveket és a b írálato
kat, akik a gyűlés előtt azokat áttanulm ányozzák, hogy az előadó által elő
terjesz te tt javaslat ügyében a pályam űvek és b írálatok  alapos ismerete mel
le tt m egfontoltan tud janak  dönteni.

A kiadásra elfogadott könyv kéziratát ekkor nézné á t és korrigálná 
magyarosság és stílus szem pontjából az erre felkért ké t magyarszakos kar
társunk.

A bizottság három évre engedélyezze a könyvet, de a második év végén 
valam ennyi szaktanártól kérjen a tankönyvre vonatkozóan részletes jelentést, 
hogy a felmerülő kívánságoknak megfelelően a harm adik  évben átdolgozhassa a 
szerző m unkáját második kiadásra.

A könyv bírálásának költségeit (bírálónként 30— 40 P) a kiadónak kell 
m agára vállalnia.

B ízhatunk benne, hogy h a  a bírálatnak és engedélyezésnek ezt a m ódját 
követjük, m inden kartársunk  szívesen fog rendelkezésre állani, hogy tőle 
telhetőleg tám ogassa a tankönyvkiadást, annyival is inkább, mivel m ind
nyájan tu d ju k  és átérezzük, hogy ezzel a saját tan ító i és nevelői m unkánkat 
könnyítjük  meg és tesszük eredményesebbé.

Egy problém a van még h á tra  : az ugyanis, hogy m ilyen sorrendben hir
dessük a pályázato t a tankönyvekre.

1 V. ö . d r . B e n e  K á l m á n :  A  jó  ta n k ö n y v .  (Prot. T a n ü g y i Szemle, XIV. év f. 12 sz. 3 3 5 .1 .)  •
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A legsürgősebb a világnézeti tárgyak tankönyveinek megiratása, vagyis : 
h it-  és erkölcstan, m agyar nyelv és irodalom , történelem , nevelési ismeretek, 
földrajz és végül -— de nem utolsó helyen -  az ének, s csak ezután jönnének 
a többi tárgyak, ú. m. : term észetism eretek, mennyiségi ism eretek, ném et nyelv, 
gazdasági ismeretek.

Fontos; hogy ha fokozatosan is, de feltétlenül minden tantárgyból meg
írassuk a m agunk tankönyveit.

Debrecen. Dr. Zombor Zoltán.

A leventcintézmény és a gimnázium.

Minden kor embere az t igyekszik á tad n i az új nem zedéknek, am it a 
legtöbbre ta r t , am i az emberi együttélést felfogása szerint kellemesebbé, 
em elkedettebbé, boldogabbá teszi. A francia forradalom tól egész a X X . 
századig a tudásban , az ism eretek halm azában lá tta  az em beriség ezt a leg
nagyobb értéket, és úgy gondolta, jól építi jövendőjét, ha  az új nemzedék 
m inden tag já t sok tudással, leleményességgel szereli fel.

Nemigen gondoskodott ez a nevelés arró l, hogy az így felszabadított 
sok egyéni am bíciót, becsvágyat korlátokkal is ellássa, sőt sok helyen a féket 
vető vallás is k im arad t a nevelő tárgyak  sorából, és idők m ú ltán  m indjobban 
k im aradt az életből. Az uralkodó felfogás az volt, hogy a féktelen önzést m ajd 
megfékezi a term észetszerűen kialakuló verseny. H am arosan ráébredt azon
ban az emberiség a rra , hogy ez a felfogás ugyan egyének és nem zetek között 
valóban versenyt ind íto tt,” de ez a verseny hovatovább bellum  omnium 
contra omnes le tt, és boldogság helyett boldogtalanságot, jólét helvett nyomorú
ságot hozott a világra.

A szomorú tap aszta la tnak  megfelelően az emberiség az új generációt is 
im m ár m ásképpen ak arja  az életre előkészíteni — m egváltozott a nevelés. 
A m int a hibás elgondolásokból kiinduló nevelés következm ényei is csak foko
zatosan, igaz hogy m ind nagyobb m értékben m uta tkoztak , úgy a nevelési 
elvek is fokozatos, de végül m ár igen lényeges változáson m entek  keresztül.

R öviden így fejezhetnénk ki a nevelésben bekövetkezett változást : a 
hangsúly az individuum ról a kollektum ra kerü lt át. Be kelle tt látnunk, 
hogy értéktelen, sőt káros az a nevelés, am ely kiokosítja, k iügyesíti az egyént, 
de iaem fejleszti ki benne a közösségi érzést, nem nevel belé em bertársai 
irán ti felelősségérzetet, m ert az ilyen egyén nem  tu d  beilleszkedni term éke
nyen a társadalom ba, tud ásá t féktelen önzésében em bertársai ellen hasz
nálja  fel, ez a káros hatás pedig előbb-utóbb visszahat őrá is. A nnak a be
lá tása  is szükséges azonban, hogy az ellenkező véglettől is óvakodnunk kell, 
vagyis a közösségi nevelő értékek hangsúlyozása nem jelen theti az emberi 
ség tudásanyagának  a mellőzését. B ár ez az eljárás ta lán  nem  lenne olyan 
veszélyes, m in t am ilyenné a közösségi nevelés elhanyagolása le lt, azonban 
m indenesetre m egakasztaná az emberiség fejlődését. M indkét kívánalom  : 
az egyéni és a közösségi nevelés okozza napjainkban  a legtöbb tú lterhelést 
és a ke ttő  közötti összhang megteremtése (m ert hisz a kettő  nem  ellentét, 
hanem  egység) a nevelés m ai igen nagy feladata.

G im názium ainkban, melyek a nemzet vezetőit voltak h iva tva  nevelni, szé
pen figyelhetjük a közösségi nevelői gondolatok előretörését. Az egyes tá r 
gyakban rejlő, de eléggé még manapság is ki nem  használt közösségi nevelő 
erőkön kívül a közösségi nevelést célozták az önképzőkörök. A zonban, m int 
nevük is m u ta tja , a  hangsúly i t t  is az önképzésen volt. Jó  szónokok, ügyes 
előadók és versfaragók nevelődtek az önképzőkörökben még a  világháború 
elő tt is. Több közösségi nevelést jelentettek  az Ifjúsági Egyesületek, de az 
első igazi közösségi nevelő eszköz a gim názium okban a cserkészet volt. A tá r 
gyakban rejlő közösségi nevelőerő kihasználásának fontosságát hangsúlyozza 
az új T anterv , rám u ta tv a  arra , hogy az a m egfogható közösség, am elyben a 
m agyar ifjú fel tu d ' oldódni, nem lehet m ás, m in t a m agyar nem zet, A mi
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közösségi nevelésünk tehát nemzetnevelés, és ezt hangsúlyozza a Tanterv is 
a  nem zeti tá rg y ak  középpontba állításával. Űj közösségi nevelő tárgyat is 
kapo tt a gim názium  a gazdasági és társadalm i ismeretekben.

Mindezek a nevelési eszközök : ifjúsági egyesületek, cserkészet, a tan tá r
gyak közösségi nevelőereje a nevelő kezében igen értékesek, de kétségtelen, 
hogy esetlegesek és nem gyökeresen átgondolt, szerves egységbe foglaltak. 
Mint közösségi nevelés, nemzetnevelés pedig m ár csak azért is hiányosak, 
m ert nem terjednek  ki az egész közösségre, az egész nemzetre, teh á t nem 
egyetemes hatásúak .

Ma m ár azonban van egy nagy körültekintéssel, igen jól megszervezett 
intézm ényünk, am ely kiemeli a közösségi nevelésre különösen fontos momen
tum okat, és azoka t a nemzet egész ifjúságára kiterjedő egységbe foglalja. 
T udjuk, ez a leventeintézm ény. K atonai szükségből született, és célja kezdet
ben is, m ost is : jó katonaanyag nevelése. A m ost folyó világháború azonban 
beigazolta, hogy milyen sok kell ahhoz, hogy valaki jó katona legyen. Nem
csak erős te s t és fegyelmezett lélek, hanem  sokoldalú tudás, a lélek legmélyén 
gyökerező, m egingathatatlan  nem zeti ön tudat, világos ítélőképesség és sok 
apró ügyesség. így  a leventeintézmény szükségszerűen és m ind gyökereseb
ben nem zetnevelés le tt, és ezt legújabb intézkedése a próbarendszer során 
ki is fejezi, m időn azt mondja : ,,a próbarendszer megköveteli, hogy a levente 
a nemzeti alapm űveltség legfontosabb elemeit és az öntudatos állampolgári 
élethez szükséges legfontosabb gyakorlati ismereteket m egbízhatóan elsajá
títsa . Ilyen m ódon a leventepróbarendszer nemcsak a katonás szellemű 
nevelés, hanem  a nemzetnevelés hatásos gyakorlati eszközévé válik“ .

Igen nagy hiba lenne, ha a m agyar nevelői kar, közelebbről éppen a m agyar 
gim názium i ta n á ri kar nem ismerné fel a leventeintézm ény nagy nem zet
nevelő jelentőségét, és nem foglalkoznék kellő figyelemmel a leventeoktatás
sal. Azt jelentené ez, hogy a m agyar ifjúság m ajdan vezetésre h iv a to tt részé
nek közösségi nevelését jórészben m ásoknak engedtük át. Nem foglalkozom 
részletesen azzal, hogy milyen nagy különbség van a régi és a m ostani levente
intézm ény közö tt. Csak három dolgot em lítek meg röviden. 1. A régi levente
intézm ény a m agyar ifjúságnak egy kisebb csoportjára te rjed t ki, a mai 
kivétel nélkül m inden 12—23 éves m agyar ifjúra. 2. A régi nem igen m ent 
tú l egy bizonyos igen minimális alaki kiképzésen, míg a m aiban az alaki 
kiképzés lényegesen kisebb helyet foglal el (igen helyesen) az általános 
m agatartás, testnevelés-sport, egészségápolás, csatárkiképzés, lőkiképzés, 
honpolgári és nem zeti alapműveltség, közhasznú ism eretek és ügyességek 
m ellett. N em csak ismernie kell a leventének pontosan felsorolt és m egkövetelt 
tételek szerint a magyar m últat, hanem  ennek tanulságait leszűrve, látnia 
kell a m agyarság létét fenyegető veszedelmeket, a m agyar erényeket és hibá
k a t, a  m agyar nem zeti célokat. Tudnia kell közigazgatási ism ereteket, de pró- 
báznia kell ruha- és cipőtisztításból, gom bvarrásból, közlekedési szabályok 
ismeretéből, térkép-, naptár- és menetrendkezelésből, illemszabályokból. 
T udnia kell n y u g tá t és ellennyugtát k iállítani, ismernie kell a hossz-, terület-, 
térfogat-, idő- és súlym értékeket, a  levegő, nap és víz áldásos hatásá t a szer
vezetre ; próbaanyag az emberi te s t ismerete, sebek bekötözése, elsősegély
nyújtások, a betegségek megelőzésének m ódjai, egészségügyi intézmények, 
m in t társadalom biztosítás, kórház, zöldkeresztes egészségvédelem, m entők, 
vöröskereszt. Lakóhelyétől (utca, házszám) kiindulva m ind nagyobb sugarú 
körön ténylegesen ismernie kell környezetét, az országot, végül tudnia kell, 
hogy hol vannak  a világon m agyarok és m ilyen körülm ények között. L á th a t
ju k  ebből a  kis szemelvényből is, hogy a  mai leventeintézm ény valóban a 
nemzetnevelés igényeivel lép fel. 3. Ä harm adik, és ta lán  leglényegesebb 
különbség a  régi és a mai leventeintézm ény között, hogy a tervezet szerint 
m ost kapcsolódik be nagyobb a rányban  a leventcoktatói m unkába a m agyar 
nevelői kar, a  tanárok és tanítók. Ez természetszerűen következik a meg- 
növékedett anyagból és a leventeintézm ényben bekövetkezett azon válto
zásból, am ely a ,,nevelés“-t teszi a  „kiképzés“ helyébe. A m agyar nevelői 
k ar van h iv a tv a  a  katonás alapossággal megszervezett leventeintézm ényt
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tartalom m al m egtölteni, m ert hisz m indenki előtt nyilvánvaló , hogy pl. se 
m agyar nemzeti célokat nem m indegy, hogy ki ism erte ti meg a magyar 
ifjúsággal.

A katonai és polgári nevelők együttm unkálkodása a legjobb m agyar 
szervezet, a honvédség vezetése a la tt kell, hogy term ékeny együttm űködésre 
vezessen. A m inden közösségi m unkához nélkülözhetetlenül szükséges fegye
lem bizonyára jó tékony hatással lesz az iskolai fegyelemre is. A sok szempont
ból igen tanulságos és eredményes katonai gyakorlati nevelés sem lehet 
rossz hatással az iskolai nevelési módszerekre. Viszont a  tanárok  m unkál
kodása a leventeintézm ény legalsóbb szervezeti részében is biztosítani fogja 
a  szükséges szellemi felkészültséget és hosszú évek nevelői tapasztalatait. 
Hogy azonban a nevelők együttm űködése spontán, önkéntes akaratból 
szülessék meg (m ár pedig csak ennek lehet meg a k ív án t eredménye), ahhoz 
a nevelői karban m indig meglévő, sokszor túlságosan szám ításba veti idealiz
m uson, h ivatása irán ti lelkesedésen kívül, ezen nevelői m unka megfelelő 
anyagi megbecsülésére is szükség van. A tanári idealizm usra való utalás, a 
tan á ri munka meg nem  felelő díjazása m ellett, eredm ényezte, hogy azok 
száma, akik az örvendetes országgyarapodás idején v á lla lták  a  nehéz tanári 
sorsot, alig teszik ki a  csonkaországkorabeliek 25% -át. És ha  a tanári munka 
megbecsülése nem változik  meg igen lényegesen, a ta n á ri pá lya  még inkább 
elnéptelenedik, am inek következményei ta lán  nem m a, de holnap annál 
végzetesebben meg fognak m utatkozni. Mikor tehá t a  nevelőktől újabb m un
k á t várunk a közösség érdekében, ne hangoztassunk szép szavakat az idealiz
musról, hanem helyezkedjünk arra az erkölcsi álláspontra, am ely a m unka 
értékét elismeri.

Nem célunk, hogy a fentiek szerint igen fontos nevelő értékű levente 
próbarendszerrel részleteiben foglalkozzunk, de néhány  tá jékozta tó  tény t 
meg kell említenünk. Az ujoncpróbát a gimnázium III. oszt. tanulók teszik 
le kb. áprilisban. Az I. p róbát a 8. leventeévben, a II. p róbát a 6. levente
évben, a „H “ p ró b á t a  9. leventeévben kell letenni. Ez a  rendszer szinte 
kényszerítőén előírja, hogy az I. levente korcsoportba a gimnázium III.,
IV. és V. oszt. tanulói, a II. korcsoportba a gimnázium VI., VII. és VIII. oszt. 
tanulói tartozzanak. Minden korcsoportba 3 évig tartoz ik  a  levente, és a te r
vek szerint ezen 3 év első 2 évének a teljes próbaanyagot fel kell ölelni, míg 
a 3. év az ismétlés és próbázás ideje. Ezek szerint term észetes, hogy a nyolc
osztályú gimnázium h a t  leventeszakaszának mindegyike m ás-m ás foglalkozási 
jeggyel gyakorol, m ert hisz a III. osztályos, teh á t 1. leventeévét tö ltő  levente 
nem gyakorolhatja az V. osztály, tehát a 3. leventeév ism étlési anyagát. Egy 
gimnáziumi leventecsoport tehát hatféle foglalkozási jeggyel, természetesen 
7 oktatóval (1 csoportparancsnok -f G szakaszparancsnok) dolgozik. A próba 
anyagára való előkészület a  rendes heti levenlefoglalkozásokon kívül az isko
lán kívüli leventéknél a levente egyesületi életben, az iskolás leventéknél 
az ifjúsági egyesületek körében, elsősorban a sportkörben tö rtén ik . így az 
iskolai szellemi élet és sport szorosan kapcsolódik a leventeintézm ényhez.

Módszer szem pontjából lényeges, hogy az egyes leventék  próbáztatása 
nem  előírt időben, hanem  a  levente á ltal m egválasztott időben, az ő jelent
kezésekor történik. Ez az eljárás hozzá fog járulni az ifjú  vállalkozó szelle
mének, kiállási készségének a fejlesztéséhez. A leventék a próbára a m ár 
lepróbázottak segítségével és ú tm uta tása  szerint készülnek. Ez a közös 
m unka, a bajtársi segítés szellemét neveli az ifjúságba. Végül a helytállás 
lá th a tó  jelei, a próbajelvények növelik az am bíciót, az egész rendszer pedig 
az ifjúság egészséges versenyét fogja eredményezni. K étségtelen, hogy a 
próbarendszer eleven pezsgést fog vinni az eddig nehezen élesztgetett levente
életbe, m ert hisz a p róba  letétele előnyökkel, elm ulasztása pedig kellemetlen 
hátrányokkal jár.

összefoglalásul m egállap íthatjuk , hogy a leventeintézm ény a legjobb 
ú ton  van a felé, hogy az egész m agyar ifjúságot egybefoglaló termékeny 
közösségi nevelés legyen. A gimnáziumi tanárságnak fel kell ism ernie ennek 
fontosságát, és vállaln ia kell a leventeintézm énnyel való együttműködést,..
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hogy annak jól megszervezett kereteit tudásával és pedagógiai tapaszta la tai
val eredm ényesen töltse ki, és hogy működése biztosítsa az iskola és a levente
intézm ény m űködése közötti összhangot. A közösségnek, a nemzetnek pedig 
az eddigieknél megértőbben kell értékelni a tanárság  felbecsülhetetlenül 
fontos nem zetnevelő m unkáját.

Orosháza. Bencsik István.

H A ZA I IRODALOM
Mályusz E lem ér: A türelmi rendelet, II. József és a m agyar protestantizmus. 

U gyanaz: Ira tok  a türelmi rendelet történetéhez. (A m agyar protestantizm us 
tö rténetének  forrásai.) B udapest, 1939. Magyar P ro testáns Irodalmi T ársa
ság. 8° V III, 738, 485 1.

A M agyar Protestáns Irodalm i Társaság nagyjelentőségű kezdeményezésé
nek hírnöke : Mályusz e két egym ást szervesen kiegészítő kötete. A tervezete 
új p rotestáns egyháztörténelmi forrásközlés, a Történelm i Társulat k iadásá
ban m egjelenő Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai (Fon!es) című 
sorozat szerkesztői alapelveihez igazodik, am ennyiben nem elégszik meg a 
nyers, vagy csupán rövid m agyarázó jegyzetekkel kísért adatközléssel, hanem  
bevezetésképpen a közölt ira tanyago t tökéletesen m egvilágító feldolgozást 
is ad. E nnek  a módszernek az előnye a nyers anyagközlés előtt természetesnek 
látszik, ha meggondoljuk azt, hogy így e vállalkozás nem csupán a tudom á
nyos ku ta tó tö rténészek  vékony rétegének érdeklődését elégíti ki, hanem ered
ményei könnyen  hozzáférhetők m indazok szám ára, akik szeretettel m erülnek 
el a m agyar múlt. nagy kérdéseinek tanulm ányozásába. Ezt a m ódszert követi 
Mályusz is, m időn első művében a türelm i rendelet kiadásának tö rténe té t 
adja, s II. Józsefnek a m agyar protestánsokkal szemben tanúsíto tt m aga
ta rtá sá t vázolja, a másodikban pedig a türelm i korszakra vonatkozó válogato tt 
forrásanyagot közöl. Mályusz nagyszabású m unkájá t nemcsak az ad a to k  
gondos feltárásán , a tökéletes anyagism ereten felépülő megbízható előadás 
jellemzi, hanem  az európai tudom ányosságon csiszolódott finom történetíró i 
módszer is, s e tulajdonságokat nagyszerűen egészíti k i mélyen á té rze tt 
m agyarsága. A történelm i problém ákat, s így a türelm i rendelet kérdését is, a 
m agyar nem zet létérdeke szem pontjából is vizsgálja. Könyve gerincét a türelm i 
rendelet k iadásának, életbeléptetésének és általában II. József egyházpoliti
kájának részletes ismertetése adja. Hogy azonban a József képviselte türelm i 
politika jelentősége annál élesebb világításban dom borodjék ki szem ünk 
előtt, e m űve gerincét alkotó fejezeteket nagyszerűen felépített bevezető 
és záró fejezetek keretébe állítja. A türelm i korszak történelm i jelentőségét 
önm agában nem , csak a régi rendszer egyházpolitikai irányelveivel szembe
állítva ism erhetjük  fel. Természetesen Mályusz a türelm i rendeletről szólva, 
nem  dolgozhatja fel főtémájához hasonló alapossággal az egész XVIII. század 
valláspolitikáját, de ami a m aga elé tű zö tt tárgy  szem pontjából fontos, nagy 
vonásokban is szemléletesen tá r ja  elünkbe annak alapelveit s a m agyarság 
szem pontjából sajnálatos következm ényeit. Bár i t t  inkább nagyvonalú jellem 
zésre törekszik , mégis megismertet bennünket egészen új adatokkal is, m időn 
például rá m u ta t, hogy a Carolina resolutionak voltak  ki nem h irdete tt titkos 
pontjai is, am elyek például k im ondották , hogy protestáns egyáltalában nem 
nyerhet h iv a ta li alkalm azást. E lm élyült társadalom történeti módszerről 
tanúskodik  m űve első bevezető részének m ásodik fejezete is, melyben a 
XV III. századi protestantizm us belső helyzetét vázolja. Egyházi heíy törté- 
nelmi irodalm unk, egyházkerületek, egyházmegyék, egyházak és iskolák 
történetíró i gazdag indítást nyerhetnek Mályusz m ódszertani elgondolásaiból 
és eredm ényeiből. A protestáns iskolák társadalom form áló ereje, az egyház 
és társadalom  kapcsolatainak rajza tudom ányos alapokon felépülő élvezetes 
olvasm ány. Mályusz II. József egyházpolitikájának világnézeti gyökereit 
vizsgálva, meggyőző fejtegetésekben alapos filozófiai iskolázottsággal m u ta t



286 Hazai irodalom

rá  arra  a-történettudom ányban  és a közvélem ényben egyaránt mély gyökeret 
vert felfogás tévességére, amely József tanítóm estereit a francia felvilágosodás 
íróiban keresi, s József igazi mesterét a vallásos jellegű ném et felvilágosodás 
egyik legjelentékenyebb elmélkedőjében, Pufendorfban ta lá lja  meg. U gyan
csak elvetjük m unkája  tanulm ányozása nyom án azt a hely telen  képet, m intha 
József türelmi rendeletét előre k ialakult, teljesen doktrinér jellegű elgondolásai 
a lap ján  ad ta  volna ki. B ár egyházpolitikai alapelvei még ifjú trónörökös 
korában kijegecesedtek, nem  elvi elgondolások ad tak  in d ítá s t reform jaira, 
hanem  a gyakorlati élet sokszor egészen kisjelentőségű ügyei ind íto tták  meg a 
nagyarányú újiárendezés folyam atát. Ezt a fo lyam atot M ályusz époly mesterien 
rajzolja meg, m int azt a későbbi küzdelm et is, m elyet a  rendelet kiadása u tán  
v ív tak  annak ellenzői, a  m agyar dicasterium ok. E lőadása i t t  egészen széles 
m ederben halad, de egy percig sem sekélyesedik el, m ert az a k ták  és te ttek  
m ögött, mindig az em berrel, a cselekvő jellemmel találkozunk. Ez az ellen
állás azonban végeredm ényben a protestánsoknak kedvezett, m ert Józsefből 
bizonyos makacsságot v á lto tt ki, s az uralkodó ennek h a tá sá ra  feladta koráb
ban  vallott elvét, s m egszüntette a r. katolikusok kiváltságos helyzetét. 
A válaszfalak József uralkodása m ásodik felében a r. kato likus és a protes
táns egyházak, s egyben a nyilvános és m agángyakorlattal rendelkező helyek 
között m indinkább ledőltek. Ez pedig fontos volt nem zeti szempontból, 
m ert biztosította az ü ldözött m agyar protestánsok szám ára az emberhez 
m éltó lelki és szellemi életet.

A nagyszabású feldolgozás zárófejezete azokról az egyházkorm ányzati 
és egyéb egyházi kérdésekről számol be, melyek a tü relm i korszak protestán
sait foglalkoztatták.

Mályusz Elemér feldolgozása a tudós tárgyilagosságával és elmélyedésé
vel számol be a m agyar protestantizm us egy fontos korszakáról. Egyházához 
való ragaszkodása és a m agyarság életkérdéseinek szem m eltartása csak növeli 
könyve értékét, épúgy, m in t vonzó és világos előadásm ódja is. Meggyőződé
sünk szerint Mályusz m ély igazságai nemcsak a ku tató-történészek  figyelmét 
érdemlik meg, de m űve nem  hiányozhat egyetlen, a m agyarság sorskérdései
vel foglalkozó m agyar em ber, különösen az egyháztörténet és nem zeti történe
lem tanárainak olvasm ányai közül. Varga Zoltán.

Búzás László : A nevelő-tanító lélektana. Szeged, 1939. 116 lap.
A könyv végén összeállított hatalm as szakirodalom (80 önálló m ű és 

értekezés) lelkiismeretes áttanulm ányozása alap ján  derekas m unkát végzett 
a szerző a nevelő személyiségének lélektani vizsgálatával. A tém a feldolgozá
sában a  szakm unkák ada ta in , személyes tapasz ta la ta in  k ívül felhasználta 
még 700 közép- és polgári iskolai férfi- és női tanárje lö lt hallgatónak, továbbá 
300 felsőosztályú középiskolai fiú- és leánytanulónak megfelelően szerkesztett 
kérdőívekre adott feleleteit is.

A, bevezetésben a nevelői hivatás lélektanának rövid tö rtén e ti vázlatát 
ad ja , m ajd ismerteti sa já t módszeres eljárását. E  szerint megkeresi általában 
az emberi személyiség jegyeit, összetevőit, eredőit, azokat a jegyeket, melyek 
m inden emberben töbibé-kevésbbé azonosak, azu tán  m egrajzolja a  nevelő
ok tató  lélekszerkezetét, m ilyen az alaplelkülete, m elyek sajátos képességei. 
E  képességeket a nevelés fogalmából vezeti lé, melynek középponti jegye a 
,,fejlesztő pszihés rá h a tá s“ , célja a k ibontakoztatás. A kibontakoztatásnak , 
a tökéletesítésnek feltétele a nevelői éthosz, vagyis az, hogy higgyen a nevelő 
értékekben, a növendék fejleszthető, tökéletesíthető vo ltában , legyen meg 
benne a hatni-akarás dinam ikus ereje és a segítés készsége. A pszihés ráhatást 
tek in tve  fontos, hogy kedvező legyen a lelki kon tak tus a nevelő és a növendék 
között, ennek legterm észetesebb alapjai a nevelőben : a szeretet, az egyéni
ségbe való beleélés, a m egértés képessége, a nevelői tap in ta t, a közlőképesség, 
és a vezetői tehetség. M indezeket a hivat ásjellegzetességeket találó  példák 
illusztrálásával részletesen boncolja a szerző.

Külön fejezetekben szól a nevelőknél megnyilvánuló nem i és korkülönb
ségi jellegzetességekről, éles körvonalakkal m egrajzolja a nevelő-oktatók
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érzületi és képesség-típusait, végül kérdőívek adata inak  alapján m egállapítja, 
hogy milyen képe él a nevelőknek a növendékek lelkében.

Az egész m unkát komoly h iv a tá s tu d a t és a nevelői pályáért való őszinte 
lelkesedés h a tja  á t. F iatal tanárok  különösen, de idősebb nevelők is nagy 
haszonnal fo rgathatják  ez éri ékes kis könyvet, mely világos elrendezésével, 
lendületes stílusával és józan önism eretre tan ító  m egállapításaival nagy 
m értékben já ru lh a t hozzá nevelői személyiségünk tökéletesítéséhez.

K un Sándor.
Viktor Mohr, In Fühlung mit dem H errn . . . Andachtsklänge. Budapest, 

X II., M ártonliegyi-út 48. 32 lap. Á ra : 1 P.
A m agyar tan ári kar egy érdemes tag ja  fenti cím alatt kis versesfüzetet 

ad o tt ki, im ádságos lelkének az isteni Gondviselésben való m egnyugvása 
kifejezését. A rövid ném et versek egyszerű, őszinte érzést fejeznek ki. Azt 
lehet m ondani, egy-egy elrebegett im ádság mindegyik az élei különféle hely
zetében : hálaadás az élvezett jóért, segítségkérés a bajban. Nyelve term é
szetesen, egyszerűen folyik, verselése is símán gördül. Egyik-m ásik az egyházi 
énekeskönyvbe kívánkozik. . fíorvay Róbert

Dr, Nádor Jen ő : Tcsscdik Sámuel a hitszónok és tanár, k ü lö n le 
nyom at a Szarvasi Vajda Péter-gim názium  1940—-41. Évkönyvéből.

Nemcsak Szarvas község történetére, de a XV III. század általános szellemi 
életére is jellemző az a két, eddig ismeretlen adat, melyre N ádor Jenő ta lá lt 
rá  a Vajda Péter-gim názium  36,000 kötetes könyvtárának  kéziratai között. 
Az egyik kézirat m in t tan á rt, a másik m in t hitszónokot m u ta tja  be Tessediket. 
M indkettő a racionalizmus különös terméke, a prédikáció ezen kívül a pieiista 
lelkialkatnak is sajátos kifejezője.

Tessedik tan ító  módszerének emlékei azok a két és fél ívre terjedő fel
jegyzések, m elyeket 1805-ben a gazdasági iskola félévi vizsgáján készített 
elő „M át. pro Sem estrali Exam inae 1805“ címen. Nemcsak a vizsgáztató 
egyéniségét, de a tan ítás  anyagát is meg lehet ismerni a jegyzetekből, melyek 
,,a vizsgán végig előtte feküdtek, s am in t egy-egy kérdéssel, felelettel végezlek, 
az t azonnal k ihúzta  tollával“ . Á kérdések nem ötletszerűen vannak felvéve, 
és a várható feleletek is fel vannak jegyezve, s m indebből nemcsak a szem
léltető módszerrel dolgozó pontos tan á r képe elevenedik meg, de az a k u ltu 
rális és szociális színvonal is, melyre Tessedik lángelméje ezt az elhagyott 
vidéket fel tu d ta  e m e ln i... Íme egy-két kérdés:

„M iért szán th a tták  fel és m űvelhették meg az igazgató földjeit m ár 
szeptember és október hóban, még a beálló esők előtt, ho lo tt ezer más földön 
október 15-e elő tt alig egy barázdát s z á n to tta k ? ...

Miért vannak  a gyakorlati gazdasági kert rétjei és az igazgató földjei 
november hóban is sűrű zöld fűvel benőve, am ikor mások régóta kopárak és 
szárazak?. . .

Hogyan lehetséges, hogy M uikatirovich pesti tanácsos tanúbizonysága 
szerint Szarvas és lcét-három más szomszédos helység több zsírt és sajto t 
szállít Pestre, m in t a három egyesült Pest-Pilis-Solt v á rm e g y e ...“

Az utolsó kérdésre adott feleletből — „mert a mintegy harmincezernyi 
juh táplált földeken legel, meri a juhászoknak saját juhaik vannak a nyájban  
stb.“ — lá tha tjuk , hogy a vizsgálatok egész szociális v itaanyago t öleltek fel, 
mely a felnőttek elő tt ad oculos b izonyíto tta  meg a helyes gazdálkodás elveit 
és gyakorlatát.

A megtalált Tessedik-prédikáció (1796. április 24-én m ondta el) nem kisebb 
érték. Huszonegy fólians prédikációjából, melyről ő maga beszél Önélet
rajzában, egy sem m arad t meg. A Nádor-lelet azért fontos, m ert azt doku
m entálja. hogy a XV III. századnak ez a zseniális lelkipásztora a racionális 
gondolkodást a vallásos lelkülettel teljes harm óniába tu d ta  hozni. A prédi
káció gondolatm enete ez :

Tavasszal az Isten m egújítja a földnek képét. Minden élőlény örvend az 
új é le tn e k ...
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„H á t mi emberek az idő ezen nagy változására süketek, ném ák m ara
d u n k . . . ,  csak m i ne tudnánk örülni az örvendező ta v a s sz a l? ...  De a m i 
öröm ünk nem lehet hasonló az értelm etlen állatok ö rö m éh ez ... Mi, m in t 
gondolkodó, ésszel, értelemmel felruházott legremekebb terem tm ényei az 
isteni bölcseségnek, örülve az életnek, örüljünk a nagy Isten  jóságának is, 
mely e napokban m indenünnen m egnyilatkozik.“ Két kérdés következik 
ebből : 1. Miben nyilvánul meg Isten jósága? 2. Mire kötelez bennünket?

Az 1. kérdésre nemcsak a  külső változásokkal felel, m elyeket a term észet
ben látunk, de a belső változással is, m elyet önm agunkban érzünk.

„A tavasz lá tásra  ny itja  a télben elhom ályosodott szem einket, hallásra 
füleinket. A virágözön nyílása, a fák virágdísze, a dalos m adárkák  lélekemelő 
éneke : nem emeli-e fel érző lelkeinket? Mily nagy áldás a kertek  virágai, a 
fák illata I S bár mégsem élvezhetjük azok édes gyümölcseit, mégis öröm 
és megnyugvás tö lti  el egész lényünket. É s beteg szervezetünk számára mennyi 
éltet adó gyógynövényt nyújt a Természet Isten-alkotta gyógyszertára I“

Ez  a  gondolat determ inálja a  2. kérdésre .adott feleletet is :
„ . . . a  föld képének e m egújulása m ellett ú jhodjunk meg mi is. E rre  

ind ít bennünket az egész term észet. Az Isten  az t akarja, hogy a  nap mele
gítsen. . . az Isten az t akarja, hogy a  föld idejében m egadja a növények 
növekedését. . . az Isten azt akarja , hogy a felhők esőt ad janak , és mindezek 
megcselekszik ezeket. Mondd csak minden terem tm ény teljesíti terem tőjének 
ak a ra tá t : vájjon  mi nem fogjuk teljesíteni? Távol legyen ez tő lünk. Inkább 
a rra  ügyeljünk, hegy neki engedelmesek legyünk.“

Különös érdekessége a beszédnek, hogy Kristóífy György szarvasi ev. 
tan ító  jegyezte föl „elmondás közben“ . A prédikációt néhai Placskó István 
evangélikus lelkész ford íto tta  m agyarra.

Rem éljük, hogy Nádor Jenő buzgalm a még sok rejtőző Tessedik-írást 
fog napvilágra hozni.

Budapest. Kemény Gábor.
Sárkány József : Gróf Széchenyi István élete és eszméi.
Most van Széchenyi István születésének 150. évfordulója. Ez alkalom 

mal bizonnyal sok cikk, megemlékezés jelenik m ajd meg a legnagyobb m agyar
ról. így  született meg Sárkány József 64 lapos kis könyvecskéje is, mely igen 
töm ören, mégis világosan és könnyed biztonsággal m u ta tja  be az olvasónak 
nemcsak Széchenyi életét és eszméinek rövid sum m áját, de m inden túlzó 
apoteózis nélkül, mégis szeretettel m egfesti történelm ünk egyik legnagyobb 
alakjának lelki a rcá t is. Széchenyi gondolatait olvasás közben aláhúzogatni, 
azokból szinte egész kötetre valót összegyűjteni nem nagy m unka, de nehéz 
feladat Széchenyi nagy egyéniségét átfogni. M értéktartó íté le tte l behatolni 
Széchenyi lelkének re jte tt  zugaiba is, és a látszólagos egyenetlenségek, egy
m ásra zsúfolódó reform tervek között m egtalálni a biztos tájékozódást, csak 
jól felkészült és világoslátású embernek sikerül.

Sárkány József ceglédi tan ár kis könyve, bár sok találó idézet van benne, 
nem csupán alkalm i és kisded Széchenyi-breviárium , sem pedig dióhéjba 
foglalt életrajz, hanem  nagy írói készségre valló olyan Széchenyi-ism ertetés, 
mely kicsiny terjedelm e m ellett is kom oly figyelemre érdemes kis m unka. 
Könnyen á ttek in thető , világos rend van  benne. Széchenyi István  életével, 
jellemével, hatalm as m unkakörével, alkotásaival kapcsolatban m inden kér
désre, amely akár a tö rténetírókat, akár a közvélem ényt foglalkoztatta, 
egyszerű és tisz ta  fogalmazásban k ité r Sárkány József. K ülönös értéke és 
erénye ennek a kis m unkának, hogy nem  a m a nagyban divatos nagyképű, 
tudom ányoskodó stílusban írták , hanem  szép és jó m agyar nyelven.

Tanár alig ad h a t tanuló kezébe Sárkány József könyvecskéjénél, rövid
sége m ellett is, hívebb Széchenyi-arcképet, amely nem rögtönzött fénykép, 
hanem nagy gonddal, a lényeg szerencsés kiválogatásával készült tanulm ány. 
Sárkány József könyvecskéje terjedelem re nézve kicsiny, de belső értékét 
tekintve, a nagy könyvek közé tartozik .

Tolle, leg e! Csanády Sándor.



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK.
Kitüntetések. Az O ETE tag ja i közül többen magas k itüntetésben része

sültek  : Dr. Zimmermann Ágoston tb . tag  a  Term észettudom ányi Társulat 
jubileum a alkalmából a M agyar Érdem rend középkeresztjét k ap ta  a csil
laggal, ugyanez alkalomból dr. Gombocz Endre a M agyar Érdem rend közép- 
keresztjé t. Dr. Osváth Gedeont, az aszódi gim názium  volt igazgatóját, tb . 
tag o t tanügyi és irodalmi érdem eiért tanügyi főtanácsosi, dr. Lam entzy  Vilmost 
pedig korm ányfőtanácsosi címmel tü n te tte  k i a korm ányzó. Örömük a mi 
öröm ünk és büszkeségünk is egyúttal.

A jjyönki református gimnázium fenntartó testü lete elhatározta, hogy a 
B ach-korszakban a tanárok  hazafias érzése m ia tt négyosztályúvá vissza
fejlesztett intézetet újból teljessé teszi, és ehhez képest 1942. év szeptemberé
ben az V. osztályt m egnyitja. I t t  közöljük, hogy m ost ad ják  á t a használat
nak  a 35,000 pengő költséggel készült új to rnaterm et, ra jz term et és osztá
lyokat. Az építkezés ez iskolai év végén tovább  folyik.

Öthónapos kereskedelmi tanfolyainot ny it B udapesten, V III., V as-utca 
11. szám a la tt a  Baross Szövetség oly ifjak és leányok szám ára, akik  valamely 
oknál fogva hosszabb ideig ta r tó  tanulm ányokat nem fo ly ta thatnak . A ta n 
folyam on résztvehetnek középiskolában érettségizett fiúk és leányok is. 
17 éven aluliak nem vehetnek részt a tanfolyamon. T an tá rg y ak : kereskedelmi 
és jogi alapism eretek, m agyar kereskedelmi levelezés, könyvvitel, keres
kedelm i és politikai szám tan, gyorsírás, gépírás. Az előadások folyó évi 
október 1-én kezdődnek és délu tán  3-tól 7-ig lesznek. Beírási díj 30—  P. 
Tandíj 100—  P, mely havi 20—  pengős részletekben is fizethető. A beirat
kozásnál benyújtandó a születési anyakönyvi k ivonat és az iskolai végzett
séget igazoló bizonyítvány.

Az ORTE pénztárosa kéri az ösztöndíjért folyam odókat, hogy akik a 
kérvény  beadásakor még nem  igazolták az egyetemre való beiratkozást, 
u tó lag  igazolják, de ne index vagy tanulói igazolvány s más eredeti okmány 
beküldésével, hanem  az igazgató álta l házi használatra h ite lesíte tt m ásolat
ta l, hogy az okm ányokat ne kelljen esetleg a ján lo tt levélben visszaküldöz
getni. A kérvényeket is felesleges ajánlva küldeni, még eddig, b ár évenként 
kb. 200 kérvény érkezik, nem  volt rá eset, hogy kérvény elveszett volna. 
E g y ú tta l azt is m egem lítjük, hogy az ösztöndíjasoknak nem  kell februárban 
új kérvényt beadni, csak félíves papíron az igazgatók á lta l h ite lesíte tt 
index- vagy értesítőm ásolato t kell beküldeni, am elynek a végén az igazgató 
a II. félévre beiratkozást is igazolja, valam int azt is, hogy az ösztöndíjas
nak  100 P-nél nagyobb idegen ösztöndíja nincs. Jakucs István, az ORTE 
pénztárosa.



Az Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület kiadásában megjelenő középiskolai tankönyvsorozatban az 
1941—42. tanévre a következő tankönyvek jelennek meg :

1. Dr. Zsigmond Ferenc: Magyar Irodalomtörténet I. rész, a gim názium ok 
és leánygim názium ok VII. o. szám ára.

2. Dr. Varga Zoltán: Magyarország története I. rész, a gimnáziumok 
és 1 eánygimnáziumok VII. o. szám ára.

3. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygim názium ok IV. o. 
szám ára.

4. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a leánygim názium ok V. o. 
szám ára.

5. Dr. Benigny Gyula: Német olvasókönyv a gimnáziumok és leánygim 
názium ok VII. o. számára.

6. Jónás Márton: Mennyiségtan a gim názium ok és leánygim názium ok 
VII. o. számára.

7. Dr. Koppányi Mária: Latin olvasókönyv a leánygim názium ok III. o. 
szám ára.

8. Kis Fizika a gim názium ok és leánygim názium ok ITI. o. szám ára.
9. Fizika I. rész, a gim názium ok és leánygim názium ok VII. osztálya 

szám ára.

Előreláthatólag megjelenik még az 1941—42. iskolai évre:

Dr. Győry A ranka : M űvészettörténet I. rész, a gimnáziumok és leány- 
gimnáziumok VII. o. számára.

A vallás- és közoktatásügyi M iniszter úr 108,231—  
1938. IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével 
a szabványosított füzetek kötelező használatát 1939 
szeptember 1-i hatállyal a középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. 
kir. város és a Tiszántúli református egyházkerület 

könyvnyom da-vállalata is g y á r t j a  
előírás szerint, a legtökéletesebb ki
vitelben, alul látható gyártási jegy
gyei ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
m ultú vállalat jóindulatú tám ogatá- 

GYÁRTÁSI JEGY. sára a figyelm et felhívjuk.

D e b re ce n  sz . k ir .  v á ro s  és a  T i s z á n tú l i  re f . e g y h á z k e rü le t  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .  1941— 2142
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AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS TAN A REG YES ÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
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/I SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I:
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékcly Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M EG JELEN IK  évenként 12 füzetben.
ELŐ FIZETÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár.

K ÉZIRATO 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 tanáregyesületi 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 
szedeti 1 P. 60 fillér 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 PRO TESTÁN S T A N Ü G Y I SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

L APZ Á RT A minden hónap 20-án.

megnyílt a sepsiszentgyörgyi református tanítóképző. Az erdélyi reform átus 
egyházkerület több évszázados nagyenyedi Bethlen-K ollégium a s benne a 
reform átus tanítóképzőintézet rom án m egszállott területen m aradván , az 
erdélyi reform átus tanítóképzés érdekében a sok száz reform átus elemi iskola 
tanítóval ellátására új intézetről kellett gondoskodni. A m agyar vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium  tu d a táb an  lévén a reform átus tan ítóság  nagy
értékű nemzetnevelői szolgálatának, segítségére jö tt az erdélyi református 
egyházkerületnek, és az egykori állam i tanítóképzőintézet épületét, amelyet 
a románok ifjúsági katonai szervezet vezetőinek iskolájául használtak  és a ki
vonulás u tán  m inden felszerelésétől kifoszto ttak , átengedte a reform átus líceum 
és tanítóképzőintézet céljaira. M iután a szervezői m unka befejeződött, s a be
iratás m egtörtént, az első évfolyam meg is kezdte m űködését. Az iskola, 
illetőleg az első tanév ünnepélyes m egnyitása az elm últ vasárnap , október 
12-én tö rtén t a sepsiszentgyörgyi reform átus vártem plom ban, ahol az igét 
d. dr. Kiss Tiham ér László in tézeti vallástanár hirdette , s a m egnyitó beszédet 
az intézet igazgatója ta r to tta  nagyszám ú közönség előtt. Az új in tézete t az elöl
járóság nevében dr. Keresztes Károly ügyvéd üdvözölte.
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A  mi tragédiánk.
— Katona József születésének 150. évfordulójára. —

Sokan, sokféleképpen, több oldalról, szinte kimerítően megvizs
gálták már Katona József „Bánk bán“-ját. Értékének időfölöttiségét 
kiváló esztétikusok állapították meg. Bizonyítják, hogy a „Bánk 
bán“ hatása nem csökken, sőt növekszik. Ennek igazolását majd 
dramaturgiai, majd irodalmi, majd meg általános esztétikai értékei
ben találják meg. Vannak, akik történelmi okokat is említenek. 
Hogy t. i. jól esik nagy történelmi események előestéjén, vagy nem
zetünk nagy problémáinak megoldását kísérő megrázkódtatások 
közepette a magyar lélek viharálló erejét, a történelmi igazságnak 
mindenkor győzedelmeskedő beteljesülését szemlélni. Ezért adták 
elő 1848. március 15-ének estéjén is.

Fölösleges szószaporítás lenne, mások véleményét és okfejtését, 
mélyreható vizsgálódások eredményét ismételnénk csak meg, ha a 
nagy drámaíró születésének 150. évfordulóján, melynek napja 1941. 
november 11-én van, a „Bánk bán“ jólismert jelességeit sorolnék 
fel. Gyulai Pál után alig lehet újat mondani a dráma értékéről. 
Amilyen kérdéseket egy tragédia bírálatánál és értékelésénél fel 
lehet vetni, a „Bánk bán“-ra vonatkozóan Gyulai Pálnál mindazokat 
megtaláljuk.

Mi most Katona József leikébe akarunk belepillantani, ahol 
megszületett a magyar sorsunkba mélyen beleérző „Bánk bán“. 
Hiszen igaz, hogy vannak nagy történelmi regényeink, melyek hol 
a Nyugathoz csatlakozó magyarság belső vívódását, hol meg a 
mohácsi vész rettentő következményeit, ismét mások egy-egy tragikus 
sorsfordulatunkat, vagy az egész emberiség rokonszenvét felkeltő hősi 
küzdelmünket megrázó erővel tolmácsolják; hiszen igaz, hogy a 
„Bánk bán“ drámai felépítésébe általános emberi motívumok is 
beleszövődnek, s látszatra kettős ágban folyik a cselekmény; hiszen 
igaz, hogy a történelmi magyar lélek ábrázolását messze a hún 
időkig visszatekintve megtaláljuk irodalmunk sok remek alkotásá
ban, de itt, Katonánál, a „Bánk bán“-ban, elsősorban Bánk nádor 
személyében, ha lefosztunk róla minden esztetizáló magyarázatot, 
megtaláljuk azt az időtlen magyar embert, aki ezer év óta halálra 
szántan, de el nem fáradva küzd és birkózik a Kárpátok között a 
Sorssal, melyet egyszer hívnak németnek, máskor meg töröknek, 
legutoljára Trianonnak.
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Mostanában sokat hallunk felvidéki szellemről, külön erdélyi 
lélekről. Beszélnek Budapest külön lelkiségéről is. Országunk minden 
földrajzi egységéről olvashatunk rövidebb vagy hosszabb ismerteté
seket, de ezek között mégis legkevesebb szó esik a magyar Alföldről, 
ennek népéről. A Dunántúl régibb városai nem ritkán szánakozó 
megértéssel nyilatkoznak az Alföld nagy „falvai“-ról, ahol az elma
radt anyagi és szellemi kultúra lassan tesz egy-egy lépést. Akik így 
beszélnek, vagy vélekednek, sohasem tekintettek bele az Alföld 
leikébe; vagy mert nem volt módjukban, vagy mert nem akarták 
közelebbről megismerni puszta előítéletből.

Elismerjük, hogy az Alföld külső kultúrája, épületekben és 
utakban látható fejlődése a kelta és római városok büszke fundamen
tumán felépült településekkel szemben elmaradt. De amikor ezt elis
merjük, rámutatunk arra is, hogy a fában és különösen kőben szegény 
Alföld, a kultúra anyagi eszközeiben annyira fogyatékos terület 
minden országos katasztrófa és végzetes pusztulás után a magyar 
jövőnek legbiztosabb ígérete, és fönnmaradásunknak csendesen, de 
szívósan munkálkodó tényezője volt. Az Alföld magyar népe hamar 
rádöbbent arra a történelmi szükségszerűségre és tanításra, hogy a 
magyar sorsnak a hordozója, s hogy az ország szívében, a Kárpátok 
koszorúja közé szorítva testvértelenül áll, s végső menedékül még 
az a reménysége sem lehet, hogy a szélsőbb területek lakóinak külö
nösen az utóbbi századokban gyakran m utatott példája nyomán 
áttekintgessen a határokon túlra, ahonnan azoknak biztatások érkez
nek. Az Alföld népének az egész magyar történeten keresztül, a hon
foglalás óta végső elszánással, halálos komolysággal készen kellett 
lenni minden pillanatban minden rosszra, nem ritkán élethalálharcra. 
Ezt a nehéz, de büszke feladatot alku nélkül vállalta, s amíg az 
ország egyéb területein az Árpádok, majd meg a bécsi udvar privi- 
légizáít lakói élték partikuláris életüket, addig az Alföld szinte állan
dóan a hadak útja volt, s időnként alig pótolható vérveszteség érte 
hol a Batu kánok, hol meg a nagy Szulejmánok hadjáratai követ
keztében, hogy Kollonicsok rendszeréről ne is beszéljünk.

Aki az Alföld útjainak tornyosodó porfelhőin túltekint, s magyar 
fajtánk gyötrelmes történetébe belerévedez, s kinyitja a szívét, 
kitárja a lelkét, hallja, amint a Katona Józsefek szelleme suhogva 
szárnyal a Duna-Tisza táján, féltőn ereszkedik reá minden rögre, 
belehallgatódzik a messzeségbe, bele a sötét éjtszakába, a csillagos 
este titkaiba, hogy idejében készen legyen minden támadás ellen, 
történjék az fegyverrel vagy csalárdsággal, erőszakkal vagy meg- 
ejtéssel. Nincsen országunknak olyan területe, mely könnyel, vérrel 
és verejtékkel annyit adózott volna a Sorsnak ezeréves történetünk 
alatt, mint az Alföld.

Ne keressünk tehát hamleti tépelődést Bánk nádor lelki küz
delmében sem, mert nem idegenből kölcsönzött alak ő egyetlen szavá
ban sem, hanem a magyar történelem tragikus sorsú nagyjai közül 
egy, aki időnként újból és újból megjelenik, és önemésztő küzdelmet
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vív saját leikével a jobb jövőbe való bepillantásért, a helyes út meg
találásáért, az egymásnak feszülő ellentétek kiegyenlítéséért. Mert 
ki ne ismerne rá a saját fa jtá já t féltő, hazájáért aggódó Bánk 
nádorban a költő Zrínyire, Rákóczi Ferencre, Batthyány Lajosra, 
a Telekiekre, hogy csak a legnagyobbakat említsük?

Nem színpadi figura Tiborc sem, hanem a magyar történelem 
élő valósága, csak hívták néha Esze Tamásnak.

A magyarság ezer esztendő óta állandóan szabadságharcot vív 
hol földjéért, hol államiságáért, hol meg magyar szellemiségének 
megtartásáért, akárcsak a testvér finn nemzet a svéd hegemónia, 
majd meg az orosz erőszak ellen. Ennek az örökös szabadságharcnak 
jelképes kiábrázolása a „Bánk bán “ legmélyebb jelentése.

Kossuth szobrait az Alföldön nem a divat emelte, az aradi vér
tanúk képeit nem a szánakozó részvét akasztotta az alföldi szobák 
falára, Rákóczi Ferenc homloka köré sem Thaly Kálmán vagy a 
48-as történetírás font glóriát, Bocskait és Bethlent sem a protestán
sok hálája tette  naggyá, hanem az önerejére utalt történelmi 
magyar lélek szimbolizálta ezekben az emberekben és emlékükben 
n emzetünk tragikus örökségét: az idegen népek között való állandó 
védekezést és a szünet nélkül való harcot magyar voltunkért, igen 
gyakran saját uralkodóink nemzetellenes törekvéseivel szemben is.

Ha van irodalmunkban remekmű, mely világosan és beszédesen 
utal magyar voltunkért ezer esztendő óta folyó kénytelen harcunkra, 
akkor a „Bánk bán“ az ; ha nagy embereink között vannak, akik 
felismerték a fajtánkból való vezetőknek súlyos küldetését és 
tragikus helyzetét kiváltképpen idegen uralkodóinknak és nemze
tünknek sokszor ütköző és ellentétes érdekei és törekvései között, 
akkor az Alföld néma hallgatásából, mely tele van a századok sóhaj
tásaival és áldozathozatalával, kiolvasta azt Katona József, akinek 
egyrészt a magyar történelem ihletése, másrészt kora latens problé
máinak világos felismerése, az elsuhant századok eseményeinek a 
jelennel való egybevetése és okfejtése adtak biztonságos alapot és 
történelmi tudatot a dráma felépítéséhez, de a tragédiából kisugárzó 
erőt, a lenyűgöző és megd öbbentő pátoszt, a romantikából és a szen- 
timentalizmusból egyszerre a nagyotalkotás magasságába való fel- 
emelkedést, a gátlás nélkül való megnyilatkozást és a bátorságot, 
mely a tragédia mondataiból felénk árad, az a föld adta, amelyen 
ringott Aranynak és Petőfinek a bölcsője is. Ennek a földnek, ennek 
a népnek történelmi tudatát és magatartását, politikai álláspontját 
revelálja Katona József drámája.

Azt lehet mondani, hogy a drám a utolsó mondatába van sűrítve 
nemzetünknek sokszázados tragikuma. Ebből a mondatból fensé
gesen szárnyal magyar népünknek és Katona Józsefnek az a keserű
sége, hogy az egymásra utalt erők a közös munka helyett egymásnak 
feszülnek. S amint Katona József drámájában is csak egy pillanatra 
áll helyre az egyensúly az ellentétes erők között, amikor ugyanis 
Bánk nádor győzelmet arat a békétlenkedőkön, hasonlóan a későbbi
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időkben is csak egy-egy szempillantásra szünetel a harc, és áll be 
egyensúlyi helyzet vagy állapot, így amikor aláírják a bécsi, a linzi, 
a szatmári és egyéb békét, vagy a 67-es kiegyezést, hogy a követ
kező percben ismét csak egybekapaszkodjanak a fogaskerekek, 
amelyek közé végzetszerűen hullanak bele a nagy magyar emberek, 
akik védik a magyarság életjogát, de lojálisán akarnak szolgálni a 
másik félnek is.

Fájdalmasan időszerű volt történelmünket végigkísérő eme 
dráma Katona korában is. Nem is Bánk nádor tragédiáját írta csak 
meg Katona József, hanem a magyar nemzetét is. Elmondhatjuk 
tehát, hogy a „Bánk bán“ a mi tragédiánk, a magyar nemzeté, két 
jogon i s ; egyrészt, mert irodalmunk tulajdona és örök büszkesége, 
másrészt, mert rólunk szól, sorsunk legmélyebb történelmi kérdését 
éi'intvén. Ezért nem fog sohasem elévülni ez a dráma, ezért lesz 
időtlen időkig igazolásunk az emberiség ítélőszéke előtt, ha valami
ben hátramaradtunk. De igazolásunk, bizonyságtevésünk abban a 
tekintetben is, hogy kérdéseinket és nagy problémáinkat sok belső 
gyötrődés árán oldjuk meg, amint példa erre Bánk nádor és annyi 
sok utódja nagy válságaink idején.

Ne legyen hát feltűnő és érthetetlen, hogy Katona József többi 
drámája a „Bánk bán“ mellett alig, vagy éppenséggel nem jöhet 
figyelembe. Azokat a delektáns aktor írta, amelyekbe egyéni életé
nek vérszegény eseményeit, vagy a romantikus ízlés szertelenségeit 
iparkodta össze jól-rosszul, a „Bánk bán“-t azonban a magyar tör
ténelem gravitációs erejével magyar fajtánk sok-sok fájdalmából 
h ta  a művészi teremtés ajándékozta percekben. És pedig írta szívének 
vérével, miközben kezében a tollat az a szellem vezette, mely ott 
virraszt az idők méhében, és o tt őrködik a magyar rónán ezer esz
tendő óta.

Ha van tömör összefoglalása a magyar jellemnek és a Sorssal 
való fárasztó viaskodásunknak ; ha van könyv, melyből az idegen 
érdekek és befolyások ellen való küzdelmünk ezeréves tragikuma fel
rémlik előttünk, akkor a „Bánk bán“ az, amelynek minden sora, 
minden betűje nemcsak művészet, hanem valóság is ; nemcsak szín
padi játék, hanem egy nép története is.

Nem az írói buzgólkodás és nekifeszülés, nem is az író serényke
dése és nagyotakarása hozza létre a halhatatlan műveket, hanem a 
lélek kitárulása az örök értékek felé, amely örök érték lehet egy 
nemzet élete, de lehet egy nyíló virág is. Katona József kitárta a 
lelkét a magyar föld beszédének, a magyar történelem Géniuszának, 
s alkotásra elhívott költői tehetsége felserkent, hogy megszülessék a 
„Bánk bán“, a mi tragédiánk.

Forró hálával gondolunk Rád, Katona József, születésednek 
150. évfordulóján. Tudjuk, hogy szellemed most is o tt szálldos 
Arany és Petőfi leikével együtt a magyar róna, az egész magyar föld 
felett.

Sopron. Csanády Sándor.
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A  konventi jegyzőkönyv tanulságai.
Hét és félszáz oldalon jelent meg az Egyetemes Konvent ezévi 

jegyzőkönyve. Már külsőleg is hatalmas munka. Tartalmilag pedig 
nagyon érdekes, értékes és tanulságos. Pedagógiai szempontból is. 
Igaza van a tiszántúli egyházkerület püspökének, hogy elrendelte 
tanári értekezleteken leendő ismertetését. Hiszen ha csak a középfokú- 
és középiskolákat érintő kérdéseket nézzük is, el kell csodálkoznunk 
azon a nagy teljesítményen, amit legfőképpen dr. Papp Ferenc szak
előadó, de a Konvent tanügyi bizottságai és maga a Konvent is 
végezett.

Nem akarok elébe vágni az egyes tanártestületek vizsgálódásai
nak. Bizonyára minden iskola más szempontokból, az őt legjobban 
érdeklő kérdések iránytűje mellett, és a fontosság egyéni sorrendje 
szerint nézi a tárgysorozati pontokat. És bizonyára mindegyik iskola 
meg fogja állapítani, hogy az illetékesek nagy munkát, jó munkát 
végeztek. Lesznek olyan határozatok, amelyek egyikünknek vagy 
másikunknak az egyéni ízlését nem elégítik ki, de ez nem lehet 
másképpen, mikor annyiféle érdek egyeztetéséről, a lehetőség szerint 
igazságos kielégítéséről van szó.

A gimnáziumok 1939—-40. évi állapotáról szóló 44 oldalas jelentés 
is figyelemreméltó adminisztrációs teljesítmény. Jelentősebbek azon
ban azok az elvi vonatkozású kérdések, amelyek közül egész sorozatot 
találunk a jegyzőkönyv lapjain.

A túlterhelés kérdésének tárgyalása pl. nagyértékű pedagógiai 
tanulmány. Ilyen alapos, mindenre kiterjedő, a tanárság szívéből 
fakadó összefoglalása ennek a kérdésnek még sehol sem jelent meg. 
Büszkék lehetünk rá, hogy a református tanügy ebben a vonatkozás
ban is vezető szerepet visz, s nemcsak a tanárságnak, hanem az egész 
magyarságnak a közvéleményét is mi képviseljük igazán. Bárcsak 
termékeny talajra találnának az itt elhintett magvak nemcsak az 
egyes iskolák tanártestületeinek, hanem a hivatalos irányítók szívében 
is! A túlterhelés könnyítése érdekében készített kötelező házi olvas
mány-jegyzék is nyereségünk. Egyes iskolák vagy tanárok bizonyára 
másképpen állították volna össze, de hogy ez is kifogásolhatatlan, 
az bizonyos. S ha a Konvent valóban módot talál arra, hogy ezeket 
a kiválasztott könyveket olcsón juttassa el iskoláinkhoz, akkor meg 
igazán nagy lépéssel viszi előre a magyar nyelv tanításának az ügyét. 
Mert bizony a jegyzék még nem elég. Fontosabb volna az olcsó könyv- 
sorozat rendelkezésre bocsátása!

Minden református tanár számára csak öröm és megnyugtatás 
az az erélyes, határozott és igazságos állásfoglalás, amely a maga
viseleti jegyek megállapítása tekintetében történt. Eddig nem volt 
kétséges, hogy az értelmi és az erkölcsi sík nem azonos. De most ezt 
az elvet cáfolhatatlan érvek támasztják alá. Kíváncsian várjuk, hogy
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hogy vájjon érvényt tudunk-e szerezni ennek a felfogásunknak, a 
közismerten más állami felfogással szemben!

Mert pl. sajnálhatjuk, hogy a filozófia tanításában teljesen 
deferálnunk kellett. Ha a tantervnek és az utasításoknak igaza van, 
mint ahogy igaza van, és a filozófia valóban a középiskolai tanul
mányok betetőzése, akkor nem elég rá a csonka VIII. osztályos tanév. 
Akik két éven át tanítottunk filozófiát több éven keresztül, tudjuk, 
hogy ez a tárgy volt az, amelyre nem volt kár, és nem volt ered
ménytelen a két esztendőt rászánni. Hisszük, hogy egy önálló refor
mátus tanterv elkészítése ezen a téren is, de más vonatkozásban is 
nagyon sokat tudna lendíteni középiskolai nevelésünk ügyén.

Ilyen érdekes kérdés a leánytanulók iskolázásának a kérdése is. 
I tt is ellentétben állunk a hivatalos állami felfogással. És joggal 
érezhetjük, hogy itt  is nekünk van igazunk. Gimnáziumainkban régóta 
járnak be leánytanulók. És sohasem volt e m iatt több baj, mint 
azokon a helyeken, ahol külön leánygimnáziumok is voltak. Lehet, 
hogy a városi, idegesebb légkör talán vezethet kilengésekre, de 
viszont ott amúgy is vannak külön leányiskolák. S ha a leányokat 
elnevezzük rendesen bejáró leánymagántanulóknak, akkor már nem 
lesz velük semmi baj? És ha 30%-tel nincs veszedelem, akkor 36%-tel 
van? Egy angol pedagógus írta a koedukációval kapcsolatban, hogy 
addig nem jogos a két nem elkülönítése, amíg a születéseket nem 
tudják annyira szabályozni, hogy az egyik városban csupa fiú, a 
másikban csupa leány szülessék.

Erélyes és határozott állásfoglalás történt a táncmulatságok 
rendezésének a kérdésében. Hangot merek adni annak a véleményem
nek, hogy ezt az állásfoglalást a református tanárság nagyrésze túl
ságosan szigorúnak érzi. Tudjuk, hogy ez a kérdés nagyon nehéz. 
Az egyház és az egyházi intézmények valóban nem világi táncmulat
ságok rendezésére hivatottak. De viszont a fiatalság számára a táncot 
a legtöbben nem tartjuk  erkölcstelennek és bűnnek. Mint ahogy ezt 
a kis 2—3 éves gyermekek önkéntelen táncmozdulatai is bizonyítják. 
Mint ahogy a tanterv is a testnevelés feladatai közé sorolja. Túlsá
gosan finommá válik tehát a megkülönböztetés, ha azt mondjuk, 
hogy a tánc ugyan természetes, de táncmulatságot rendezni nem 
szabad. Mert hiszen a Konvent rendelkezése nem tiltja  el a táncot, 
csak a táncmulatságok rendezését. így tehát diákjainkat elenged
hetjük olyan összejövetelre, ahol tánc is van, ha azt nem az iskola 
rendezi. És ez jobb lesz? Pontosabb és határozottabb lett volna 
egyenesen megtiltani középiskolai tanulóknak a táncolást!

Felmérhetetlen horderejű az ú. n. kultúradó kérdése. Ebben a 
vonatkozásban még többet, és még erélyesebbet is szívesen láttunk 
volna. Ha u. i. be lehetne vezetni az igazságos és általános kultúradót, 
akkor lehetővé válnék az, hogy a református iskolák személyi kiadásait 
teljes egészükben állami közadókból fedezzék, s az egyházak terhének 
csak a dologi kiadások fedezése maradna. Mindnyájunknak éreznünk 
kell, hogy ez milyen fontos volna református iskoláinkra nézve.
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Hiszen nemcsak a szeghalmi gimnázium és a hódmezővásárhelyi 
leánygimnázium küzd anyagi nehézségekkel, hanem majdnem mind
egyik református iskolánk. És egyházaink anyagi leromlottságának 
szinte kizárólag az iskolai terhek viselése az oka. S ha meggondoljuk, 
hogy iskoláink az állam terhein könnyítenek, nem jogtalan az a 
kívánság, hogy a nyújtott szellemi értékekért legalább az anyagi 
gondoktól szabadítsák meg egyházainkat.

Kétségtelen, hogy az anyagi ügyek jelentősége évről-évre emel
kedik, s egyházaink helyzete ebben a vonatkozásban évről-évre 
romlik. Iskoláink életére is nyomasztó súllyal nehezedik ez, s peda
gógiailag is letagadhatatlanok káros hatásai. Kívánatosnak látszik 
ezért, hogy felügyeletünk és ellenőrzésünk az eddiginél nagyobb 
mértékben terjeszkedjék ki anyagi gondviselésünkre. Ma az egyházak 
és az iskolák egyénileg küzdenek a maguk anyagi létéért. Ennek az 
elszigetelt küzdelemnek ismerjük a hátrányait. Tudjuk, mit jelent az, 
ha egy szürke falusi lelkész vagy gimnáziumi igazgató elmegy akár
milyen fórumra a gondjaira bízott intézményért harcolni. S tudjuk, 
mit jelent az, ha sokszor egymás érdekei ellen is hadakozni, vagy 
érvényesülni kell. Régen a református egyház ágenst tarto tt Bécsben, 
hogy kisebb-nagyobb ügyekben ne legyen szükséges ismeretlen 
embereknek Bécsbe való felutazása, hanem legyen valaki kéznél, 
aki az ügyek és az utak ismeretében képviselje és védje a magyar 
egyházak érdekeit. Miért nem lehet nekünk ma is ilyen „ágenst“ 
tartani Pesten? Bizonyára nyugdíjas embereink között is akadna 
megfelelő!

Mert az kétségtelen, hogy mostani felügyelőink olyan ember
telen mértékben túl vannak terhelve munkával, hogy tőlük még ezt 
is megkövetelni lehetetlenség. De viszont az is kétségtelen, hogy az 
adminisztratív jellegű ellenőrzésre nincs olyan nagy szükségünk, 
mint az anyagi gondviselésre és az egyházias jellegű „szellemi“ ügy
vitel ellenőrzésére. A főigazgatóság amúgy is ellenőrzi a dolgozatok 
kijavítását, vagy az osztálykönyvek vezetését, s mi már annyira 
áliami mintára dolgozunk ebben a vonatkozásban, hogy ezeket a 
dolgokat kétszer is ellenőrizni ugyanazon szempontból: nem múlha
tatlanul szükséges. Ez is csak egyházi felügyeletünk átszervezésének 
a szükségességére mutat.

Az állami előírások átvételét jelenti az érettségi vizsgálatokra 
vonatkozó rendelkezések módosítása is. Itt azonban a legkönnyebb 
megérteni, hogy követni akarjuk az állami előírást, bár másféle 
rend alkalmazása a bizottságok összetételében nem változtatná meg 
a lényeget: az érettség fokának igazságos megállapítását. Szükséges
nek látszik azonban pótlólag elrendelni a dolgozatok társbírálatának 
a megszüntetését is, mert ha a társbíráló nem lehet tagja a vizsgáló- 
bizottságnak, akkor nem lehet értelme a társbírálatnak.

Érdekes és nagyon fontos a tanárhiány leküzdésének a kérdése. 
Különös köszönettel tartozunk a Konventnek, hogy nem késlekedett 
ennek a nagyon időszerű kérdésnek az elővételével. Mert bizony a
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tanárhiány súlyos veszedelmévé válhatik iskoláinknak. Nem merjük 
azonban hinni, hogy a konventi intézkedés a legkisebb mértékben 
is javítana a helyzeten. Dohát mit lehetne tenni? Gondolom, mindenki 
tanácstalan. Illetve mindenki tudja, hogy csak egyetlenegy mód van : 
a tanárság anyagi helyzetének a lehető leggyorsabb rendezése és 
javítása. Mert hiszen a rögtöni javítás is csak 5—6 év múlva fogja 
éreztetni a hatását. Az ifjúság tanári pálya felé való terelését meg
kívánni attól a tanártól, aki ismeri helyzete szomorúságát, állandó 
és következetes mellőzését és hátratételét, igazságtalan is, de hiába
való is. Hazudjon a tanár tanítványának és mondja azt, hogy milyen 
kívánatos és jó dolog tanárnak lenni?

Azt sem lehet előre megmondani, hogy a ránk következő 6—-8 
évben milyen tanári szükséglete lesz az egyes iskoláknak. Hiszen a 
tanári szükséglet nagyon sok helyen úgy állott elő, hogy az államhoz 
mentek át tanáraink. Legyen szabad ezzel kapcsolatban ismét kuvi- 
kolnom. Félek : igaza lesz annak az állami tanférfiúnak, aki egyszer 
azt mondta nekem, hogy a tanárhiány leghamarabb a felekezeti 
iskolákban lesz veszedelemmé, mert az állam még sokáig tud meríteni 
a felekezeti iskolák rezervoárjából. És mi lesz majd akkor, ha fele
kezeti iskoláink is egymástól fogják elcsalogatni a tanárokat? A nagy
városok iskolái egyelőre nyugodtak lehetnek, hiszen kis helyekről 
sokan szívesen elmennek Pestre, Debrecenbe, Miskolcra, de mi lesz 
majd Gyünkön vagy Szeghalmon? Erről is kellene előre gondolkozni, 
ha már gondoskodni nem lehet.

Talán ide kapcsolhatnánk azt a tárgysorozati pontot, amelyben 
a tanárság fokozottabb képviseletéről van szó az egyházi életben. 
Nem vitázunk most arról, vájjon érthető-e, jogos-e a tanárság érzé
kenykedése ezen a ponton, és hogy van-e betű szerint orvosság a 
sebre, s lehet, hogy ismét érzékenykedünk, amikor kissé gúnyorosnak 
érezzük a visszautasítás hangját, az azonban bizonyos, hogy a mi 
kérésünktől a jelenlegi állapotig, amikor az összes egyházkerületekből 
sincs egyetlenegy rendes konventi tag sem a tanárság és a tanítóság 
soraiból, volna még lehetőség a szeretet és a megbecsülés kimutatá
sára. Bizonyára az ORTE elnöksége is azért akarta valahogy a Zsinat 
elé juttatni a kérdést, mert szabályos, törvényes úton, tárgyalások 
után szerette volna a tanárság jogait megállapíttatni. Elég szerény 
társaság a tanárság. Valószínűleg még az is nagyon jól esett volna, 
ha csak annyit kap, hogy majd a legközelebbi Zsinat megpróbál 
segíteni a helyzeten, s megteszi azt, amit megtehet.

Hálás köszönettel tartozik azonban a tanárság a Konventnek 
azért az állásfoglalásért, amelyet a túlóradíjak kérdésében és az 
internátnsi tanárok alkalmazásának a kérdésében elfoglalt. Régen 
égő sebek ezek, s ezért hálásan köszönjük a Konvent atyai szeretet 
által sugallt intézkedését. Az ORTE szociálpolitikai szakosztálya 
számára is elégtétel, hogy nem minden fáradozása lett eredménytelen.

Eszünkbe ju that erről a gimnáziumi rendtartás régóta vajúdó 
kérdése. A konventi jegyzőkönyv mellékletei közt van a polgári
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iskolák rendtartása. Ezzel kapcsolatban is el kell mondanom egyéni 
véleményemet, ami sok református tanár meggyőződése is, hogy az 
a református rendtartás, amelyben egy szó sincs prezsbitériumról, 
igazgatótanácsról, tanárválasztásról, az állami felügyelet gyakor
lásának módjáról, vagyonkezelésről, internátusról, s általában olyan 
kérdésekről, amelyek az állami rendtartásban feleslegesek, vagy 
külön szabályzat alatt állanak, lebet jó állami rendtartás, de nem 
lehet jó a református iskolák számára.

Nagyon jó hír az is, hogy a debreceni református tanárképző- 
intézetet Konvent „az egyetemes magyar református egyház tanár
képzőjének tekinti és gondjaiba veszi“ . Az egész magyar református 
tanárság és minden magyar református középiskola nevében kérnők 
a Konventet, hogy ez a „gondjaiba vétel“ necsak azt jelentse, hogy 
„felhívja az összes középiskolák igazgatóságát és tanári karát, hogy 
ez intézmény fontosságára tekintettel a tanári pályára alkalmasnak 
mutatkozó vallásos lelkületű kiváló tanítványaikat irányítsák a deb
receni református tanárképzőbe“, hanem jelentsen sokkal többet. 
Valóságos anyagi támogatást, kiépítést, a debreceni egyetem filozófiai 
fakultásának támogatását minden tökéletesedésre, bővülésre irányuló 
törekvésében, hogy leendő református tanáraink szakszerűség és 
világnézeti nevelés szempontjából is megkaphassák mindazt, amit 
tőlünk a jövőben iskoláink elvárhatnak.

Az eddig említetteken kívül még egész sereg iskolai-vonatkozású 
kérdést tárgyalt le a Konvent. Csak ha a címszavakat említjük, 
akkor is sok felsorolni. A leányok sportolása, tanmenetek és óra
vázlatok kérdése, a tanárok és tanítók megszólítása, latin chresto- 
matia használata, rendkívüli tárgyak tanítása, iskolaszanatóriumi 
díjak megállapítása, zene- és énektanítás ügye, tankönyvjegyzék 
és ifjúsági könyvtárjegyzék összeállítása, vallástanárképesítési sza
bályrendelet készítése, líceumi vallás- és énektanítási tanterv és 
utasítás stb. stb. voltak azok a kérdések, amelyekkel Konventünk 
ebben az évben alaposan és komolyan foglalkozott.

Nagyon érdemes és nagyon termékeny lesz a hatalmas jegyző
könyv áttanulmányozása.

Szeghalom. Nagy Miklós.

Túlterhelés a líceumban.1
Az Egyetemes Konvent a nagykőrösi református líceum és 

tanítóképzőintézet tanári testületét is felhívta a közép- és középfokú 
iskolák túlterhelése tárgyában jelentésre és javaslattételre.

A tanári testület a túlterhelés kérdésével foglalkozva, meg
állapította, hogy a tanítóképzőintézetre nézve a kérdés már tárgy

1 Az összefoglalás tan ári értekezletre készült 1941 január havában  és 
m in t jelentés az egyetemes lconventhez kü lde te tt.
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tálán, az intézmény megszűnőben van. A helyébe kialakuló líceum 
eddig kiépült három osztálya (amiből a III. osztálynak az első fele 
most telt el) és az eddig kipróbált két és fél év m egtett útja nem 
ju tta tta  a testület tagjait olyan bőséges tapasztalatokhoz, amelyek
ből a líceumi növendékek túlterhelésének fokára, terjedelmére, rész
leteire egyetemesíthető, minden tekintetben határozott következ
tetéseket lehetne alkotni.

A tanári testület határozatából alulírott tanár foglalta össze 
azokat az adatokat, amiket a líceumi szaktanárok a túlterhelésre 
vonatkozóan gyűjtöttek. A testület által szolgáltatott adatok azt 
m utatják, hogy a testület tagjai a túlterhelés kérdésére vonatkozóan 
a líceumban bizonyos észleleteket már szereztek, amelyeknek alapján 
kedvező és kezdvezőtlen észrevételeket lehet tenni, amikből majd 
tényszerű javaslatok is eredhetnek kellő idő elteltével, és amikből 
majd az orvoslás lehetőségét is keresni lehet.

A tanárok elsősorban azt vizsgálták : arányban áll-e a tantárgyak 
tanítástervi anyaga és a tantárgyaknak ju ttato tt heti óraszám a 
növendékek szellemi (és ezzel összefüggésben testi) munkabírásával. 
Nem kétséges, hogy a növendékek megterhelésének alapvető problé
mája ebben gyökerezik : mit kíván a tanításterv a tanulóktól egy-egy 
tantárgyból, s mit bírhatnak el általában a tanulók; e mellett azonban 
más igen jelentős tényező szerepét is fel kell ismernünk : a tanár 
munkájának minőségét.

Az észrevételek az egyes tantárgyakra nézve a következők 
(amely tantárgy nem szerepel, o tt említésreméltó panasz nincs) :

1. A magyar nyelv tanára elegendőnek tartja a kijelölt heti óra
számot az oktatási anyag elvégzésére, a növendékeket — úgy vette 
észre — az egy-egy óra feladatára való előkészület nem terheli meg, 
azonban kénytelen tapasztalni, hogy a növendékek magas heti 
óraszáma (az I. oszt. növendék heti óraszáma a zenei gyakorló
órákkal együtt általában heti 40—41 óra!) és a gyakorlati tárgyakkal 
való, sok időt követelő foglalkozás az ifjúság önművelő, önképzést 
szolgáló tevékenységét lehetetlenné teszi.

2. A történelem anyaga az I. osztályban csak a növendékek túl
terhelésével dolgozható fel a kívánt alapossággal — az anyag ter
jedelme miatt (az anyag : az őskortól a francia forradalomig); mint
hogy pedig a tanulók túlságos megterhelésétől a tanár éppen a növen
dékek érdekében tartózkodik, az iskolai év végén tűnik ki, hogy a 
tanulók az anyagot nem tudják kielégítő módon magukévá tenni. 
Ez a veszedelem fenyegeti a növendékeket a III—IV. osztály magyar 
történelmi oktatásában is mert a magyar történelem és az alkot
mánytan a kiszabott heti 2—2 órában a kívánt fokban a növendé
kekkel el nem sajátítható, ha a tanár a növendékek túlterhelésétől 
nevelői gondolkodásra méltó módon magát megtartóztatja.

3. A növendékek túlterhelése a földrajz-órán nagyon érezhető : 
az összes földrajzi tudnivalókat az I—II. osztályban kell feldolgozni, 
i t t  olyan nagymennyiségű anyagról van szó adataival és emlékezetet
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egyébként is erősen megkívánó, tényeket nyújtó ismeret-tömegével, 
hogy az előző tanítóképzés rendjén is három évre volt elosztva. 
Hozzá még szellemileg kevésbbé fejlett növendékek : az I—II. osz
tályos tanulók tanulják (akik, mert a pubertás korban vannak, nem 
is tudnak a külső világ tárgyai felé kellő erősséggel fordulni). A taní
tástervi anyag nagy terjedelme a tankönyveket is vaskossá duzzasz
to tta, amit a tankönyv aprósbetűs nyomása hasztalanul akar feled
tetni tanárral és tanítvánnyal. Különösen az I. osztály anyaga nagy, 
mert arra épit, hogy a gimnázium és polgári iskola — mint előkészítő 
iskola — ezeket az ismereteket már tanította. Azonban sajnálatos, 
nagyon súlyos tapasztalat, hogy ezekre az elsősorban topográfiai 
ismeretekre építeni alig lehet (ennek is lélektani oka van), s így —- 
miközben a szaktanár a pótlással vesződik, és egyben az anyag fel
dolgozásában az átfogó szempontokra is tekintettel van, akarva, nem 
akarva, a kétirányú követelmény teljesítésével a kívánt siker érdeké
ben (nemzetnevelő tantárgy!) a növendékeit megterheli (sok mindig 
a tanulnivaló), ha pedig elkerülni törekszik (ezt is megpróbálta), 
kénytelen felszínesen dolgozni a tárgyi ismeretek rovására. Fokozza, 
a túlterhelés lehetőségét és tényét a földrajzoktatásban a szemléltetés 
és gyakorlatiasság elvének érvényesítésére való törekvés, amely a 
tanártól minél gyakoribb kirándulás vezetését kívánja, de amelyet 
nem enged a növendékeknek a mindenféle elfoglaltságtól zsúfolt ideje 
(levente-foglalkozás, énekkar, zenekar, sportkör, önképzőkör s tb .j ; 
szabad időről — ami a tanulmányi kiránduláshoz szükséges — alig 
lehet beszélni.

4. A német órák száma ugyan a növendékek megterhelése nélkül 
elegendő a kijelölt nyelvtani anyag elvégzésére, azonban az élőnyelv 
elsajátításához több nyelvgyakorló órára volna szükség ; enyhíti a 
növendékek helyzetét, hogy a nyelv gyakorlása órákon történik, így 
a növendékek délutáni elfoglaltságát nem terheli.

5. Máris észrevehető, hogy a III. osztályban a kézimunka-órák 
agyagmunkája kelleténél jobban megterheli a növendékeket, mert 
az ennek ju tta to tt idő és a magas követelmények nincsenek arány
ban ; a 10 óra csekély idő a figurális mintázási feladatok alapos, 
gondos megoldására, ami m iatt elkerülhetetlenné válik a sebtében 
végzett munka és az ebből adódó túlterhelés. Ennyi idő még a leg
ügyesebbeket is kemény próbára teszi, terheli, a nyilvánvaló eredmény
telenség a lélek terhe.

6. A rajz-órákon a művészeti alkotások ismertetésére szánt 
6—6 óra csak a növendékek túlságos megterhelésével használható fel 
sikerrel. A tanár — hogy ezt elkerülje — futólagos szemléltetésre 
kényszerül, amiből természetesen tiszta fogalmak (stílusismeret) 
nem származhatnak. A tisztázatlan fogalom a gondolkodóképesség 
terhe.

A testület tagjainak eddig kialakult nézete szerint a már jelent
kező túlterhelésen vagy a tanítástervi anyag csökkentésével, vagy 
az órák számának növelésével lehet a most szemrevett tantárgyak-
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ban segíteni. Bizonyos azonban, hogy az orvoslás e módjainak emle
getése az aggodalmat jogosulttá teszi : az első megoldási móddal a 
tanulmányi színvonal válhatik kétségessé, az utóbbival pedig újabb 
túlterhelés veszedelme kél életre.

Az eddig eltelt két és fél évből is megállapítható, hogy a növen
dékek túlzott terhelését elsősorban a nagymértékű elfoglaltság s nem 
annyira egy-egy tantárgy túlzott követelményei okozzák. A 14— 16 
éves növendékek heti 36—41 órát szenvednek el. S bonyolulttá teszi 
a túlterhelés kérdését az a körülmény, hogy a líceumnak eddig nem 
volt alkalma növendék-válogatásra, a növendékek minősége a tanulói 
pálya követelményeinek nézőpontjából sok-sok esetben kifogásolható; 
a líceumba hozott ismeretkészlet, „előképzettség“ gyakran gyarló, 
fogyatkozással teljes, nem elegendő.

A kérdésben határozott, kialakult vélemény akkor hangozhatik 
el, ha a líceum — ez az új iskolafaj — a maga szervezetében teljesen 

'  kiépül, s a tanári testület tagjai eleven, kipróbált, igazolt, többször 
megfontolt tapasztalati anyaghoz jutnak. Idetartozik annak hang- 
súlyozása is, hogy a líceum gyakorlati iskola, már pedig a gyakorlati 
képzés természetszerűen megkívánja a növendékek cselekvő rész
vételét, ez a feltétel pedig könnyen maga után vonja a túlterhelést. 
Csak ezután derülhet ki, hogy azok a tantárgyak, amikben eddig 
túlterhelés nem jelentkezett, a felsőbb osztályokban túlterhelést 
okoznak. Még a tankönyvek is — amelyek ezután jelennek meg — 
szerepet játszhatnak tárgyunk szempontjából.

Még jó néhány évre van tehát szükség, hogy a tanulmányi elő
menetel adataiból, a növendékek külső és benső magatartásából, az 
ifjúsági körök munkásságának mértékéből, a tanulmányi anyag fel
dolgozásának minőségéből, a tanár dolgozási módjából (alaposság
felszínesség), a támasztott követelményeiből, a szándékolt és a való
ban kapott eredmény arányából a növendékek túlterhelését biztos 
ítélettel, a segítés módjára alapot adó határozottsággal meg lehessen 
állapítani.

A tanári testület éberen figyeli a maga munkájának e szem
pontjait, éppen a munka jóságának : a növendékek testi és szellemi 
fejlődésének érdekében.

*
Eddig a jelentésnek készített összefoglalás, amelyhez még vala

mit hozzá kell fűznünk. Észleleteink alapján, a túlterhelésről közölt 
dolgozatok tartalmának hatására megemlítjük még, hogy a túlter
helés kérdésének manapság gyakori boncolgatása közben a tanárok 
nevelői munkájára, oktató eljárására utalás szokott a legvékonyabb 
kifogás, leghalkabb hang lenni. Rendszerint csak egy-egy odavetett 
kifejezéssel szokták érinteni a problémáknak ezt a részletét, pedig 
tapasztalatunk az, hogy a tanár, az iskolai munka középpontja, leg
alább olyan mértékben felelős a növendékek túlterhelésében, mint a 
többi összes tényezők együttvéve. Állításunk igazolására itt most 
csak néhány szempontot veszünk sorra.



Dr. Juhász B é la : Túlterhelés a líceumban .301

A legközönségesebb jelenség, hogy a tanár aránytalanul sokat 
követel növendékeitől mind tárgyi szempontból (ismeretek mennyi
sége), mind alaki nézőpontból (kifogástalan előadásmóddal, hibátlan 
folyamatossággal követeli a „lecke“ felmondását), e közben nincs 
tekintettel sem más tantárgyra (tanításterv-ismeret hiánya, az egy
öntetűség háttérbe szorítása), sem a növendékek fejlettségi fokára, 
szellemi teherbíróképességére (testtani, lélektani tudás hiánya), már 
pedig ez a tanításterv alkalmazásának egyik legfőbb biztosítéka.2 
Á szellemi túlterhelésen értelmi és erkölcsi túlterhelést egyaránt 
értünk, az elme és az érzelemvilág kímélését jelenti ez elsősorban. 
Gyakori oka a növendék-megterhelésnek a tanár hibás tanítási 
módszere : nem szemléltet világosan, alaposan, az oktatási anyagot 
nem érteti meg kellően, csak felületesen érzékeltet, eszméltet (az 
ilyet azután nehéz megtanulni), nem győződik meg tanítás közben 
vagy feleltctéskor (akkor ugyan már többnyire késő a túlterhelés 
szempontjából), hogy a növendékek felfogták-e az ú ja t ; a megtar
tásról nem gondoskodik eléggé táblaírás segítségével, vagy még az 
órán történő összefoglalás á l ta l ; nem mozdítja elő az ismeretek állan
dósítását a tanultak sokoldalú felhasználásával, alkalmazásával, ez 
is megterheli a növendéket, mert olyan ismeretet kell neki hasz
nálnia, amelynek felhasználására nem kapott elegendő útbaigazítást 
pl. számtani feladat megoldására); nem ad útm utatást a tanulásra, 
a bevésés legjobb módjára még a .nagyobb növendéknek sem, a tan
könyvekben a lényeges és kevésbbé lényeges anyag-részek meg
felelő szétválasztására a kisebb növendék számára (a tanuló otthoni 
megterhelése). Egészen jószándékú, de mégis megterheli a növendéket 
a tanárnak az az eljárása, amely a növendéktől bármelyik órán — 
előzetes gyakori ismétlés, összefoglalás nélkül — az addig végzett 
anyagban való teljes és az apró részletekben is megbízható tájéko
zottságot, tudást követel. Sokszor előfordul, hogy valakinek az elkép
zelését természetesnek találjuk, de a magunk sovány közléseivel 
semmiképpen sem gondoskodtunk a képzelőerő megindításáról.

Az is a tanártól függ : melyik növendékét milyen mértékben 
engedi résztvenni, szerepelni az ifjúsági körök működésében ; ponto
sabban mondva : a tanár növendék-megismerésétől. Mindig akad 
olyan növendékünk, aki a társak tapsaitól, a tanár néhány elismerő 
szavától erején felüli önmunkásság kifejtésére buzdul, érez ind ítást; 
ezt meg kell látnunk s okos fékezéssel résen kell lennünk. A tanártól 
eredő túlterhelési okok között különösen gyakori az iskolai év végén 
sebtében végzett, 1—1 órára nagyterjedelmű anyagrészeket követelő 
ismétlés, főként, ha évközben elmulasztotta az összefüggő ismeret
egységeket összefoglalni.

Alapos oka szokott lenni a magyar ifjak túlterhelésének az is, 
hogy a tanár, kivált ha kezdő, maga sem látja világosan : a feldo go
zandó ismereti anyagban mi a lényeg, a legfontosabb ; a tanított

2 V. ö. Im re Sándor, N eveléstan, 281. lapon.
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anyag' értelmének sikertelen keresése túlterhelheti a tanulót. E tekin
tetben a tankönyv — ha nem jó — sűrűn félrevezethet tanárt, növen
déket egyképpen; van tanár, aki nem ismeri fel, hogy a „túlbuzgó“ 
tankönyvíró közreadott anyagával „túlméretezte“ a tanítástervi 
követelményeket s mindent szóról-szára megtanultat. A rossz tan
könyv a diáknak, tanárnak nagy ellensége, hiszen még az is irányít
hatja a tanárt, és segíti vagy hátráltatja a növendék munkáját, hogy 
a könyv milyen nyomdatechnikával készült: dűlt betűivel, apróbetűs 
soraival, diagrammáival feltünteti-e egész határozottsággal: mi 
mivel tartozik egybe, mit kell elkülönítve láttatni, mit szán pontos, 
teljes megtanulásra és mit csak olvasásra, szemléltetésül; ennek a 
fontosságát belátjuk, ha azt idézzük, hogy a növendékek jórésze az 
emlékezet iránya szempontjából localis, visualis, az ismeret-megtartás 
jósága a léleknek e sajátos vonásától függ, tehát a túlterhelést is 
érinti. Ismételjük, itt csak néhány szempont, elv érintésére szorít
kozunk. Olyan kérdések ezek, hogy mindegyike külön-külön részletes 
fejtegetést érdemelne a túlterheléssel jelentkező feladatok meg
oldásában. Azt is csak éppen közbevetjük, mert idetartozik, hogy ha 
az iskolafenntartó sokféle okból nem gondoskodik olyan mértékben 
az iskola felszerelésének, épületének rendbentartásáról, nevelőinek 
tisztes ellátásáról, amint az kívánatos, szükséges volna : az elégtelen
ség, a hiány túlterhelést okoz. Mert mindaz megterheli a növendéket, 
amely hiányával vagy gyarló voltával túlfáradást idéz elő, ami nem 
olyan, amilyennek lennie kellene (sötét, zsúfolt tanterem, túlságosan 
alacsony vagy magas padok, rossz térkép, kopott tábla stb.), vagy 
ami nincs, pedig szükség volna reá (szemléltetőképek, kísérleti 
eszközök, gazdasági gyakorló terület stb.), hogy valamit megértsenek 
vagy jobban megértsenek, felfogjanak, valamiről pontosabban meg
győződjenek, valamit sokoldalúbban érzékeljenek. Minden hiány 
vagy hiányos, alkalmatlan, meg nem felelő, a rendesnél nagyobb : 
külön fáradságot keltő erőfeszítést, külön felesleges munkát követel, 
s ezzel a figyelmet elveszi attól, amire pedig nagyon nagy szüksége 
volna (rossz padülés-figyelés-tanulás szerves kapcsolata nyilvánvaló). 
Az sem közömbös, hogy a fenntartó magatartása a tanárok irányában 
milyen lelkiállapotban tartja  az iskolai nevelőket. A tanár az állandó 
lelki kétségek, naponkénti nyomasztó érzések hatására nem tudja a 
kívánt lendülettel munkáját végezni, ez az eredményt csökkenti, 
amelynek észrevevése újabb keserűség forrása, aminek nyomán újra 
a munka-érték süllyedése jár : nem tud a fölösen okozott gond, 
bosszúság miatt elég szellemi erővel munkálkodni, élénken, derülten, 
nyugodtan dolgozni. A befelé, önmagába nem néző iskolafenntartó, 
amely minduntalan elfelejti, hogy a jó szellemi munkához nyugalom 
kívántatik : megterheli a tanárok lelkén át azokat a növendékeket, 
akiknek érdekében tartja  fenn az isko lá t; elfelejti, hogy ezekből a 
növendékekből lesznek az ő hívei; e helyett szakadatlan a panasz, 
hogy a hívek nem olyanok, mint amilyeneknek őket látni szeretné.

Ezek a tapasztalatok szerfölött alkalmasak lehetnek arra, hogy a
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tanárt a túlterhelés okainak kívül keresésére, késztesse. Bár elismer
jük ennek jogosultságát, azonban az a véleményünk, hogy az okokat 
elsősorban és felerészben önmagunkban kell keresnünk. Sőt a kérdés 
megoldásának — nézetünk szerint — innen kell elindulnia s nem a 
tanítástervvel való meddő csatározásból. Önmagunknak ilyen felül
vizsgálatára bizonyára csak az a tanár képes, aki lelkét egészen a 
munkáján tartja, s a felelősség tudata uralkodik benne a magyar 
jövőért.

(Nagykőrös.) Dr. Juhász Béla.

A  jó tornász rossz tanuló?!
Meg kell különböztetnünk kétféle jó tornászt.
I. Az egyik jó tornász az, aki az általános nevelési folyamat 

alatt, tehát tanuló éveiben a testnevelést a lelki élet folyamatának 
tekinti. Az ilyen jó tornász öntudatlanul vagy öntudatosan érzi azt, 
hogy a testnevelésben is a lélek az erő, a test csak eszköz ; és a lélek 
kiműveléséhez annak művelése is szükséges. Az ilyen jó tornász nem 
több, vagy nem akar több lenni, mint aki az eléje szabott feladatokat, 
az anyagot jó lélekkel, vidám kedvvel és egészséges felfogással 
elvégzi. Az ilyen jó tornász az életkorának megfelelő mozdulat
sorozatot a tőle telhető erővel elvégzi, és abban örömét leli. Ez a 
mozdulatsorozat nem egyéb, mint testnevelési tanára által eléje tárt, 
megmutatott „elvégzendő anyag“ .

Az ilyen tanuló azért viselheti a jó tornász jelzőt, mer ha 
elvégzi az életkorának és az osztályának kijelölt testnevelési anyagot 
(mint egyéb tárgyakból a megfelelő százalékot), akkor ezáltal lelki 
művelődése folyamatában egyensúlyi helyzetet terem tett.

Az egyensúlyi helyzet megteremtésével elérte (a test és lélek) 
harmonikus fejlődésének azt a fokát, melyet egyedüli és jogos kíván
ságunknak tekinthetünk az általános embernevelésben. Az ilyen jó 
tanuló és jó tornász teremtése, kialakítása kívánatos. Kívánatos, 
mert éptestű és éplelkű emberpéldány lesz általa.

Míg az ilyenfajta jó tornász (aki nem rekordot hajszol) elnyerte 
ezt a címet, lássuk, merít-e olyan erényeket általa, mintha a jó tor
nászt és rossz tanulót nvertük volna.

A tanulók egyetemessége és általános, normális testi és lelki 
adottsága legyen kiinduló tételünk. Mikor egy kisdiák az ősi moz
gásokat örömmel végzi, ugrál, mászik stb. készül vele a magasabb, 
a kultúrát igénylő mozdulatokra. De már ebben, az ősi mozgások 
kivitelében is. előállónak a különbségek : a több tudás, az egyenlőt
lenség, melynek kiegyenlítésére, melynek megszerzésére az egész
séges szellemű kisdiák törekedni fog. Ha másként nem, hát az 
általunk tám asztott versengés által. Már pedig minden versengés 
legyen a legalsóbb fokon, vagy a mozgások csúcsa körül, egyenlő
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adottságok esetén, ugyanazzal az erőfeszítéssel jár, mely erőfeszítés 
határát az életkor (kb.) egyenlően szabja meg. A kisdiák igen primitív 
mozdulatának a másikéval történő összehasonlítása, látszólagos 
különbözetek kiegyenlítésére törekvése, aránylagosan ugyanolyan 
erőfeszítést igényel, mint a kivételes adottságú és kivételes lény 
csúcsdöngctésének kísérlete. A legkisebb, még birtokunkban nem 
lévő (mozgás) eredménynek megszerzéséhez (versengéshez) arányla
gosan ugyanolyan akarati erők jelenléte szükséges, mint egy fej
lettebb fokon, a magasabb (mozgás) eredmény eléréséhez. A kisdiák 
feltételei úgy aránylanak az egyszerű mozgás feltételeihez, mint a 
képzett tornász sajátságai, mozgásbeli feltételei a céljaihoz. Tehát, 
mikor a kisdiák elvégzi az ismeretlent, testi és lelki erényei arányla
gosan gazdagodnak általa, úgy, mint a képzett egyéné, a magasabb 
e 'ényeket feltételező mozgásai által. Mikor a kisdiákra, annak rend
szeresen megalapozott tudására építünk, mindannyiszor az ügyes
ségére és akaratára is szükségünk van. Ezért a tananyag rendszeres 
és fokozatos elvégzése, rendszeresen és fokozatosan felépült testi és 
lelki szerkezetet fog igényelni. Ez a fokozatosan épülő (az egyént 
jelentő) testi és lelki szerkezet ezzel a mind több és több erőt, ügyes
séget, akarati impulzust kívánó mozdulatokkal rendszeresen és 
fokozatosan gazdagabbá lesz. így, mikorra a meglehetős sokágú, 
testi és lelki kultúrát jelentő középiskolai testnevelési anyagot 
elvégzi, megtanulja a tanuló, és mellette még a többi tárgyakból is 
megállta a helyét, nyugodtan rámondhatjuk, hogy az ilyen tanuló 
jó tanuló és jó tornász.

Az ilyen jó tornászból kellene sok. Az ilyen jó tornász is fel van 
vértezve a csúcseredményekre törő egyének minden erényével, mely 
az embert emberebbé, nemesebbé, a nemzet szempontjából értéke
sebbé teszi. Mert míg testi kultúráját növelni iparkodott, míg a test
nevelés anyagának elvégzésére becsülettel törekedett, ezáltal ökle 
megkeményedett, ügyessége, bátorsága megsokszorozódott, akarati 
ereje meghatványozódott, és ezek mellett még az erős testbe gazdag 
lelket, művelt lelket is telepített. Három intézetben végeztem számí
tásokat, hogy ennek, az ilyenfajta jó tornász nevelésének elvét 
miként szolgálják. Egyik ilyen intézet egy polgári iskola. Ennek a 
polgárinak 85 jeles- és jórendű tanulója volt. Ebből a 85 tanulóból 
80 tanulónak volt jelese vagy jója (1—2) testnevelésből. Ezek a jó 
tornászok! Tehát a jó tanulóknak 94%-a volt jó tornász. Másik 
intézet egy tanítóképző, itt  jeles- és jórendü tanuló 101 volt. Ezek 
közül a testnevelés egyensúlyi szerepét 89 tanuló értette meg. 
89 szerzett az anyag tudása által jeles és jó osztályzatot; tehát 88%. 
Harmadik intézet egy gimnázium. Ebben jeles- és jórendű tanuló 
283 volt. E közül a 283 tanuló közül, az ép lélek ép testben elv alapján, 
232 tanuló nevelődött. így a jó tanulók 81 %-a. Ezek tehát elvégezték 
úgy a szellemi tárgyukat, mint megtették kötelességüket a gyakorla
tiakból is becsülettel. Természetesen a különbözetben vannak a fel
mentettek is, kik azonban elsikkadnak a harmonikus nevelés szem-
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pontjából. Ezek, az ilyen jeles- és jórendű tanulók képviselik tehát 
(előttem!) azt a jó tornász fogalmat, mely fogalomért nekünk, test
nevelőknek érdemes dolgozni, és amely jó tornász-fogalom az általá
nos emberi és nemzeti szempontból kívánatosabb.

II. Nem tudjuk eldönteni, hogy a jó tanuló és rossz tornász, 
vagy a jó tornász és rossz tanuló ér-e többet az életben. De arra 
felelni tudunk, hogy mindkettőnél többet ér akkor, ha jó tanuló is. 
Vagyis többet érő az az ember, aki testileg is, lelkileg is helyt tud 
állni. Előző írásomban* kimutattam három intézet olyan egyéneit, 
kiket az egyetemes művelődés, az emberiség, a nemzet szempontjából 
kívánatosabbnak tartunk ; kim utattam  azokat, akik mind a szellemi, 
mind a testi erőgyűjtésből becsületesen kivették a részüket. Tehát 
nem szellemi óriások csenevész testtel, és nem testi óriások csenevész 
lélekkel (a kivételekről nem szólunk). Segítségül hívom a három 
intézetet annak a tételnek igazolására, hogy testnevelési rendszerünk, 
a testneveléssel kapcsolatos felfogásunk (a közületeké sem) a test
nevelés körül alkotott véleményünk (a társadalomé sémi nem áll 
egyenes arányban munkánkkal, az erőfeszítéssel. Nem áll egye
nes arányban megfeszített munkánkkal azért, mert jóllehet, a 
három intézet jó tanulója igazolja ugyan az egészséges eszmében 
nevelt jó tanulók és jó tornász elvünket, de viszont szomorú az, 
hogy ezt az arányt mélyen rontják : a jó tornász és rossz tanulók,

A rossz tanuló és jó tornász valóság így fest számokban. Polgári 
iskolában :

Ált. oszt.
Testnevelésből k apo tt osztályzat Közép

arányúlétszám 1 2 3 4 fm.

1— 2 83 55 25 3 — ■— 1-37

3 204 100 70 30 1 3 1 -66

4 85 38 27 19 — 1 1-77

Örülhetünk ugyan az 1—2-esek között mutatkozó, vagyis a 
jó tanuló jó tornász-elvet igazoló szép kimutatásnak (83-ból 
80-nak volt jeles és jója), de valami hibának kell lenni abban, hogy 
a rossz tanuló jó tornász-gondolatot ily nagy számmal látjuk 
képviselve.

Ez százalékban így fest : a jó tanulók ebben az iskolában 
94%-ban szereztek jó jegyet testnevelésből s csak 6% nem felelt 
meg a jó tanuló és jó tornász követelménynek (ebben a felmentettek 
is benne vannak). Á rossz tanuló és jó tornász-elvet azonban az elég
ségesek 98%-ban igazolták, vagyis 98%-a tornászott jobban, mint 
tanult. Még aránytalanabb az elégtelenek előrerukkolása testnevelés
ből. Volt 85 elégtelen. A 85 elégtelen mind jobb jegyet szerzett az 1

1 Testnevelés 1941 januári szám ában.
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elégtelennél testnevelésből. Vagyis 100% iparkodott jobban tornászni, 
a helyett, hogy az elégtelenből iparkodott volna kimászni. Ezek a 
tanuló-típusok rontják a testnevelés karakterét. Ezek m iatt szület
nek a testnevelés komoly nevelő értékét kétségbevonó ítéletek és 
vélemények.

Lássuk, hogy áll a jó tornász és rossz tanuló-szerep a tanító
képzőnél :

Testnevelésből kapott osztályzat:

Ált.
oszt

Testnevelésből k ap o tt osztályzat Közép-
arányoslétszám 1 2 3 4 fm.

1— 2 101 44 45 9 1 2 1-66 '
3 112 22 37 18 1 4 2-25
4 16 3 5 8 — — 2-31

Képzőben, a líceum ellenére is (ahola testnevelés jegye szintén nem 
számít), tehát a képzőben, ahol még a jegyekkel lehetett valamennyire 
szorítani a tanulót, még itt is aránylag több a rossz tanuló és jó 
tornász. Mert míg 101 jeles és jó tanuló volt (szép szám), 89 érdemelte 
meg a hasonló jeles, jó osztályzatot, tehát 88%-a lett jó tornász a jó 
tanulósága mellett, tehát 12%-a nem felelt meg a jó tanuló és jó 
tornász fogalmának. A 112 elégséges tanulóból azonban 59-en sze
reztek jobb jegyet az általános osztályzatuknál, ez pedig az 52%-ával 
bizonyító péída a rossz tanulók jó tornászsága mellett. Ha a 112 
tanulóból 85 te tt jobban eleget, mert vagy jobb, de legalább elég
ségest szerzett, akkor ez az elvünket 75%-ban igazolja. Az elégtelenek 
azután ebben az intézetben is keményen állták tételünket, mert a 
16 elégtelen közül egy se szerzett elégtelen jegyet (vagyis 100%-ban 
igazunk van), de 100%-ban szereztek jobb jegyet általános osztály
zatuknál. Ezek a típusai a rossz tanuló és a jó tornász fogalmának. 
Ezek azok, kik még a harmonikus embe példányból távol állnak, 
fejletlen értelmi hiányuk miatt. Ezt a típust kell átformálni a test
nevelés akaratnevelő hatásával olyan emberré, aki a jó tornászságá- 
nak akarati buzgalmaiból, a szellemének fejlődésére is ju tta t.

Nézzük egy gimnázium keresztmetszetét. Itt a 283 jó tanulónak 
81 %-a felelt meg a tökéletes ember nevelés példájának. Tehát 19% 
hagyta figyelmen kívül azt a szabályt, mely nevelésében a tökélete
sebb ember példája felé sodorta volna. Ebben a gimnáziumban elég
séges tanuló testnevelése ilyen v o lt:

Ált.
oszt.

T  e s t  n e v e l é s t ő 1 Közép-
arányoslétszám 1 2 3 4 fm.

1—2 283 166 66 30 21 1-48
3 288 104 93 72 1 18 2-22
4 98 34 21 34 2 7 2-41
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Ebből látszik, bogy a 288 elégséges tanuló közül 197 szerzett 
a testnevelésből jobb jegyet, mint az általános osztályzata. Tehát jó 
tornász volt, de rossz tanuló 68%. Ez testnevelésben emelkedés, de 
harmonikus nevelésben hibát jelent. Az elégségesek közül 72 szerzett 
az általános elégségeshez hasonlóan 3-as jegyet. így az elégségesek 
között 25% bizonyította be (72 tanuló) azt, hogy a tehetségéhez 
mérten halad úgy az értelmi nevelés szintjén, mint az ügyessé és 
erőssé tevő gyakorlati életben. Még kirívóbb tételünk bizonyítására 
az elégtelenek élete, mert ott a 98 tanulóból 89 ju to tt előbbre a testi 
fejlesztésben, mint az értelmiben, vagyis 90% dolgozott a testneve
léssel az értelmi műveltség rovására. így tételünket igazolja, hogy 
a mai középiskolai tanulók egy része, még ma is inkább jó tornász 
és rossz tanuló (szomorú) fogalmát igazolja. Sokkal jobban érzékel
hető a jó tornász és rossz tanuló fogalma akkor, ha a következő 
táblázatot szemléljük :

(Polgári iskola.)

Ált. oszt. : 1-—2 Létszám : 83. Testnevelésből köz. arány, jegy 1-37

Ált. oszt. 3-as Létszám : 204. Testnevelésről köz. arány , jegy 1-66

Ált. oszt. : 4-es Létszám : 85. Testnevelésről köz. arány, jegy 1-77

A fenti táblázatokból nyilván kilátszik az, hogy a rossz tanulók 
aránylagosan jobb tornászok, mint a jó tanulók. A jó tanulók is 
megfelelnek a követelményeknek, mert a középarányos testnevelési 
jegyük az egyes és kettes között van. Tehát ezeknél látszik a test
nevelés szoros kapcsolata a többi tárgyakkal; az értelmi készség és 
szorgalom ölelkezése. Hiba azonban a rossz tanuló egyoldalú emel
kedettsége a testnevelésben, mert a hármasok átlaga kettesnél is 
jobb, az elégtelenek pedig még az elégségesnél is egy egész fokkal 
jobbak :

(Tanítóképző.)

Ált. oszt. : 1— 2 Létszám : 101. Testnevelésből köz. arány, jegye 1-66

Ált. oszt. : 3-as Létszám : 112. Testnevelésből köz. arány, jegye 2-25

Ált. oszt. : 4-es Létszám : 16. Testnevelésből köz. arány , jegye 2-31
•

Ebben az intézetben már némi fokozata látszik a tanulók értel
mesebb, fejlettebb, a korral együttjáró komolyabb felfogásnak. A jó 
tanulók itt is jó tornászok, mert a középarányos körül mozog a test- 
nevelési jegyük (P66). Az elégségesek testnevelési jegye már a kettes 
alá száll. Bizonyítéka az értelem nagyobb létezésének. De az elég
telen, rossz tanulók, sajnos, még itt is inkább jó, mint rossz tornászok,
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tehát valószínűleg helytelenül fogják fel és helytelenül érzékelik a 
testnevelés szerepét.

(Gimnázium.)

Á lt. oszt. : 1— 2 Létszám  : 283. Testnevelési köz. arány , jegye 1-48

Á lt. oszt. : 3-as Létszám  : 288. Testnevelési köz. arány , jegye 2-22

Á lt. oszt. : 4-es Létszám : 98. Testnevelési köz. arány, jegye 2-41

Éhben az intézetben is látszik, hogy a tanulók értelmesebbje 
jól és tisztán látja a testnevelés szerepét. A jó tanulók itt is jó tor
nászok, az 1-48-as átlagos testnevelési jeggyel. De látszik az értelem 
dolga az elégséges és rossz tanulóknál is, mert azok értelmén felül áll 
a testnevelés szerepének helyes értelmezése. Itt is aránytalanul jobb 
jegyet szereztek testnevelésből, mint az általános osztályzatuk. Mind
ezekből a tünetekből a következő tanulság vonható le.

Ennek a három intézetnek keresztmetszetéhez nagyjából általá
ban hasonlít minden hasonló típusú magyar középiskola. Így lehet 
ez (és így is van) tehát a jövendő magyar értelmiség általános nevelé
sében. Míg' az egyik része ennek a keresztmetszetnek erény és sze
rencse, addig a másik része orvoslandó tünet. Erény és szerencse az, 
hogy a jó tanulók is tudnak jó tornászok lenni, vagyis testileg és 
lelkileg az értelmiség nemes jelzőjét élvezhetik. Eleget akartak és 
tudtak  tenni a teljes egyéni felkészültségnek: kiművelték úgy testüket, 
mint lelkűket.

A hibát, a bajt a másik rész jelenti. Igaz, hogy a kemény ököl 
jó szövetségestárs; de még jobb a kemény ököl, melyet kiművelt 
agy irányít. Míg az első csoport a testnevelés díszére, addig a másik 
hátrányára szolgál. A testnevelés középiskolában nem öncélú eszköz. 
Ennek az elvnek alapján az első csoportban a testnevelés szerepének 
megértői mutatkoznak be, a másikban a tévelygők.

Az első csoport bebizonyítója annak, hogy a testnevelés az 
értelemre is nevelően hat, illetve, hogy a testnevelés eredményességé
hez az értelemnek is köze v a n ; a másik csoport, ha nem is cáfolja 
meg ezt, de valamilyen hibáról tesz bizonyságot. Az első csoport 
m utatja a jókedvű munka harmóniáját, a másik azt a jókedvű 
munkát csak az egyik oldalon vállalja.

Mi lehet a baj szülőoka. Azt gondolom, hogy semmi egyéb, 
mint a testnevelés öncélúságának megvalósítani akarása. Ez az 
öncélúság a sok örömet és dicsőséget szerző, kétes szerepe mellett is, 
oly sok időt rabol el tanulóinktól, hogy ez csak a tanulmány, vagyis 
az értelem fejlesztésének rovására történhet.

Az bizonyos, hogy ez a szépséghiba a testnevelés középiskolai 
nevelő értékéből látszólag sokat levon, és azért az általános fonák
ságon éppen a testnevelés emelkedettségének és jó hírnevének érde
kében sürgősen és gyökeresen javítani kell.

Debrecen. Somorjai László.
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BELFÖLDI LAPSZEMLE
Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye. 1. (szept.) Lakatos 

László : A lá th a ta tlan  nevelés. M indenki ennek szolgálatában áll. Az elemző 
lélektan á tjá r ta  nevelésünket, de m ost a „túlelem zés“ , „skatu lyázás“ korszakát 
éljük a pedagógiában. Lassanként papirospedagógia alakul. B izonytalan, 
hogy sikerül-e a mai iskolának az önm agáért való jó felé irányítan ia  növen
dékeit. V alam i baj van, m ert m indenkit szeretnénk megfogni, á ta lak ítan i, 
ezt célozza egész m agatartásunk kisugárzása, mely nem  ellenőrizhető. E  nélkül 
nincs azonban igazi nevelés. Az igazi nevelés nein lehet m ás, „m int az, hogy 
önm agunk m ind igazabb megismerése alap ján  m inél finom abb és tökéletesebb 
érzékléssel. . . hallgassuk ki a gyerm ek belső képességeit, ado ttságait és azok 
megismerésével vezessük lá tha ta tlan u l afelé az életküldetés felé, 
am elyet Isten nekik szánt“ . —  Kardevén Károly az önképzőkörök figyelmébe 
aján lja  a szavalóművészetről szóló értekezését. M egállapítja, hogy szavalóink 
a  legjobb versekkel sem tudnak  zavartalan  m űvészetet adni, s keresi ennek 
okál. N yilván az az oka, hogy helytelenül fogják fel fe ladatukat : „Az elő
adás term észetes alapjaitól való elszakadás okozza a szavalatok kínos h a tá 
sá t.“ A szavaiénak megfelelő hangu la to t kell elérnie, m ert ő a költőt helyet
tesíti. De nem  szabad abban a p illanatban  bem utatn ia  a költő t, melyben azt 
érzelmei m egrohanják, hanem azt a költői hangu la to t kell éreztetnie, am ely
ben a vers megfogant. „A szavaló igyekezzék a költem ény hangulatával a 
hallgatóság lelkében visszhangot kelteni, s elégedjék meg azzal a hatással, 
am elyre a költő szám íthat s nem  a színész.“

2. (okt.) Imre Sándor : Széchenyi és jövőnk. — Figyelőben Újvári Gyula : 
Az ifjúsági könyvtárjegyzék m ú ltja  és jelene Szemálc IsLvántól H orváth  
Kálm ánig. —- Hevessy János A hozzáképzelő dolgozatokról címen ezt írja : 
A m agyar irodalom tanítás célja új, ennek elérésére a dolgozat szolgál első
sorban. A tan u lt vagy olvasott irodalm i anyag utánérzése, egyéni szem pont
ból való felfogása és csoportosítása. Pl. a VÍ. o.-ban ilyen dolgozatot í r a t o t t : 
Jókai regényt ír. I tt  működik azu tán  a tanuló képzelete, öröm ét leli a m unká
ban, s m egnyilvánulhat egész egyénisége.

M agyar Középiskola. 7. (júl.) Péch Aladár M olnár János S. J . a m agyar 
művelődés egyik jeles úttörője című dolgozatának II. része.

8. (aug.) Pinzger Ferenc : A XVII. század pedagógiája.
9. (szept.) Jánosi Gusztáv: A szociális pápai körlevelek és a középiskola.
M agyar Tanítóképző. 8. (aug.) M . Benes A nna : A líceumi történetírás

és a gyakorlatiasság kérdése. —  Váróné Csató Gizella a székelyudvarhelyi 
reform átus tanítóképzőintézetet ism erteti.

10. (okt.) Jankovits Miklós : Imre. Sándor (tanári m űködésének 40 éves 
fordulójára). Összes m unkái h a tá rozo tt középponti gondolat köré csoportosul
nak, m ert önálló gondolkodó, hiszen tud juk , hogy Bőhm K ároly tan ítványa 
volt a  kolozsvári egyetemen. A nevelés m agyar kérdéseivel foglalkozik. 
A nevelői gondolkodás kialakulásának feltételét a tisz ta  fogalmak megszer
zésében lá tja , ezért „valóságközelség“ h a tja  á t egész m űködését. Schneller 
István tan ítványakén t kezdi, s bár a nevelés m ajdnem  egész területére k ite r
jed m unkája , mégsem vész el a részletkérdésekben. Bíráló szemmel nézi a 
nevelés ügyét. A fejlődés fogalm át állandóan alkalm azza, így új törekvéseket 
szívesen karol fel (pl. ilyen a szülők iskolája, könyvtára). Neve leginkább a 
nemzetnevelés fogalmával forro tt össze, ezt ta rta lo m m al tö ltö tte  meg 
Széchenyi tan ítványakén t. Mikor e cikket részletesen ism erte ttük , az ism er
tető  is hálával gondol vissza a fia ta l tan á rra , ki egész fejlődésére mély h a tá s t 
gyakorolt rövid középiskolai tanári működése a la tt a kolozsvári Kollégium
ban. O nnan szállt fel Imre Sándor m agasabb célok felé, m elyeket ideális 
elgondolással m egvalósított. Isten áldása van ra jta , hogy töretlen m unka
kedvvel és erővel áll pedagógusaink élén, ha nem  is h ivatalosan, hanem  m int
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lelki v ezér;— Árpdssy G yula: A 19. század m agyar tanítóképzőinek értékes 
munkássága.

Kereskedelmi Szakoktatás. 1. (szept.) ( Borotvás ) -N  agy Sándor: Egy 
tan á ri pályakezdet 40. évfordulójára, Imre Sándor.

2. (oki.) Heinrich János : T apasztalatok és gondolatok az iskolai nyelv- 
tanításról. Egyes iskoláknak jó hagyom ányaik, finom ra csiszolt módszereik 
vannak. A jó tan ár kedvet, állandó érdeklődést tu d  kelteni, ez kiveti a lusta 
lem ondást a tanulókból. „Figyelni, látn i, hallani, beszélni kell m indenkinek. 
Folyton, folyton. Ez fontos, ínért m inden nyelvtanulás kom oly, erős m unka, 
nyelvet tanulni, valakit nyelvre tan ítan i nem  ugyanaz, m in t ismereteket 
átvenni, vagy valak it ism eretre tan ítan i. A nyelvtanulás akkor halad leg
gyorsabban, ha a szavak, kapcsolatok és m ondatform ák egyszerre tárgyaik
kal vagy jelentéseikkel tá rsu ln ak .“ „A jó ta n á r  a legtökéletesebb szemléltető 
o k ta tá s“ , őt semmi sem póto lhatja . Összefoglalva ; ,,a) Kezdőfokon túlnyomó 
jelentősége van az élő beszédnek és beszéltetésnek, hogy a tanu ló  füle hozzá
szokjék az új nyelv hangjaihoz és beszélőszervei rászokjanak az új hangok 
és szavak kiejtésére, b) A  nyelvtanulás m ásodik periódusában tú lsú lyra  kerül 
az olvasás fontossága, részin t az olvasás m echanikai m űvészetének és a helyes
írásának elsajátítására, részint minél több szónak és szólásnak, m ondat
form ának megismerése céljából.“

Oktatófilm. 7. (júl.) Geszti Lajos beszámolója az 1940— 41. filmes tan 
évről. I tt megem lítjük, hogy 39,000 filmegységet m u ta tta k  be az előző évi 
33 ezerrel szemben. K im u ta tá s t közöl a dicsért, kisebb kifogásokkal illetett 
filmekről, filmpergetési ad a to k a t ad (legtöbbet pergették az Alföld címűt).

9. (szept.) Zivuska A lfonz:  Az iskolai film vetítés című, 40 oldalas dolgozata 
értékes gyakorlati tanácsoka t ad következő beosztásban ; a filmigénylés 
szabályzata, állami intézkedések, a vetítőgép, a vetítő lám pa, a filmorsó, a 
film , á vetítővászon. M indenkinek el kell ezt olvasnia, aki kom olyan foglal
kozik a filmek vetítésével, akkor sok nehézséget elkerül, és sok h ibát szüntet 
meg saját maga. Krónikás.

H AZAI IRODALOM
Csele B alázs: Az iskoláin az én váram . Tanulm ányok, jegyzetek. B uda ' 

pest, 1940. 170 1. K ap h ató  a szerzőnél, Csepel, áll. polg. fiúiskola.
Szerzőnk az iskola, a diák, az ifjúság szerelmese. Minden írásában , szóljon 

az az orosz pusztákról, a hadifogság éveiről, a m agyar földön való vándorlá
sairól, a Nagykunságról vagy D unántúlról, Erdélyből vagy  Baranyából,, 
m indig o tt van a gyerm ek, a terem tés legszebb virága. A gyerm eki lélek, az 
örök érték, a m agyar boldogság, a jó felé való haladás, az “eszm ényiért való 
harc, ezek csillannak fel állandóan írásaiban. Mai pedagógusainkból leg
tö bbe t az iskoláért és a legtöbb tém át az iskolából tán  Csete Balázs vette.

Vérbeli pedagógus, de unalom  nélkül. Az iskolából repül ki, m in t a fiatal 
m adár az anyai fészekből, odagyüjt m inden anyagot, am it éle tú tain  ta lá l. 
Az iskola a műhelye, az a tem plom a és a m egerősített vára. Az iskola életének 
a tengelye, m ert életének legfőbb kincse a gyermek, elsősorban a m agyar 
diák. Sorsa szerzőnket B udapest közelébe, a nagy m unkás létszám ú Csepelre 
sodorta és m egtalálta élete célját : a m agyar gyermekek nevelését. Könyvének 
fele az iskolával kapcsolatos tém ák at tárgyal. A honism ertetés, a szív, a lélek 
pedagógiai vonalvezetése igen sok ösztönzést kap a melegszívű szerző írásaiban.

Könyvének m ásodik része is kapcsolatos a honism ertetéssel, és pedig 
Csepel községről, a kialakuló gyárvárosról lévén szó, az iskola és Csepel-sziget 
m úzeum a a vezető eszmék. A ta n á r  m indenü tt o tt van, de nem  feleslegesen, 
sem nem tolakodóan, csak értelm ezőén és m agyarázóan, az édesatya szerető 
gondoskodásával.

H a  szeretjük szülővárosunkat, azt a helyet, ahol m űködünk, szerzőnk 
írá sa it olvasva feltétlenül felébred a régi világjáró pro testáns tan áro k  nagyot-
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ak arása  bennünk, és mi is m egtesszük ugyanezt iskolánkban. Nem az u tánzás 
ösztöne ez, hanem  a becsületes m unka követelménye, tan ítv án y a in k  igazság- 
keresésének teljesítése.

Budapest. Dr. Horváth Károly.
Iír. Mankó Béla : Ősi magyar háziállataink. Alföldi Magvető. Üj sorozat. 

II. 3. K iadja a T iszántúli Mezőgazdasági K am ara, Debrecen. 8 U. 160 1. 1940. 
Á ra 5 P.

Dr. H ankó Béla eddig a debreceni egyetemnek, m ost m ikor Erdély vissza
kerü lt, a kolozsvári egyetem nek tudós tanára . Tárgyválasztásai m indig tágabb 
körűek, m int ahogy azt a hivatalos tudom ány u tán  várnánk . A m agyar nép 
lelkét, régi é letrendjét, foglalkozását is m egvilágítja tudós értekezései kapcsán.

Jelen m unkájának  tudom ányos részei a Debreceni Szemlében és a debre
ceni Tisza István  Tudományos Társaság Tisia nevű k iadványában  jelentek 
meg. Aki a tisz ta  tudom ányos eredm ényekre (csonttani stb. táb lázatokra) 
és irodalom ra kíváncsi, az o tt keresse azt. Ez a könyv iskoláknak, nagyközön
ségnek, gazdáknak pompás. E zért kell megemlékezni róla az önképzőkörök
ben, szem inárium okban, még a leventefoglalkozásokon is, m ert belevilágít 
a m agyar nép m últjába, az alföldi városok életébe. Az ősi m agyar háziállatok 
—  a ku ta tások  a lap ján  — im m ár kétezer éve szolgálják a m agyarságot és meg
érdem lik, hogy a gazdatársadalom  szeretettel forduljon feléjük.

A régi híres nagy kollégiumok m ind gazdálkodtak is valaha. Az egyes 
kollégiumok nagynevű jótevői, alapítói gazdálkodók voltak  jórészben. A tőzsér- 
ség ad ta  egykor a m agyar gazdasági éle t alapját.» A tősgyökeres m agyar nép 
javarésze m a is gazdálkodó pro testáns elem, így m indenképpen meg kell 
ragadnunk a m ú lt emlékeit, m ert a m últon épül fel a jövő. Necsak H oratius, 
Vergilius, Homeros költem ényei a lap ján  nézzünk vissza a m últba, a falusi 
élet néha nehéz, de igazi emberi v ilágába, hanem m agyar példák a lap ján  is, 
am ire a debreceni cívisek, az erdélyi gazdák, de BeLhlcn Gábor és a Rákócziak 
példái is eléggé ösztönöznek.

B udapest. Dr. Horváth Károly.

Gondoskodjunk özvegyeinkről és árváinkról !
Szemlénkben szóvátettiik m ár egy ízben, hogy a Tanárok Özvegyeit és 

Á rváit Segítő Országos Egyesület 1942-ben válságos helyzetbe ju t, és nem 
lesz képes áldásos segítő m unkájának  a folytatására, még abban a csökkentett 
m értékben sem, am elyet 1929-ben m egindult újjáéledése nyom án a mai 
napig végzett.

Áz özvegyek és árvák megsegítését célzó összeg javarészét azok a tagsági 
d íjak  tették , am elyeket az egyesület alapító  és rendes tag ja i évről-évre be
fizettek. Az alapszabályok értelm ében m ár nem köteles tagsági d íja t fizetni 
az a tag, aki 30 éven á t h iánytalanul befizette az évi tagsági d íja t. Az 1942. év 
elejével több m int 150 tag  m entesül a tagsági díj fizetésének a kötelezettsége 
alól. A megmaradó 140 tag tagsági díja még akkor sem lenne elegendő a 
jelenleg segélyt élvező 200 tanári özvegy és árva karácsonyi segélyének 
(személyenként 25 P!) a biztosítására, ha az önkéntes adom ányokat és egyéb 
jövedelm et sikerülne is kétszersére emelni.

Ilyen körülm ények között, m in t jelenlegi felelős vezetője ennek az 
egyesületnek, kénytelen leszek azzal a javasla tta l az egyesület választm ánya 
ele lépni, tegye megfontolás tárgyává az egyesület jövőjét és vagy javasolja 
a közgyűlésnek az egyesület feloszlatását, vagy találjon egy újabb célkitűzést 
az egyesület szám ára, amely továbbra is meg tud ja  védeni a jelenlegi özvegyek 
és árvák érdekeit, de az egyesületi tagok részére is b iztosít olyan előnyt, 
am ely kívánatossá teszi az egész tanárság  szemében az egyesületbe való 
belépést.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍR E K



Egyházi ás iskolai hírek312

Ilyen gondolatnak találom azt, hogy az egyesület alakuljon á t  „Tanárok 
Országos Temetkezési Egyesületévé“ . Éz is szolgálni fogja az özvegyek és 
árvák érdekeit, hiszen nincsen nagyobb csapás a tanári családra nézve, mint. 
am ikor hirtelen és még fiatalon m eghal a  családapa és a szegényes temetkezési 
segélyből, am elyet a nyugdíjintézet n y ú jt (az egyhavi tan ári fizetés), még arra 
sem telik, hogy a m egboldogultat, társadalm i rangjához illő tisztességgel, 
el lehessen tem ettetn i. Többízben hallo ttam  m ár, főleg fővárosi kartársak  
körében, hogy szinte valóságos leégést jelent egyik-másik tanárcsaládra nézve 
egy-egy családtag eltem ettetése. H á t még, ha á családfőt ragad ja  el a halál!

A Tanárok Országos Temetkezési Egyesületének az lenne a rendeltetése, 
hogy gyorssegélyt nyújtson olyankor, m ikor arra a legnagyobb szükség van.

Elgondolásom szerint, ha legalább 500 taggal sikerül az egyesületet meg
ind ítan i, egy-egy tan ári haláleset u tán  2— 300 pengőt kap  az özvegy, vagy a 
kedvezm ényezett azonnal, am int a halálesetet bejelentette. Természetesen, 
am in t nő az egyesületi tagok száma, úgy emelkedik évről-évre a temetkezési 
segély is.

Tagsági d íjat, elgondolásom szerint, nem kell fizetni. E llenben minden 
egyes egyesületi tag  elhalálozásakor 1— 1 pengő tem etkezési járu lékot kell 
m ajd  befizetni a helyifiók vezetőnél. Ez a befizetés, szám ításom  szerint nem 
fogja meghaladni az évi 10— 12 pengőt. Ugyanennyit, 12 pengőt, fizettünk 
eddig is a Tanárok Özvegyeit és Á rváit Segítő Egyesület tagd íjakén t.

Az egyesület régi tagjai bizonyára felteszik és jogosan teh e tik  fel, a kér
dést, m i lesz a m ostani özvegyek és á rvák  további segélyezésével és milyen 
lesz a régi tagok helyzete az új egyesületben?

Erre nézve az az elgondolásom, hogy a ma élő özvegyek és árvák  k ap ja 
nak  végkielégítést a Tanárok özvegyeit és Á rváit Segítő Egyesület alaptőké
jéből, a megmaradó alaptőkerészletet pedig vigyük á t az új egyesület alap
tőkéjéül. Számításom szerint így az új egyesület m ind járt egy 20,000 pengőnyi 
alaptőkével kezdhetné meg a m űködését. A Tanárok özvegyeit és Á rváit 
Segítő Egyesület régi tag jai, akik nincsenek hátralékban 1941 december 31-ig 
a tagsági díjakkal, az t a kedvezm ényt kapnák  az új egyesülettől, hogy annyi 
éven á t nem fizetik az 1— 1 pengős temetkezési járu lékokat, ahány évig 
tagsági díjat fizettek a régi egyesületben és természetesen élvezik az új egye
sületnek m inden jogát.

Az új tagok felvételénél azonban bizonyos megszorítással is kell élnünk, 
m ert nem volna igazságos, hogy az 50 éves korában belépő ta n á r, aki talán  
csak 10 évig fog járu lékot fizetni —  te h á t összesen legfeljebb 100 pengőt a 
10 év a la tt —  ugyanazt a kedvezm ényt biztosítsa a h á tram arado tta inak , 
m in t az, aki m ár 30 éves korában, vagy még ham arább lép e tt be és előre
lá tható lag  m ind a 25 éven á t fogja fizetni a járulékokat, kereken 250 pengőt.

Ezért a tagok felvételénél az t a korlátozást állítanám  fel, hogy a 30 éves 
életkor betöltése u tán  belépő tag  felvételi d íjat fizessen, am ely természetesen 
annál nagyobb, m inél előrehaladottabb korban lép be az illető az egyesületbe. 
E rre  nézve az alapszabályok fognak részletesen intézkedni.

Csak gondolatokat vetettem  fel. Kérem az érdeklődő és az érdekelt 
K artársakat, szóljanak hozzá a nyilvánosság előtt, vagy ju tta ssá k  hozzám 
észrevételeiket, esetleg újabb eszm éiket. A tanári özvegyek és á rvák  nevében 
előre is hálásan köszönöm!

Nyíregyháza. Zsolnai Vilmos,
az ev. K ossuth Lajos-gimnázium 

igazgatója.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület rendes évi közgyűlését 1941 
november 8-án, d. e. 11 órakor ta r t ja  B udapesten, az ev. leánygim názium ban. 
Dr. Kékén András im ája és a tisztviselők jelentésein kívül dr. M ályusz Elemér 
egyetemi tanár, r. tag  ta r t  előadást „A  m ai német történeti élj ogás és a magyar
ság“ címen. — Előzőén y210 órakor a szakosztályok üléseznek : a Bőhm Károly- 
szakosztályban dr. Losonczi Zoltán ad  elő Bőhm K ároly lé lek tanának  jelen-



tőségéről, dr. Veress Lászlóné pedig Apróságok a gazdaságtan órákról, a H er
m an O ttó-szakosztályban pedig dr. Bukovszky Ferenc Szemlélet a m atem a
tik áb an , dr. Vermes Miklós Középiskolai kém iai kísérletek címen. — Ülésezik 
még a választmány és az I f j ú Évek szerkesztőbizottsága. —  Mindez ülésekre a 
tag o k a t és érdeklődőket szeretettel v árja  az Elnökség.

Az. Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1941 március bó 
16-tól 1941 október 15-ijj a következő összegek érkeztek. Tagdíj 1936— 37-re : 
R ozsondai K ároly 4 '—  P, Sass László 4‘—  P, dr. Gárdonyi Zoltán 4 '—  P, 
Csoknyay Zoltán 4'—  P, V árailyay János 4‘— P. —  Tagdíj 1937— 38-ra : 
Csaba László 2 '— P. — Tagdíj 1938-—39-re : Lehoczky Egyed 4-— P, Szepes- 
vári Béla 4-—  P, Csaba László 2*— P, dr. V arga Sándor 4*—  P. — Tagdíj 
1939— 40-re : dr. L auren tzy  Vilmos 4‘—  P, dr. Sólyom Jenő 4'— P, Mentz 
János 4‘— P, Selmeczy W agner Géza 4-—  P, Szentirm ai Imréné 4"— P, Rónay 
K álm án 4-— P, Csaba László 2•— P, dr. Varga Sándor 2'—  P, Stibrányiné 
Linder Vilma 4’— P. —  Tagdíj 1940— 41-re : P a tak i Sámuel 4’— P, B akay 
Ferenc 4‘— P, Bayer Jenő 4 ' — P, Brózik János 4'—  P, dr. Czinkotszky Jenő 
4’—  P, Csák Is tv ár 4 ‘—  P, H idasi Lajos 4-— P, K im er Gusztáv 4‘—  P, Lán- 
dori N ándor 4 '— P, M ázán László 4 '— P, Mészáros Imre 4•—  P, R éthy  Dezső 
4‘—  P, Saguly József 4••— P, dr. Szeberényi Lajos 4‘—  P, dr. Tömör János 
4 — P, dr. Udvaros József 4-—  P, dr. Sólyom Jenő 4-—  P, Irányi István 4‘— P, 
V értesi Jo lán  4•—■ P, T állyai István 4 '—  P, Ambrózy Géza 4•—  P, Belfy 
Sarolta  4‘—  P, dr. D ubizm ay Izabella 4•—  P, Fehér Gábor 4-— P, Fehér 
Gáborné 4-— P, dr. G áspár Margit 4 '— P, K arner Em ília 4•—  P, dr. Kovách 
Lászlóné 4•— P, Molnár Rózsa 4-— P, Rezessy Zoltán 4-—  P, özv. dr. R uhm ann 
K ornélné 4*— P, Szenészi Gyula 4 '—  P, W eiszer Gyula 4'— P, Weiszer 
G yuláné 4-—  P, Benigny A ndor 4’— P, dr. Kiss László 4 '— P, Máczay Lajos 
4*— P, Péter Károly 4-—  P, Zsolnai Vilmos 4-—  P, Barcs Rezső 4•—  P, 
dr. Belohorszky Ferenc 4 '— P, dr. Gacsály Sándor 4-—  P, dr. Scharbert 
Árm in 4 '— P, Szalay Sándor 4•— P, dr. Sziklay László 4•— P, Tóth István  
4’—  P, V alent József 4‘—- P, Varga László 4*—  P, Demiány Ervin 4•— P, 
H o rv á th  Olivér 4 — P , Kovács Jenő 4‘— P, v. Zerinváry János 4'— P, Pose- 
v itz  Vilmos 4 ’— P, Lövik K álm án 4-— P, Polgár Dezső 4-—  P, Rózsa Sándor 
4‘—  P, K unszt H enrik 4-—  P, Gömbös Miklós 4•— P, Gyalog Béla 4-— P, 
Tom ka G usztáv 4‘— P, Merész Konrád 4•— P, Boros Dezső 4‘— P, dr. K lenner 
Ferenc 4 ‘— P, Csaba László 2‘— P, dr. Losonczi Zoltán 4-— P, Jakabfi László 
4‘—  P, ,dr. Jánossy István  4’-— P, dr. v. Réz Henrik 4-— P, Klaniczay Sándor 
4*—  P, dr. Koch István  4-— P, dr. R em port Elek 4•— P, dr. Gyóni Ferenc 
4 '—  P, Ihász József 4 '—  P, dr. Renner János 4’—  P, dr. Bogsch Sándor 
4 '—  P, dr. Dengelegi Lajos 4 '— P, Kilczer Gyula 4-— P, Oppel Imre 4-— P, 
Peskó Zoltán 4 -— P, Mikó Imre 4-— P, dr. C.sipkay Sándor 4•— P, Endrődi 
Frigyes 4"— P, Lévius E rnő 4‘—  P , dr. Sárkány Sándor 4-— P, dr. Vermes 
Miklós 4.—  P, dr. Blázy László 2‘— P, Seybold Vilmos 2'— P, Grünwalszky 
K ároly 2-— P, dr. N ém eth  Sámuel 4•—  P, Stibrányiné Linder Vilma 4•—  P, 
dr. Jánossy  Lajos 4 —  P.

Tanulók utáni járulékok 1940•—41-re : R im aszom bati egyesült protes
tán s  gim názium  43-72 P, Bonyhádi fiúgimnázium 128‘— P, Szarvasi tanító- 
nőképzőintézet 34-— P, Budapesti leánygim názium  220‘— P, Budapesti 
fiúgim názium  248’— P, Aszódi leánynevelőintézet 54'—  P, Miskolci tanltónő- 
képzőintézet 80‘— P, Kőszegi leánygim názium  76‘—  P, Szarvasi fiúgim
názium  144‘— P, Soproni tanítóképzőintézet 63'60 P.

B udapest, 1941 október 15.
Kilczer Gyula, pénztáros.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület postatakarékpénztári csekk
szám lájának  száma : 48,099 ; címe : Országos Evangélikus Tanáregyesület, 
B udapest. —  Az iskolai évre szóló tagsági díj a polgári év végéig esedékes. 
A pénztáros kéri a tagokat, legyenek szívesek tagdíjukat a megküldendő 
csekklappal befizetni.



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 könyvnyom da- - 
vállalata is gyártja előírás szerint, a  leg
tökéletesebb kivitelben, alul látható gyár
tási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú tám ogatására 
a  figyelmet felhívjuk.

G Y Á R T Á S I  J E G Y .

D eb recen  sz. k ir . város é t  a  T is z á n tú l i  re f. e g y h á z k e rü le t  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .  1941— 2443.
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AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.

F Ő S Z E R K E S Z T Ő :  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :
D r. B Á N K ÚT I D E Z  S 0  D r. K U N  S Á N D O R



A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG 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. Bánkúti Dezső. dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M EG JELEN IK  évenként 12 füzetben.
E L Ő FIZETÉ SI D ÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül az egyesületi tagdíj jejében jár.

K ÉZIRATO 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.

AZ E V A N G É L IK U S TA N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 1 P. 60 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanuló]árulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához (Budapest, V II., Vilma királynő-úl 19). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P. évi 
tagsági díj.

A PRO TESTÁN 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 ZÁ R T A  minden hónap 20-án.
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A  szellem kérdése a nevelésben.
Egyik korábbi tanulmányunkban1 részletesen fejtegettük a 

szellem fogalmát. Alapul vettük ehhez mindazt, ahogy e fogalom 
az emberi gondolkodás múltjának különféle szakaszain át máig 
kialakult, keletkezésétől kezdve módosult, s a vele rokon fogalmaktól 
elhatárolódott. Mindama tartalm i jegyek alapján, melyeket össze
foglal, körvonaloztuk mai jelentését, s lerögzítettük abban a való
ságában, amint a tudományos és köznapi véleményben helyet foglal. 
Ebből az általános képből kivettük azokat a legjellemzőbb színeket, 
melyek önkénytelenül a nevelő szemébe ötlenek, átrendeztük s a 
nevelő látásának kaleidoszkópján át külön képpé formáltuk, sajátos 
céllal, értelmezéssel és jelentőséggel. Problémák és feladatok álltak 
elő ebből, melyeket a nevelő a saját maga számára állít fel, mivel 
úgy érzi, hogy azok megoldásában a maga módja szerint segédkeznie 
kell. Általános kérdések adódtak részletek nélkül, jelentőségük nem 
gyakorlati útmutatásokból, vagy a keresztülvitel lehetőségének 
reménykeltéséből származott, hanem elvi alapjaikból, melyek helyes
ségére nézve mellékes az, hogy könnyű-e vagy nehéz a megvalósí
tásuk. A következőkben alkalmaznunk kell azokat a valóságos emberi 
énre, fogalmat kell teremtenünk az emberről, mint amelynek leg- 
összefoglalóbb lényege éppen az a szerkezet, amelyet a szellem elvont 
fogalmából kikövetkeztettünk. Elébe kell tárnunk mindezt a nevelő
nek, hogy megfoghassa azt a világot, amelyet e nélkül oly könnyen 
nevezne megfoghatatlannak. A problémák homályossága nem fel
mentés azok megoldása alól, s ha mi nem is fogunk mindenben kész 
megoldást adni, a homályosság elűzésében mindenesetre kezdő lépést 
teszünk.

Megállapítottuk alapvető tanulmányunkban, hogy a szellem 
mindenféleképpen valamilyen egyetemesség hordozója és kifejezője. 
Az egyes emberben azáltal, hogy egész lelki szerkezetét áthatja és 
jellemzi, minden gondolatát és cselekedetét céljai szerint szabályozza, 
összetartja, szándékos és akaratlan lelki mozdulatait meghatározza. 
A közösségben pedig azáltal, hogy azonos módon nyilvánul meg minden 
tagjában, melyen keresztül azok összetartoznak, s képessé válnak 
olyan tulajdonságoknak és erőknek kisugárzására, melyeket külön- 
külön nem, csakis együttesen eredményezhetnek.

1 A  szellem fogalma és nevelésének problematikája. P ro testáns Tanügyi 
Szemle 1940 augusztusi száma.
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Kivehető volt említett értekezésünkből, s most külön is hang
súlyozzuk, hogy az egyén olyan lelki megszervezettsége, amely fel
kerülhet benne a szellem rangjára, egyénenként változik, minősége 
és erőfoka eldőlt már nagyrészt a születéssel s az átörökléssel, s így 
annak kezdettől fogva való irányítása eleve kiesett a nevelő kezéből. 
A gyakorlati nevelő számára tehát két feladat marad, az egyik annak 
állandó vizsgálata, hogy kiben milyen lehetőségek rejlenek, s ennek 
alapján egy egészséges szelekció, a másik pedig a felfedezett értékes 
beirányozottság ápolása, fejlesztése és öntudatosítása. Magától 
értetődő és régen tudott pedagógiai alapelv mind a kettő. De míg a 
köztudat egyes képességekre, többé-kevésbbé izolált részjelenségekre 
érti ezt, s ennek alapján válogat ki művészeket, tudósokat, gyakorlati 
embereket, vagy éppen szorgalmas jótanulókat, addig mi valamilyen 
egyetemes jellegben, a lélek belső erezetében, sejtjei rendszereződésének 
alapképletében tartjuk  szükségesnek a mélyebb vizsgálatot. A köz
tudat szerint a különböző vizsgálatok és a szelekció tehetségeket kutat, 
a tehetség pedig legáltalánosabb értelmezésében is más, mint a 
szellem. A tehetség mindig egyoldalú, jelenti bizonyos képességeknek 
a túlsúlyát a többiek felett. Ennyiben relatív, mind az emberen belül, 
mind több embernek egymáshoz való viszonyában. Ha egy csekély 
képességű embernek átlagos, vagy átlagos képességűnek átlagon 
felüli — mondjuk — a számolókészsége, akkor azt mondjuk, hogy 
a számoláshoz tehetsége van. Magasabb fokon, vagyis „kimondottan“ 
tehetség az, amikor valakinek az általános emberi átlagon felül áll 
valamilyen képessége. És ez érvényes kevésbbé izoláltnak látszó 
kiválóságra is. Vannak általában értelmes emberek, akik az intellek
tussal megfogható dolgok között egyforma fölénnyel járkálnak, de 
csakis az intellektus birodalmában. Vannak jó munkaerők, megbízható, 
szorgalmas emberek, de ezeknek kiválósága éppen az, hogy ebben az 
egyben állanak többi képességeik, vagy az emberi átlag fölött. Még a 
leguniverzálisabb zseni is egyoldalú, mert a Goethe kiválósága abban 
van, hogy a legegyetemesebb és legkülönfélébb emberi élmények és 
tudásanyag megragadásában és művészi megformálásában költő- 
társai fölé emelkedett, nem pedig a jó kézművesek, családapák vagy 
vallásos géniuszok fölé. Ezek tekintetében a nála százszorta jelenték
telenebb emberek is messze fölötte állhatták.

A szellem ezzel szemben az énnek valamilyen összminősége, 
melynek átfogó egyetemessége alól nem lehet kivétel a lélek egyetlen 
területe sem. Nem egyes képességek relatív színvonalát jelzi tehát 
egyénen belül, vagy azon kívül, hanem azt, hogy eme képességek 
hogyan függnek össze s együttvéve mire képesek. Kis és nagy tétel 
nem külön szerepel; lehet valakinek akármilyen nagy proficitje a 
költői képességből, ha egyéb vonások alacsonyságát nem képes ki
egyenlíteni, s lehet valakinek akármilyen szerény a feltalálóképes
sége, ha ennek deficitjét más tételek kipótolhatják. Kizárólag az 
egyenleg számít, az a tőke, amit valakinek az egész mivoltja repre
zentál, s az a bizonyosság, hogy kiből mire és mennyi törleszthető.
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Hány fiatalember volt már kiváló az iskolában, nem is egy, hanem, 
valamennyi tantárgyból, aztán jö tt az élet és elsodorta! És hány 
gyatra diák volt, akiben a „jó tanulók“ hervadt sablonja nemhogy 
tehetséget vagy becsvágyat, de még utánzási ösztönt sem volt képes 
felébreszteni, s később nemcsak a maga helyét állotta meg, hanem 
milliókért érzett és vállalt felelősséget. Nem az iskola és a pedagógu
sok „félreismerésének“ közhelyeit akarjuk itt még unalmasabbá 
tenni, hiszen félreismerni nemcsak a pedagógus, hanem minden 
ember szokott, továbbá az ilyen félreismerés mindig kettőn múlik, 
s gyakrabban fordul elő, hogy a diák ismeri félre az iskola célját 
és szerepét az ember életében, mintsem a pedagógus ne tudna fel
fogni egy-egy eléje kerülő szellemi nagyságot. Csak arra mutatunk 
rá, hogy az emberi megszokás kézzelfoghatóbb s ezzel eggoldalúbb 
alapokon indul el, mint ahogy azt a szellemet kutató ember tenné, 
s ha valaki bevág egy verset, vagy elkészít egy pár csizmát, abból 
következtet, de ha valaki ugyanazt érzi a nemzetével szemben, mint 
a gyermekével szemben, abból nem következtet. Pedig mi minden 
múlik ezen ; századok múlva fedezi fel az ember, amikor halandó és 
halhatatlan között meglátja a belső rokonságot, s az időket átfogó 
erők prototípusát egyes emberek lelki vonásai között találja meg. 
Van valami belső rendszereződés az ember világában, amely egységet 
és értelmet teremt túl a látható és külön érzékelhető képességeken, 
s ez az, amit a szellem egyik jellemzőjeként ismertünk fel. A pedagógus 
ama törekvése tehát, hogy neveltjében a szellemet kutassa, még a 
hasonlóság révén sem hozható kapcsolatba azzal a néhány évtized 
óta épülő irányzattal, amelynek főbb államásait a gyermektanulmány, 
tehetségvizsgálat s végül a karakterológia jelzik.

Egy egészen új mértékegység kell, mellyel a szellem jelenlétére 
és természetére világot vethetünk. Ennek alkalmazása korántsem 
alapul olyan egyszerű számításokon, mint a képességvizsgálatok 
világos kalkulusai, ahol leelemzett és izolált lelki funkciókról vagy 
teljesítményekről lévén szó, megvan a lehetősége az arányok szám
tani kifejezésének. A képességvizsgáló részletdiagnózist végez, szem
pontjai készen vannak, melyeknek határai tiszták és élesek. A beha
tárolt részt szabadon hagyja, s a többi részt gondosan letakarja, m int 
a sebész, aki nem vág tovább, mint amit előre kitapintott és meg
határozott. A szellem lényegéből azonban másnemű feladat követ
kezik : bárhol tekintünk be a lélek résein, mindenütt az egész le'.ki 
organizmus tükröződéseit keressük. Minden lelki atom millió másnak 
a kereszteződése, ahova beszűrődik nemcsak az összes ismert biro
dalmak, hanem a lélek felfedezetlen területeinek levegője is. Egyetlen 
sziromból világrészek flórájára kell következtetnünk, mint ahogy a 
csillagász pár mérföldnyi pályából számítja ki az üstökös végtelen útját. 
A vizsgált jelenségben mindig mást kell látni, mint amit önmagában 
jelent, a kutató mindig a látott dolgok mögé néz, ahol külön világ 
bontakozik, mint a betűk mögött egy egész könyv értelme. Kettős 
nehézséggel kell tehát számot vetnünk, s vele a szellemvizsgálat
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módszere is kétirányban más, mint a tehetségvizsgálaté: a szellem 
nívója nem fejezhető ki pontosan lemért teljesítmények reláció
kalkulusaival, hanem új értékelési alap kell, ahol a kicsi sokszor 
nagyot jelent, a nagy pedig semmit, továbbá a tapasztalt részletek
ből az egész lelkiségre való következtetés nem nélkülözheti az 
intuíciót, a heurisztikus látásmód érzékét s ennek biztonságát. Vas
következetességgel állítható fel az a tétel, hogy a szellemet vizsgáló 
maga sem lehet szellemnélküli, mint ahogy vérbeli műszemlélő is 
csak az lehet, aki a lelke mélyén maga is művész.

Nem tagadhatjuk gondolatban sem, hogy mindezekben könnyű 
rálépnünk az önkényes beállítás és szubjektív ítélkezés ingoványaira. 
Ennek ellenben kizárólag a feladat nehéz és újszerű mivolta, nem pedig 
a megoldás lehetetlensége az oka. Minden tudomány valaha intuíció
ból született, aztán lassan nőtt a tapasztalat, tisztultak a fogalmak 
elmosódó határvonalai, s a régi sejtelmekből fokozódó világossággal 
exakt bizonyosság lett. Évezredek kellettek hozzá, amig a bölcselet 
tapogatódzásai axiómákká értek, a csillagvizsgálat babonás hiedelmei 
pedig tudománnyá. S akármilyen bizonyossá váltak is valamely 
tudomány alaptételei, az egyéni látóképesség többletét sohasem 
nélkülözhetik. Hányszor téved ma is kilenc orvos, míg a tizediknek 
váratlan ötlete helyes diagnózist ad, pedig valamennyinek ugyanaz 
az észlelet állt a rendelkezésére. A feltaláló sem tud több képletet vagy 
alapszabályt, mielőtt felmerült benne valamilyen új eredménynek 
a gondolata, s mégis kipattan agyából az a szikra, amit mások nem 
egyszer több alapismerettel hiába csiholtak. A szellemvizsgálat tudo
mányának is állandóan merítenie kell a fejlődés eme két lehetőségéből: 
egyrészt állandó következetességgel kell törekednie minél bizonyo
sabb alapelveken keresztül a maga rendszerességére, azaz tudomá
nyosságára, másrészt el kell ismernie az egyéni éleslátást olyan 
metodikai eszközül, melyet még a tudományosaknak elismert cik
kelyek sem köthetnek és nem is pótolhatnak. Vagyis tudnia kell, 
hogy neki is, mint minden szellemtudománynak, életfeltételei közé 
tartozik a rugalmasság, s mindenféle megmerevedés a halálát jelenti. 
A szubjektivizmus túlzásaitól megvéd ilyenformán a tudományosság, 
melynek lazulása abban a percben nyilvánvaló, mihelyt kereteinek 
túllépésével önmagát rontja le, a dogmatizmustól és a szűkkeblűség- 
től pedig ama célnak a messzesége, amely csakis az intuíció távcsövein 
át látható kellő világossággal.

Ami az új értékelési alapot illeti, gyakorlatban szem előtt kell 
tartania azt, hogy minden lelki összefüggésnek kettős arculata van, 
az egyik formális, a másik tartalmi. Mihelyt valamilyen normatív 
tudomány közelít a lélektan felé, mintegy mágneses érintésre minden 
felfedezése, tétele és problémája erre a két világra oszlik. A forma és 
a matéria kérdései Aristotelesig mennek vissza, Metafizikájának 
megírása óta az ú t egyre világosabb, de elágazásai sehol sem váltak 
annyira járhatókká, mint a lélektannak éppen normáktól szabályo
zott területein. Nem vitás ma már, hogy például a jellemnek egyrészt
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az az állandó akarati készség (Kornis) a lényege, amely minden 
körülmények között önmagához következetes, tehát kell valamilyen 
formális feltétel, amely gazdája lesz a benne lejátszódó jelenségeknek. 
De kell másrészt tartalom is, amely ezt az állandó beirányozottságot 
betölti, helyessé vagy helytelenné, széppé vagy rú ttá  teszi, különben 
a jó és rossz jellem között nem lenne különbség. Köztudomású az is, 
hogy a nevelő-oktatásnak van formális célja, valamilyen tudattarta
lomtól független állandó útbaindítás, a lelki erők bizonyos kijárt
sága és egyenletessége, de van ezenfelül tartalmi célja is, melyet 
valamely kézzelfogható tudásanyag folytonos növelésével ér el. 
Ugyanígy a szellemnek egyénre korlátozott világa is ezen a kettős 
pilléren áll, csakhogy lényegénél fogva mindkettő egyetemesebb, mint 
akár a jellemvizsgálat, akár az oktatástan által szem előtt ta rto tt 
fundamentumok, melyeken az embervilágnak mindössze egy-egy 
része nyugszik. A szellem a lélek őstalaja, amelyből valamennyi gyökér 
elősarjad ; didaktika, képességvizsgálat csak közvetett formációkig 
terjed, a szellem vizsgálata pedig az őseredetig, mely az első sejtet is 
megelőzi, táplálja és magába foglalja. Olyan ősminta, amelyben már 
minden benne van, mint a számrendszer, amely által maga a szám 
is létezik. Formája és matériája tehát mindenre vonatkozik, ami a 
lélekben ezzel a kettősséggel bír, mint millió magra az az egyetlené, 
amelyikből valamennyi lett. Meghatároz és irányít ilyenformán, 
benne rejlik a lélek egész determinációja; változatlan törvény és szük
ségszerűség, ok mindenre, ami belőle következik, s ha maga is vál
tozni kénytelen, utánazúdul a lélek egész folyamárja s szerinte rende
ződik át, mint a Föld tengelyének megváltozásával az egész Föld 
klímája, élőinek sorsa, útja s történelme. A lélek nagy válságai, 
melyeket egyesek kihevernek, mások egy eredendő káosz sötét ijedel
meiként hordoznak magukban egész életükön át, mind a szellem 
valamilyen változásából erednek, vagyis olyan korszakok, amikor 
a szellem valamilyen nagy elrendezésbe kezd, vagy a lélek ilyennek 
a hiányát érzi. S hogy egész énünk őskezdetei, minden részösszefüggés 
mögött teljes univerzumunk körül folyik a komor perpatvar, bizo
nyítja, hogy ideig-óráig megelégedhetünk részmegoldásokkal, egyik
másik problémánk elaltatásával vagy kikapcsolásával, egészen 
racionálisnak látszó összeegyeztetésekkel, de másnap gyanútlan 
zugokból újak kelnek fel, vészt kongatva régen békéseknek hitt terüle
teken. A szellem nem alszik el addig, amíg a portáján minden rendben 
nincs, ezt a portát pedig nem egyes események, mák és holnapok 
határolják, hanem születés és halál a látóhatárai, s felfele nézve is 
végtelenebb, mint maga az ember. Világos, hogy a forma és a ta rta 
lom fogalmait sokkal mélyebb és metafizikaibb módon kell a meg
nyilvánulásaira alkalmaznunk, mint ahogy más területeken sokkal 
kisebb hatósugarakat alapul véve, eddig szokásban volt.

Az értékelési alap a szellem nívójának meghatározására csakis 
az lehet, hogy valamilyen lelki alapminőség mennyire következetes 
a lélek minden területén, milyen mélyre és milyen távolra terjed,
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mennyire hálózza be az egész egyéniséget, s az a jelentés, amellyel 
térben és időben szétszórt cselekedeteken, szándékokon és hajlamo
kon átszűrődik, mennyire világos. A szellemnek ezek a formális 
feltételei adják az egész individuum acélvázát, nyilvánvaló, hogy 
ennek hibátlansága, arányai és masszivitása jelzi a szellem értékes
ségét formális szempontból. Vannak összetákolt lelkek, melyekből 
hiányzik a kristályosodás világos rendszere, más következik az érzel
mükből, mint az értelmükből vagy az akaratukból, mások délelőtt 
és mások délután, tegnap és ma nem premisszája a holnap konklúzió
jának, mert mindent a hangulat, pillanatnyi ötlet és külső körülmé
nyek eredményeznek, nem pedig a lélek fundamentumának belső 
elrendezettsége. És vannak remekművek, melyeknél tisztán kivehető 
a lélek geometriája, mint a gótikában az alaprajz, ahol a fő a szerkezet, 
s minden vonal, dísz és kődarab ennek az eredménye. A szellem a lélek 
stílusa, melyet úgy lehel magából, mint a kölni dóm tornyai és kő
csipkéi a középkor életérzését, hangulatát és világnézetét, s amint 
vannak zagyva, stílusnélküli épületek, ugyanúgy vannak stílustalan 
lelkek. A tehetségvizsgálat méri a reakciós időt, az asszociáció és 
következtetés gyorsaságát, az emlékezet pontosságát és tartam át, 
vagy a figyelem éberségét és szívósságát. A karakterológia Klages 
nyomán eljut odáig, hogy e részletmunka helyett az ember fenomenális 
összegyéniségét kell látni és lemérni az idevonatkozó kutatásoknak. 
A mi szempontjaink ennél is messzebbre m uta tnak : egy ismeretlen 
nyelv amorf szótömegéből meg kell írnunk a nyelv grammatikáját, 
kövek és tengerek néma messzeségéből, az égitestek hallgató titkai
ból le kell szűrnünk a természettudomány írott törvényeit. S amelyik 
lélekben ilyet nem találunk, vagy a felfedezett rendszer önmagának 
ellentmond, düledezik, vagy a mikroszkóp lencséje alatt elpárologd 
arra ki kell mondanunk, hogy szelleme alszik, mint a magban a csira ; 
meg kell állapítanunk, hogy fejlődésképes-e. és mivé nőhet, vagy 
szülője eleve a primitívség volt.

Egy példából kevésre lehet következtetni, a példák ezreinek 
felsorolására pedig e rövid összefoglalásban nincs meg a lehetőségünk. 
De fejtegetésünk irányát talán egy rövid példa is eléggé mutatja. 
Hipnotikus kísérleteink között az egyik tanítónövendék azt a szuggesz- 
tió t kapta, hogy felébredve hatvan éves lesz. Más növendékek eme 
poszthipnózissal előidézett illúziójukban élethűen lejátszották egy 
hatvanéves ember gesztusait, gondolkodásmódját s előadták élet- 
körülményeiket. Elmondták, hogy kántorok vagy tanítók, pontosan 
a helyet, hogy hol működnek, milyen osztályt tanítanak, milyen 
ambíciókkal és eredményekkel. Volt, aki nyugdíjasként mutatkozott 
be, elmondták, hogy nősek vagy nőtlenek, ki a feleségük, hány gyer
mekük van, hogy hívják őket és merre vannak. Pontos nyomozás 
megállapította, hogy ezek mind olyan adatok voltak, melyek mostani 
tudatukban is már helyet foglaltak, működési helyükül szülőfaluju
kat nevezték meg, leendő terveik mostani hajlamaikból következ
tek. Feleségükül olyan leányneveket említettek, akiket jelenleg is
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ismernek (valószínűleg a jövőre vonatkozó gondolatok merültek fel 
tudatukban, vagy tudat alatt ezekkel kapcsolatosan már a hipnotizá
lás előtt), leendő családi életük, gyermekeik száma jelenlegi életfel
fogásukra és vágyaikra engedtek következtetni. Em lített növendé
künk azonban homályos, zűrzavaros állapotban ébredt fel, alig felelt 
valamire, minden ténykedése abban merült ki, hogy képzelt pipáját 
tömte és szivogatta, „nohát így és amúgy“-féle öreges vállvonogatás- 
sal reagált a feladott kérdésekre. Elmondta, hogy gazdálkodó a falu
jában, apja meghalt régen, s néhány hold földjét ő örökölte. Arra 
a kérdésre, hogy miért nem tanító, hiszen annak készült valamikor, 
egykedvűen mondta, hogy ötödéves korában év elején (pontosan 
akkor, amikor a hipnotizálás történt) kimaradt az iskolából, hogy 
miért, azt nem tudta megmondani. Mi következik ebből a ritka és 
feltűnő esetből? Talán minden, ami elegendő e növendék mostani 
szellemének megismerésére. Következik, hogy soha életében, 19 éves 
koráig jövőjének kérdései egy pillanatig sem foglalkoztatták ! Nem gon
dolt soha arra, hogy mi lesz, ha a kezében lesz az oklevél, nem kísé
relte meg soha magát mint leendő tan ító t elképzelni. Já rt az iskolába, 
mert beíratták, megtanulta a leckét óráról órára, mert ezt parancsol
ták és a többi is ezt csinálta. Tervek építgetése, életcélok ébredező 
kíváncsisága és vágyai ismeretlen élmények voltak a lelke számára. 
Annyira nem tudta a jövőjét elképzelni, hogy a hipnotizálás idő
pontjával minden megszakadt előtte, s már a holnap folytatására 
sem ju to tt a fantáziájából, legkevésbbé pedig elraktározott élményei
nek a jövőre való utalásából. És ez a növendék az, akit a tanítói 
hivatásra külön órákon neveltünk, neveléstudományt és módszert 
tanult azzal a folytonos intéssel, hogy mindez útravaló egy boldog 
és munkás élet számára, egy egész lelket kívánó magasztos élet
hivatásra! Tanulmányi eredménye jó közepes volt, de soha életében 
nem érdekelte az, hogy mit miért tanul. Agya képtelen volt még 
annyi szintézisre is, amennyi a mának és a holnapnak egybevetéséhez 
szükséges, hogyan lenne képes az ilyen ember célokat kitűzni és azok
nak jövendő eléréséért dolgozni? Hiszen a jövendő várása képesít 
bennünket minden valamire való tettre! Mérhetjük ennek a növen
déknek a reakciós idejét, emlékezete tartósságát és a figyelme éber
ségét! Alkalmazhatjuk rá a karakterológia legmodernebb szempont
jait, derülhet ki róla, hogy becsületes, megbízható és szorgalmas, 
egész lénye jámbor és szimpatikus! Csak az nem fog róla a nevelés- 
tudomány mai szempontjai és eszközei révén soha kiderülni, hogy 
Isten eleve való elhatározással, végérvényesen nem a tanítói pályára 
teremtettel Belenyugodhatunk-e abba, hogy a pedagógia örök időkre 
lemondjon az ilyen felfedezések lehetőségéről, s nevelésügyünk ilyen 
hallatlanul felületes maradjon a jövendő munkásainak csatasorba 
való állításánál?

Pedig it t  a szellemnek csupán formális készségéből hiányzott 
egy vonás. Aludt a lélek kronológiája, nem volt benne hosszanti 
irány, amely összefogta volna folyton fejlődő értelemmé. E nélkül
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nincsen „esprit“ , amely akkor csillan fel, amikor az élmények malmá
ban napok és évek egymáshoz surlódnak, s titkos kezek fonalat sző
nek a széthulló pillanatokból. Vonatkoztatás születik múlt és jelen 
között, ennek induló sodra visz át a jövőbe, s a hullámok tetején 
ringatózó én széttekint ezer múlandóság között, melyek szemei 
fókuszában összetalálkoznak. Szellemmé csakis az a lelki élet transz- 
formálódhatik, amelyben nincsen megállás, percek és napok lezárt
sága, mert kezdősebessége átlendít a holtpontokon, s belső dinamiká
jából egy egész élet egyensúlya ered. Éppen ez az, ami ebből az alvó 
lélekből hiányzott. Valószínű azonban, hogy ugyanez sülne ki a lelki 
élet szinkronikus vizsgálatánál is : megszervezetlenség, aránytalanság 
és egyensúlyhiány az egyidejű jelenségek, képességek és tartalm ak 
között. A szellem formális kelléke, hogy a keresztmetszetéből is egy
séges jelentés sugározzák, s átfogó szálaival a lélek minél távolabbi 
területeit is behálózza. Vannak emberek, akik szemrebbenés nélkül 
mondanak olyanokat, amelyeket más viszonylatban, másokkal kap
csolatban nem mondanának, vagy képviselnek legtisztább meg
győződésükkel olyan álláspontot, mellyel énjük egyéb vonása a leg
élesebb ellentétben van. Hiányzik a viszonyítás az egyéniség külön- 
külön arcvonásai között, természetes, hogy szertehull, mint a part
hoz ütődő hullám, s morajlása nem mond semmit a tisztább értelem 
számára.

S itt éles különbséget kell tennünk eme tulajdonság között és 
a között, amit egyszerű következetlenségnek szokás nevezni. A követ
kezetlenség intellektuális hiány, jelenti azt, hogy valamit nem gondo
lunk végig, s így más a dolgok eleje és más lesz a vége. Elemi hiba ez, 
ami jóllehet, a szellemből következik, de mégsem annak teljességére 
vonatkozik. Nagyobb körre terjed ennél a cselekedetek következet
lensége, a jellem zavartsága, amikor az énben törések vannak, s ön
magával ju t lépten-nyomon ellentétbe. A szellem egyik oldala ez is, 
de még mindig nem az egésze. A szellem összeségének szempontjai 
ezeknél tágabb jelentésűek : összefogják a lélekben nemcsak azt, 
ami ismert, hanem azt is, ami még ismeretlen. Olyan egybefogó 
elv, amely felfedezésekre indul a lélek óceánján, kalandozásainak se 
vége, se hossza, mindig felfedez valamit, s ezzel a lélek határait egyre 
távolabbra tolja. A szellem kezdetlegessége olyan, mint az ókori 
térképek, melyeken csak egy szűkebb világ néhány elrajzolt vonala 
látszik, s minél jobban fejlődik a szellem, annál több partvidék, 
sziget és tenger hódíttatik meg. Délkörök húzódnak, koordináták 
rendszereiben helyezkedik el a legkisebb korálsziget, s bárhol köt ki 
a hajós, mindig meg tudja határozni a helyét az egész földgömb vala
mennyi pontjához viszonyítva. A szellem a lélek fokhálózata, amely
nek nyomán mindenüvé el lehet jutni, s olyan nagy a világ, amennyire 
ezeknek a szálai érnek. Nem alkotja tehát a lelket, hanem felméri 
és letérképezi, útbaigazít és értelmet ad egy nélküle semmibe vesző 
örök nyugtalanságnak és állhatatlanságnak. Valószínű, hogy egy olyan 
amorf, minden belső gerendázat nélküli lelkiségben, mint amilyet
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példánk megismertet, nemcsak időrendben, hanem egyidejűleg is 
fennáll az öntudatnak (majdnem azt jelenti ebben a vonatkozásban, 
mint a szellem) ez a világtalansága, hogyan lenne tehát benne bár
milyen szintézis, s minden, ami ebből következik : felsőbb öntudat, 
értékelőképesség, világnézet és önismeret, a teljes én korrektsége 
akármilyen ítélethozatalban? Hiszen még a legparányibb következe
tesség is ebből származik, mint egy molekula a világegyetemből.

A szellem formális tételeinek mindössze két vonását emeltük ki, 
s mi ez a többi megszámlálhatatlanhoz képest? De bármilyen válto
zatosak is a nézőszögek, mint ezer reflektorfény egymást keresztül
szelve, s akármilyen sokfélék lehetnek az egyedek, kikben e vonások 
variálódnak, egymást eredményezik, színezik és magyarázzák, egy 
alapelv mindig közös marad : kell valami belső szervesség, amely mint 
idea innata csillan át a lélek szövevényén, mint a kristályosság a hó- 
pelyheken, ezernyi változatban mindig valami szerint, akár egyetlen 
drágakő, akár szokott sablon úton-útfélen a lábaink alatt.

Az értékelés alapja tehát nem valami külső szempont vagy mér
ték, hanem az én belső kereksége, az egyes lelki tények egymáshoz 
való viszonyának maradéktalansága. Az értelem nem önmagában 
mérendő valamilyen abszolút mérték szerint, hanem kizárólag abból 
a szempontból, hogy az énen belül milyen a határa, s mekkora szerepe 
van az egész individuumban. Az érzelemnél is az a döntő, hogy 
mennyire azonos a lélek minden területén, nem pedig az énből ki
lépve, más emberek érzelmeivel összehasonlítva. Az akarat sem abból 
a szempontból számít, hogy valamilyen feladat felé több vagy keve
sebb intenzitással irányul más emberekénél, hanem hogy mennyire* 
képes a lelket összetartani, nem billen-e félre az egész egyéniség 
energiájának helytelen beosztása miatt. A szellem — most még 
az egyénen belül vizsgálva — a lélek belpolitikája, amely kizárólag 
az én belső érdekei és hasznossága szempontjából irányít és irányít- 
tatik, s nem az a helyes, ha más országok intézkedései valósulnak 
meg benne azok mértékei szerint, hanem az, ha a maga szükségletei 
és zárt életviszonyai adják az alapját s indokait.

A szellemnek azonban nemcsak formája van, hanem tartalma is, 
amely ugyanolyan döntő, mint az eddig elmondottak. Valljuk 
Aristotelesnek azt az elvét, hogy a forma az örökkévaló, vagyis vál
tozatlan és a lényeget magában rejtő, a matéria pedig a változó, 
tehát mulékony s nem egyszer mással helyettesíthető. Lelkiekről 
lévén szó, azonban a kettő mindennél szorosabb viszonyban van, 
s a forma a tartalmon át válik láthatóvá. Mit nevezünk ebben az 
esetben a szellem tartalmának? Mindazt, ami a formát betölti, 
megszabott pályáján kering, mint a nedv a növények rostjaiban, 
életet, színt és minőséget kölcsönözve neki. A forma a szellem lehető
sége, megépített út, melyen a tartalom elindul, benépesíti és valósággá 
teszi. Ugyanaz a nívójú forma lehet szelíd érzelmek vagy vad ösztönök 
tanyája, lehet a legklasszikusabb formájú szellem gonosz és ugyan
akkor szent. Nagyon mélyre ásva kisülne ugyan, hogy az alantas
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tartalmakkal telített szellem formális szempontból is különbözik 
az ugyanolyan formális adottságúnak látszó, de különb tartalmakkal 
eltelt lelkiségtől, s ahol a tartalom bármilyen szempontból is kifogá
solható, ott a szellem formájában is van valami re jte tt szerkezeti 
hiba. Az okfejtés egyszerűsége és gyorsasága kedvéért azonban 
elnagyolható ez a mélyenfekvő kérdés, mert nagyban és egészben 
az az igazság, hogy a forma minősége nem jelenti gyakorlatilag észre
vehető mértékben szükségszerűen a tartalom minőségét is. Előfordul
nak sajátságos nem-egyezések is a kettő színvonala k ö z ö tt: vannak 
mesterien felépített szellemiségek, de tartalmuk sekélyes, s ezért 
káosz és csőd között hányódnak, s vannak szimpla és együgyű kép
letek, tartalmuk révén azonban harmóniát mutatnak egész életük 
helyességével, a jónak erejükhöz mérten való követésével. Egy fino
man erezett Macchiavelli-típus végső összege mégis csak rom, amiből 
nem marad meg semmi, jobbágya viszont, aki békével élte le életét 
temploma árnyékában, minden csiszoltság és perspektíva nélkül is 
olyan tartalmak birtokában lehet, melyek embermilliókat formál
nak s tartanak meg időtlen időkig. Kimondhatjuk végső igazságul, 
hogy a tartalom és a forma teljes egyezése abszolút mérték, a szellem 
teteje, hiszen ha a szellem a legmagasabb szintézis, akkor a forma 
és a tartalom egysége is szükséges a csúcsig való eljutásához, azonban 
mindez idea, amelynek példái a gyakorlatban csak megközelítőleg 
találhatók. Az emberiség nagy tömegei éppen azért, mert fejletlen 
szellemiségek, nem jutnak el eme tökéletességig, így indokolt, ha 
a forma mellett a tartalomra is külön pillantást vetünk.

Eredet szerint a szellem formája inkább endogén, azaz belül 
keletkezett, a tartalom viszont exogén, amely javarészt külső hatá
sok rezultátuma. A forma öröklődött, vagy öröklött hajlamok és 
lehetőségek szerint fejlődött, a tartalom viszont szerzett, emberek, 
külső körülmények csepegtették belénk. Egyik a másikat sajátos 
módon befolyásolja, m ert a forma szabja meg, hogy az ember mit 
enged magába a világból, a jó vagy a rossz számára van-e nyitva, 
a szép vagy a rút iránt fogékony-e, mint ahogy vannak méhek, 
amelyek keserű füvekből szívják ki a legédesebb mézet, s vannak 
növények, melyek a legáldottabb talajban is mérget teremnek. 
De a tartalmak is befolyásolják a formát, mert a rút dolgok szemlélete 
s az azokkal való telítődés, keserű élményeknek s gondolatoknak 
magunkban való ápolgatása bontani kezdi a szellem arányait, követ- 
kezetlenné és destruktívvá teszi állandó magatartását, igaz, hogy csak 
a formailag gyenge szellemekét. Az értékes tartalom viszont erősíti 
a forma jellegzetességét; a legkonstruktívabb szellem is konstruk
tívabbá nő könyvek és virágok között, mint börtönök és vesztő
helyek között. All azonban az is, hogy az ilyen tartalm on alapuló 
szellemi kvalitás igen törékeny formális szempontból, mert ugyan
ilyen könnyen szállást ad más körülmények között más tartalmak
nak is. S való az is, hogy sokszor a forma eredeti hajlamaival ellentét-
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ben álló tartalm ak kényszerítik a formát újabb fejlődésre, amelyből 
feszülő ellentét támad mindig a forma győzelmi igényeivel: Assisi 
Ferencnél alantas tartalmak közelsége hivja harcra lelke ősformáit, 
hogy száműzzön magából mindent, ami vele ellentétben áll, s Luther
nek tényeket kellett tapasztalnia, melyekkel szelleme telítődvén, 
a forma egy szép napon elébe állott, rejtett erőiből élő erők lettek, 
s a vele össze nem egyeztethető tartalmaknak önmagából s környező 
világából való mosogatásával szüntelen hatványozódott. Csak rész
ben igaz tehát, hogy a külső világból belénk szűrődő tartalmak a 
maguk számára alakítják át a befogadó formát, mert ugyanilyen 
igaz az is, hogy ez az alakulás negatív irányba fordul, s a forma 
a hozzá merészkedő tartalmak érintésére a velük szemben való ellen
állásra vérteződik fel. Innen van az a gyakran tapasztalt jelenség, 
hogy valakit a bűn és visszásság szemlélete, az alacsonyság lehetősé
gének önmagában átélt tapasztalata emel fe l; sok kiváló ember 

* életrajzában olvassuk, hogy éppen a sekélyes környezet, abban ön- 
3 magának több-kevesebb részessége tette kiválóvá. Es végül azt sem 
|  szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a szellem tartalmának bár 
•3 nagyrésze, de nem egész állománya ered a külső világból, sokat a 
I  szellem önmaga termel, gondoljunk csak Kant és követőinek hatal-

I
mas eredményeire az öntudat transcendens elemeinek kutatása terén. 
E magas elméletekig nem kívánunk ezúttal eljutni, mert célunk 
a tiszta filozofálásnál sokkal átfogóbb ; az érdekel bennünket, amivel 
a gyakorlati pedagógusnak, mint ténnyel számolnia kell. Ez pedig az, 
hogy vannak tartalmak, amelyek belül keletkeztek : tervek, eszmék 

|  és álmodozások spontán előtörve, mint a Peer Gynt látomásai jövendő 
|  császárságáról, s ezen nem ront és nem javít a külső világ semilyen 
1 tapasztalása. Ezeket közvetlen közelről határozza meg a szellem 
a formája, amely mégis csak végső fokon dönt. A forma tehát a prius, 

amely velünk született, sokszor azonban az egész életen át folyton 
bontakozik, a tartalom pedig ennek a függvénye, de olyan függvénye, 
amely visszahat erre a kibontakozásra.

Mindebből nyilvánvaló, hogy a szellem értékelésénél a fősúly
nak mindig a formán kell lennie. Ez a megrögzöttebb, a nehezebben 
alakítható, s ha ennek a képletébe beleláttunk, magától értetődők 
a  részletek, valamint az a tartalom is, amit magába foglalhat. S ha 
eddig a forma egységét, szerkezetének hibátlanságát, majd pedig 
a tartalom minőségét vettük külön-külön értékelési alapul, de rá 
kellett mutatnunk arra is, hogy a kettő viszonyán a szellem sorsdöntő 
kérdései fordulnak meg, akkor nyilván hidat kell vernünk a kettő 
között, s a forma és tartalom magasabb szintézisében kell látnunk 
az értékelés további mértékét. Hány ember van szép tartalmakkal 
telítve, megkap bennünket sok üde mondata, de később észrevesszük, 
hogy ezek nem adnak ki kerek egészet, valahol ür van, s a monda
tok széthullt mozaikdarabok! Nincs a formának kellő szervező ereje, 
a benne lévő tartalmak szétgurulnak, mint avas fonálra fűzött súlyos

2*
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gyöngyszemek, magukban szépek, de együtt semmit sem jelentenek. 
Sokat olvasott, bármit szívesen körülrajongó Schöngeist ok többnyire 
nőies típusa ez, akiknél az egyirányban beszívott szépséget a szellem 
belső vérkeringése nem viszi el a szervezet minden sejtjébe, s míg egyik 
felükkel poéták, másik felükkel, sokszor az élet legfelségesebb kérdé
seivel szemben hallatlanul aprók és prózaiak. S gyakori ennek az 
ellenkezője, amikor látszólag mogorva, bensőjükben kihalt és blazirt, 
emberek egy-egy elejtett szavából hatalmas koncepciók sarkai 
ütköznek ki, s kicsinyesnek látszó tetteik  vagy éppen félszegségeik 
éveken, sőt egy egész életen á t következetesen egymást igazolják, 
s életük végső eredményéből lehet csak felismerni, hogy mindezek 
egy klasszikus jellem mélységesen őszinte megnyilatkozásai voltak. 
I tt  a forma volt, remekbe szabva, és a tartalom, gyérebb s kevesebb 
változatú. Sivárnak látszó, zordon egyéniségek nemességéről, s gazdag 
színezetű jellemek léhaságáról regényeket írtak már éppen azok az 
írók, akik az emberiség prototípusait elvont képletekben szerették 
megeleveníteni, valószínűleg azért, mert spekulációra hajlamos elmé
jük a forma és tartalom  ellentmondásainak extrém, eseteiből látták 
bennfoglalva a világ összes lehető egyéniségeit. Ezek azonban nagyí
to tt példányok, mint a szemléltető képeken látható méteres rovarok, 
szanadszemmel nézve azonban a világ elmosódó sablonokból áll, 
s ide kell a tudomány és intuíció egyesítése, a szintézis felsőbbrendű
sége, a forma és tartalom vonalainak egymással való kiegészítése. 
Értékes nyilván az a szellemiség lesz, ahol a forma és tartalom  nem 
rontja, hanem növeli egymás plaszticitását, ahol a kettő egymásnak 
megfelel, s rendszer fedezhető fel a kettő viszonylataiban.

A forma és a tartalom egyénen belül vett összefüggése sem eléggé 
szilárd alap azonban a végső értékeléshez, mert már a kiindulásnál 
meg kellett állapítanunk, hogy szelleme nemcsak az egyénnek, ha
nem a közösségnek is van, s ha a szellem mindenkor szintézis, akkor 
lényege az egyén és közösség egymásbon való tükröződésében fog még 
jobban ki teljesedni. Az egyén5 szellem belső aránya és egyensúlya 
nem mérhető le a nélkül, hogy viszonyát a ..zellem makrokozmoszá- 
hoz meg ne állapítsuk, mert az egész és a rész korrelatívumok, nem
csak logikailag, hanem a valóságban is. Egy égitest forgása önmaga 
kerül eredménye a többi égitestek forgásának, vonzásának és kerin
gésének, s ha a többiek összefüggéséből kiszakítjuk, nem lesz sem oka, 
sem magyarázata önmagában végzett mozdulatainak. Valamely 
tágabb totalitás, országok, történelmi korok vagy világrészek szelle
misége olyan meghatározója az egyesnek, mint az óceán a belőle vett 
cseppnek, s nem érthető meg a vízcsepp kémiája a világ összes vizei
nek törvényei nélkül. Ezért az egyénnek önmagában vett vizsgálata 
nélkülözi a magasabb zsinórmértéket, vagyis olyan tulajdonságokkal is 
megelégednék, amely felől az egyéni szellem nyugodtan kihullhatna 
a lényegét meghatározó magasabb egységekből. Milyen részt képes 
az egyes szellem magába ölelni milliók szelleméből, s milyen jelentős
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forrás tud lenni a maga erejéből valamely egyetemes szellem növelé
sére és gazdagítására, dönti el végső fokon az egyén értékét.

A makrokozmosz és mikrokozmosz ismert világtörvényéből 
nemcsak az következik, hogy a kétféle létező egymásra kölcsönösen 
hat, hanem az is, hogy ez a hatás csak úgy lehetséges, ha a kettő 
azonos szerkezetű. Az egyéni szellem horderejét az fogja jelezni, hogy 
milyen mértékben van meg benne mindaz, ami a nagyobb egységek
ben. Vannak önmagukban kerek és hibátlan egyedek, de a makro- 
kozmoszból csak annyi van bennük, amennyit egy hivatali szoba 
négy fala körülzár, s amikor adótételek összegezésénél kell tovább- 
tekinteniök, látszik meg, hogy önmagukban is törpe szellemek. 
Vannak, akiknek számára egy politikai párt a makrokozmosz, s annak 
minden vonását, felépítettségének valamennyi re jte tt törvényszerű
ségét magukban hordozzák, s éppen ezért jó párttagok, s annak kere
tén belül ösztönös szervezők. De hogy ez a pártszellem belefér-e egy 
egész ország szellemi építményébe, része tud-e lenni, vagy annak 
csak egyensúlyát bontja, szellemiségük korlátozottsága nem tudja 
megítélni, s így e korlátokon kívül vagy sehogysem, vagypcdig káro
san hatnak. S vannak, akiknek lelki szerkezete egybevág egy nemzet 
belső struktúrájának alapvonásaival, önzetlen és derék honpolgárok, 
érdekeiket egynek veszik a haza érdekével, vele kívánnak és tudnak 
boldogulni, de egy egész kontinensre már nem ágazik szét lelki háló
zatuk, annak levegője nem fér tüdejükbe s más világtájak szelleme 
elől, mint a csiga, magukba zárkóznak. Ezért országuk igazi helyét 
sem érzik a többi országok között, univerzalitásuk hiányában keve
sebbet érnek, mint egy kevésbbé egyenes és önzetlen, de ügyes diplo
mata, kinek szellemi alkatában országok vagy világrészek vannak 
letérképezve, s hazáját földrészek szintézisébe tudja beleállítani. 
S lehetnek, akik koruknak az egész földre kiterjedő szellemiségét 
magukba fogadják, világbirodalmak körvonalait képesek éppen ezért 
magukban megrajzolni s kivetíteni, de szűk a keblük a történelem, 
száz és ezer esztendő szellemének átélésére, múlt és jövendő egybe
vetésére, s ezért szánalmasan csakis koruk szülöttei, s minden alko
tásuk azzal él és bukik. A Metternich koncepciója bármennyire is 
volt európai, hiányzott belőle az idő szemlélete, s ezért eltemették 
a történelemnek előtte és utána jövő hullámcsapásai. A szellem 
hosszanti iránya époly döntő az univerzumban, mint volt az egyén 
életében, mert a teremtett világ térben és időben összefügg, s ezt az 
összefüggést hordozza magában az egyén szelleme is. Vallásos géniu
szok hatása éppen azért terjed hosszabb időre, mint bármely gazda
sági, politikai és hatalmi intézményé, mert az embert idő és té r fölé 
emeli, s az emberi szellemnek olyan egyetemes tulajdonságait választja 
pilléreiül, melyek nem lezárt koroknak s népeknek sajátjai. A keresz- 
tyénségnek minden más emberi képződménynél tartósabb fennállá
sát éppen az biztosítja, hogy ember- és időfeletti forrásokból táplál
kozván a lehető legmagasabb szintézisbe képes minden halandót 
■«összefoglalni, s azok a szellemi és lelki vonások, melyeken keresztül
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mindezt cselekszi, világtájakra való tekintet nélkül a terem tett ember
nek éppen ember mivoltánál fogva időtlen időkig legváltozatlanabb 
vonásai lesznek. Az egész műnek isteni eredetét ebből a szempontból 
éppen az mutatja, hogy az ember szellemi lényének éppen ezeket 
a vonásait minden pszichológusnál, politikusnál és jövőbelátónál 
nagyobb bizonyossággal tudta egyszersmindenkorra kiválasztani, 
illetőleg más, ennél gyengébb és mulandóbb vonások fölött való 
primátusát biztosítani. A szellem tehát annál hatalmasabb és örökké
valóbb, minél ősibb képe, összefoglalója és értelmezése a világ zűr
zavaros tarkaságának, s ha ezzel az egyéni szellem akar rendelkezni, 
akkor az önmaga belső megélésén á t kell felfedeznie ugyanazt a rend
szereződést, amely a világ összevisszaságában és múlandóságában 
mégis csak bennrejlik, s benne a szellem egységét képviseli.

Fejtegetéseinknek fentebb elágazó szálai összeértek : szelleme 
nemcsak az egyesnek, hanem az összeségnek is van, s ha az egyes
nek mértéke a saját kereksége, akkor ennek a kerekségnek a mértéke 
az a totalitás, amelynek képlete az egyesben van. Milyen minőségű 
és mértékű az a totalitás, amelyre az egyes hasonlít, s ez a hasonló
ság milyen erejű és következetességű, fogja meghatározni a szellem 
egyéni értékét. Ezt kutatni és megismerni a nevelő legnagyobb 
feladata, ebben fogta fel hivatásának legbensőbb lényegét, s minden 
más munkája e nélkül részlet, mesterség; amely híjával van a felsőbb 
öntudatnak.

Említettük a kezdet kezdetén, hogy a szellem minősége, erőfoka 
és fejlettsége nagyrészt született diszpozíció dolga, melyen az átlag
nevelő alig változtathat. Annyira az ember lényegét alkotja, hogy 
változásával az egész ember átformálódik, erre pedig ritka nevelő
nek, a szellem formális alkatának megváltoztatására talán még 
ezeknek sem adatott hatalma. Marad, mint említettük, egyrészt 
a szelekció, másrészt az irányítás. Az egyikhez szükségünk volt a szel
lem értékelésére, a másiknál pedig a forma és tartalom disztinkciójára, 
mert alakítani csak a tartalm at lehet, a formát legfeljebb felismerni 
s számára megfelelő körülményeket biztosítani.

Az elmondottakból határozottan kivehető, hogy a szelekciónak 
három mozzanata van. Először fel kell tudni ismerni a szellem arcula
tá t, másodszor meg kell határozni ennek értékét, harmadszor emez 
értékelés alapján minden egyént az őt megfelelő helyre kell állítani. 
Mindhárom feladatról egy-egy kötetet lehetne írni, most egy rövid 
vázlattal is meg kell elégednünk.

A szellemkutatás módszerére nézve felhasználható általában min
den, ami eddig az ember megismerésének szolgálatában állott. Meg 
kell becsülnünk a tehetségvizsgálatok legkisebb részeredményeit is, 
csupán annyit kell tudnunk, hogy a szellem jelenlétét mindenütt szin
tézisek jelzik, nem jutunk el tehát a közelébe, ha megállunk ezeknél 
a részleteknél. Külön érzékünknek kell kifejlődnie a lényeg felismeré
sére, mert nem mindenből vonhatunk le egyformán döntő következ
tetéseket. Megmérjük például a figyelem éberségét, de ugyanakkor
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meg kell néznünk «íz egész énben betöltött szerepét, mert sekélyos 
individuumban is lehet kiváló figyelőerő. Megállapítjuk az apper- 
cepció és következtetés gyorsaságát, de a szellem szempontjából 
ez csak akkor fog érni valamit, ha egybevetjük az egész én számára 
való használhatóságával, mert a gyors gondolkozás lehet haszonta
lan és felületes is. Vannak, ak;k folyékonyan, szép kerek mondatok
ban tudnak beszélni, lehet, hogy ez az elme eléggé sokoldalú csiszolt- 
ságának az eredménye, s eljut vele egész a miniszterségig, de a szellem 
egészében nincsenek távlatok, a beszélőképesség egyoldalú fejlődés
ből eredt, s elég lett volna neki az üzletszerzés vagy a konferálás 
mestersége is. S volt Széchenyi István is, a középszerűnél is ügyetle
nebb szónok, de lelkierői annyira szellemmé szerveződtek, hogy képes 
volt valamennyi atomja egyetlen eszme szolgájává lenni, s így 
nagyobb lendítőereje volt egy nemzet életében, mint százévnyi törté
nelemnek. A szellemkutatás annyiban más, mint a tehetségvizsgálat, 
hogy nem ruház fel egyetlenegy külön képességet sem önértékkel, hanem 
ezek felfedezése neki csali arra való, hogy azokból következtessen 
arra az egyetemességre, amelyből eme képességek származnak. Éppen 
ez az egyetemesség az, amit szellemnek nevezünk, s meglehet, hogy 
ehhez a legragyogóbb képességnek is csak annyi köze van, mint a 
juhászbundához a rávarrt ezüstgombnak. Hány kiválónak hitt tulaj
donság fog eltörpülni, ha az embervilág mérhetetlen síkjába állítjuk! 
Gondoljunk azokra a „tudósokra“, akik soha egyetlenegy gondolatot 
sem teremtettek, csak kisszerűségük képesítette olyan adatok össze
hordására, melyekhez gondolkodó embernek nem lenne türelme. 
S azokra a pedagógusokra, akik az „atyai jószívűség“ dicsfényét 
tudták homlokukra fonni, s csak a szellem egyetemes szemszögéből 
tekintve derül ki, hogy mennyi lelkiismeretlenség és gyávaság kel
lett ehhez a minden körülmények között való jószívűséghez!

Az emberegész emez egyetemes megismerése természeténél fogva 
kíván szabadabb módszereket, de egy alapszabály feltétlenül érvé
nyes valamennyire : a kis dolgokat mindig a nagy dolgok tükrében 
kell megítélnünk. Mindig azt az egészet kell keresnünk, aminek a 
tapasztalt jelenség csak egy parányi része. Ha valaki helyesen gon
dolkozik egy egyenletről, meg kell vizsgálnunk, hogy ugyanúgy 
gondolkozik-e a természetről. S ha van véleménye egy emberi csele
kedetről, ugyanama praesumptiók szerint kell véleményének lenni 
valamennyi emberi cselekedet összefüggéséről. S amilyen állhatatos 
egynapi munkája elvégzésében, ugyanolyan állhatatosnak kell len
nie egész életén át lelkének tartalommal való megtöltésében. Nagyon 
jellemző lehet egy szellemi minőségre, hogy mi a véleménye a mai 
háborúról, de mélyebben látunk a lényegébe, ha véleménye formáló 
erőit egész lelke összmagatartásában fedezzük fel. Lehet ez a maga
tartás egocentrikus, s úgy nézi a mai világot, mint amitől, ha mindjárt 
in idea is, saját érdekei függnek, s lehet merőben ideális, ha vélemény- 
alkotását egyének, klikkek, vagy éppen országok érdekeinek mellőzé
sével csakis az igazság inspiráló ereje mozgatja. Minél átfogóbb
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körvonalakba tudjuk a szellem részmegnyilvánulásait belefoglalni, 
annál élesebb a kép, amit a részekről nyerünk.

A felfedezett szellem értékére nézve szintén az a döntő, hogy mi
képpen viszonylik magasabb értékekhez. A memóriánál értékesebb 
az egész értelmi élet, nyilván annyi értéke lesz a memóriának, mint 
amennyi az egész értelmi életben elfoglalt helyéből következik. Az ér
telmi életnél nagyobb érték az ember egész szellemi mivolta, annyi 
értéket fogunk tehát az intellektusnak tulajdonítani, m int amennyi 
egyéb szellemi értékek mellett megilleti. Az egyéni szellemnél érté
kesebb egy olyan magasabb szellemi egység, amely térben és időben 
túléli az egyént, am it tehát az egyénnek szolgálnia kell. Értékes tehát 
csakis az lehet, amelyik valóban szolgálja, ezért több a hazafi az 
állampolgárnál, a hívő keresztyén az egyháztagnál, a gondolatokat 
termő elme a közömbös, receptív s csakis az önmaga számára való 
szellemi alkatnál.

A legfontosabb feladat azonban a szelekciónál az, hogy az ilyen
formán felismert és értékelt egyedeket a szellem nagy természetrajza 
által megkívánt helyükre juttassuk. Cél egyrészt az egyéni szellem 
ápolása, másrészről ama közösségé, melyet az alája tartozó egyed 
értékmeghatározásánál olyan döntő jelentőségűnek ismertünk fel. 
Van, akinek lelki szerkezete olyan zavaros vagy hiányos, hogy bármi
képpen megnagyítva sem mutat valamilyen totalitáshoz való hasonló
ságot, az ilyen eleve csak része lehet akármilyen egyénenfeletti kon
cepciónak. Egyénen felül álló építmény például a világnézet. Össze
függésben kell állania a terem tett világnak minél több létezőjével, 
egybe kell foglalnia psychét és matériát, eszményt és valóságot, 
s fölötte, mint kupolának a dómon kell állania egy valamennyin 
uralkodó intelligenciának. Aki azt állítja, hogy az ő világnézete 
„egyéni“, mert független attól, hogy más él-e vagy hal, hiszi-e vagy 
nem hiszi azt, amit ő gondol, sőt még a valóság és illúzió dualizmusa is 
mellékes az ő egyéni látása számára, annak nem világnézete van, 
hanem torz fantazmagóriái, mert a világnézet elsősorban szintézis, 
ami nem állhat elő valamely világképet alkotó elemek szeszélyes 
szétdobálásából. Az ilyen „egyéni szellem“ semmi esetre sem kép
viselhet másokat, csakis saját magát, tragikus lenne tehát annak a szel
lemi közösségnek a sorsa, amely ezeknek nyújtana spirituális lehető
ségeket. Egyes korszakok társadalmi, erkölcsi vagy művészeti 
anarchizmusa ilyen szervetlen lelkiségek hatásának eredménye, s az 
ilyen korszak képes regenerálódni káros elemeinek kiküszöbölésével, 
vagy belepusztul a saját alkati gyengeségébe. Van olyan, aki még mint 
egyén sem eléggé kerek ahhoz, hogy embert kívánó feladatoknak 
megfelelhessen, ezért bármilyen „tehetséges“ is, gondolatot nem kép
viselhet, hanem legfeljebb mások gondolatának, korok vagy szerveze
tek szellemi vetületének egy részét lehet megvalósítania. A történelem 
számos példáját m utatja annak, hogy egy külön-külön semmiben 
sem kiváló egyéniség fölötte áll és szerepet oszt nálánál zseniálisabb 
szakembereknek, akik alkotásaikkal nem a maguk, hanem a szerepet
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osztó szellemét tükrözik : XIV. Lajos művészei, közgazdái és had
vezérei csillogó porszemek a Napkirály fényében, aki semmit, csak 
éppen ezt a fényt adta korszakának. Politikai taktikával-e vagy egyéb
bel, nem dönti el korára gyakorolt befolyásának tén y é t; a Louvre 
építője bizonyára nem érte volna ezt el, ha a helyébe ültetik. Nem 
az egyes képesség, hánem valamilyen általános humanitásnak, egye
temes eszmének, szóval szellemi univerzumnak mintájára való megalkotott- 
ság dönti el tehát, hogy ki való valamely emberegész csúcsára, köze
pére vagy az aljára; ki gondolkozható százezrek helyett, s kinek 
a világa akkora, hogy a róla alkotott nézetbe az a világ tényleg bele
fér és bele is kényszerül.

Hogyan szelektáljon a hivatásos nevelő, függ attól az ideológiától, 
amelyben saját maga él, s amelyről azt hiszi, hogy kategorikus impera
tívusza lehet a rajta kívül eső világnak is. A jelenlegi tantervek 
célkitűzései eléggé vérteknek ; cél többnyire a „valláserkölcsi alapon 
álló nemzeti műveltség“, vagy hogy a növendék a gyakorlati élet
ben meg tudja állni a helyét s más effélék. Ügy aránylanak ezek a hűvös 
fogalmak a szellem élő valóságához, mint a bábszínház rongyfigurái 
egy cselekvő egyéniséghez. Hogy valaminek lobognia kell, gyermeki 
lelkek erezetében világrendszerek törvényeinek kell folydogálnia, 
s felvevő lencséjének a világkép olyan részeit befognia, melynek hatá
rait a szellem mérte ki, nem való a tantervek mai kódexirodalmába. 
Mennyivel inkább kell a nevelőnek merészen a szellem pártjára álla
nia, s növendékei megválogatásában ennek igényeit szem előtt tar
tania! Mennyire az egész szellemet tükröző vonásoknak kellene ked
veznie, s értékére leszállítani a mellékeseket! Előfordul, hogy egy min
den ízében törpe lélek megfelel a hivatalos követelményeknek, mert 
jól számol, vagy első a testgyakorlásban. Holott ezt kellene monda
nunk : jó lesz olyan pályára, ahova csak ezek a képességek szüksége
sek, de szükségtelen, hogy egy másvalamire is jogosító bizonyítványt 
vagy oklevelet szerezzen, s nem kell vele tovább mímeltetnünk a 
leendő intellektuellt. Mindent csinál a mai oktatás, csak éppen azt 
nem, hogy hatósugaruk nagysága szerint értékelje és válassza szét 
a növendékeket, ezért az iskola nem az a szűrő, melyből kihullanak 
a szellemnélküliek, s bentmaradnak, kiknek a sugár „az égből a hom
lokukra szállt“.

A mai iskola nem szelektál, hanem hallatlanul sivár módra 
uniformizál, pedig láttuk fentebb, hogy az embernek éppen a lényege 
alakítható a legkevésbbé, mellékes tulajdonságok alapján alkotja tehát 
az iskola a „műveltek“ ama társadalmát, akiknek kezében éppen 
a „szellemi“ irányítás van. A mai társadalomban két dolog ütközik, 
melyekből az egyiknek feltétlenül meg kell változnia. Az egyik az, 
hogy az iskola nem az embert, annak egyetemes szellemi alkatát 
klasszifikálja, hanem azt, hogy egy mindenki számára előírt tudás
anyagot fejében hordoz-e valaki, vagy sem. Ez eddig rendben volna, 
ha a szelektálást az iskola helyett később a gyakorlati élet végezné el. 
De éppen a mi társadalmunkra jellemző az, hogy az iskola és a papiros
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dönt sorsok és karrierek fölött, s ki mit végzett és tanult forma szerint, 
határozza meg élete egész pályáját. Későbbi sorsalakulások ritka 
kivételek közé tartoznak, a kuriózum pedig korántsem gyakorlat, 
így történik meg aztán, hogy társadalmi osztályaink nem természetes, 
hanem mesterséges képződmények, amelyekbe a szellem vagy szorosan 
be van zárva, vagy ki van rekesztve, de semmiképpen sem szállong 
szabadon, szárnyán hordozva s a nehézkedés törvénye szerint ejtve 
le mindenkit az őt megillető helyre. Kevés szellem kormányozza így 
a világot, pedig mi lenne egyéb hivatva arra, hogy kormányozzon, 
mint éppen a szellem?

Ha az elmondottakkal azt a benyomást keltenők, hogy a kivéte
lesek társadalmát célunk megalkotni, ahol eszmény az Übermensch, 
aki pedig alatta áll, örökre homokot hordjon, vagy követ faragjon, 
csak részben kellene tiltakoznunk, hiszen az a korszak, amelyik meg
alkotta a „nemzeti öncélúság“ gondolatát s terveket sző a „kitűnőek 
iskolájáéról, nyilván a megfelelő vezetők hiányát érzi, kiknek szel
lemi alkata egybevágna a nemzet, a kor s a társadalom tisztultabb 
vonásaival. Meghatározásaink azonban ennél tágabbak voltak, mert 
az egyetemesség hangoztatásában emez arisztokratikus kiválogatódás- 
nál fontosabb kérdések rejlenek: az átlagemberek megbecsülése 
akkor is, ha elméjük kevésbbé világít, de belső biztonságuk alapja 
lehet a nagy közösség biztonságának. A szellemnek nemcsak formális 
méretei, hanem tartalm i kvalitásai is döntő súlyúak : szellem az is, 
amikor valaki egész életén át becsületesen dolgozik, optimisztikus 
bizalommal szolgálja az erkölcsi és társadalmi rendet. Vannak hét
köznapi emberek, akik mégis sajátságos légkört terjesztenek, meg
érzik a küszöbök felett, s egy könyvön, ahogy a polcukra helyezik. 
Annyiféle szellem van, ahány emberi tulajdonság, m ert nem kell 
egyéb, minthogy egyetlen tulajdonság kiváljék és valamennyit jelle
mezni tudja. Szellem csak ott nincs, ahol nem válik ki semmi, legfeljebb 
ötletszerűen vagy az én pillanatnyi érdekei szerint, s így állandó magas
latok híján a lélekben semmit semmihez sem viszonyíthatunk. Az ilyen 
ember haszontalan a homokhordásban is, mert a homokot legfeljebb 
éhsége szerint, nem pedig énje következetes latbavetésével fogja 
hordani.

A nevelőnek tehát nemcsak a kiváló egyéniségek között kell 
válogatnia, hanem az egyént jellemző tulajdonságok között is, mert 
az uralkodó vonás ugyanolyan értékelési síkba helyezendő, mint maga 
a szerkezet, vagyis a forma. Hol áll ez a vonás az emberi értékek 
ranglétráján, azt a nevelő lelkében hordozott őskép sugallja minden 
esetben, s erről számot adni, vagy mással elismertetni csak saját 
szellemének erejével tudja. Egy ember sem értékel örökkévaló módon, 
csak a szerint, amit magában hordoz, szükségképpen színezi és tor
zítja tehát még akkor is az Abszolútumot, ha minden erejével szol
gálni akarja. Németh László írja a műfordítóról, aki mindig csak saját 
énje belekeverésével adhatja vissza az eredetit, hogy ahol a hamisí
tás elkerülhetetlen, o tt csakis a hamisítóban bízhatunk. Akarjon
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minden nevelő g a ra n c ia  lenni arra, hogy saját bensője, eszméi és 
világképe a lehető legkülönb abban a nemben, ahol ő mozog és for
málni akar, mert ha nem  g a ra n c ia , akkor is alakít, negative, észre
vétlenül is, mint a lehullott lomb formálja át a téli erdőt azzal, hogy 
lehullott. Milyen az a kép, amelyet munkája leendő eredményéről 
a formáló magának megalkotott, jellemzi magát a nevelőt is, s a ter
vezett emberideál, ország vagy jövendő nagyvonalúsága jelzi a nevelő 
kilétét, s bizony néha kisül, hogy nincs és nem is volt sehol, mert 
vonalak sincsenek, amelyek szerint valami alakul. Öntudatosan 
szellemet nevelni csakis olyan társadalom fog, melyben a szellem 
legfőbb kellékei elsősorban a nevelők számára vannak törvényként 
előírva, legalább is olyan szigorú mértékben, mint a pedagógiai el
járás könnyen ellenőrizhető, s éppen ezért igen elterjedt formaságai. 
Ezek tekintélye ma sokkal nagyobb, mint hajdan egy teremtő eszmé
nek. Mellettük, mondhatnék sokszor, hogy h e lye ttü k  egy következete
sen uralkodó értékrendszernek kellene érvényesülnie, melynek állandó 
jelenléte elsősorban a nevelőnek kölcsönözne szellemiséget. Célja 
abban állna, hogy a léleknek valamely kiválasztott vonását a csúcsra 
emeljük, előbb magában az egyénben, később ezer és ezer emberből 
kitermelődve a társadalomban. Volt-e erre valaha nagyobb szük
ség, mint ma, a világnézetek harcai idején, amikor a harcban az fog 
győzni, akinek lelke tetején győzelemre méltóbb vonások és eszmék 
vezetnek? A sokezeréves emberi történelemben nagy és maradandó 
dolog mindig akkor született, amikor a lélek mélyéről, valami a  lélek  
élére k e rü lt, s az a valami az egész lelket reprezentálta, azaz : szellem 
keletkezett. Átrendezte a lelkek atomjait, a káoszból kozmoszt 
csinált, gazdátlan képzeték, ösztönök s képességek között trónjára 
ü lt a rendező értelem. Érzi-e a nevelő a neki rendelt helyet e lelki 
kozmoszban legalább is annyira, mint amennyire a Teremtés hat 
napja után egy porszemnek is helye van a világmindenségben? 
A  m a g y a rsá g  le lk i egységének  ü gye, az a tény, hogy rangja, küldetése, 
léte bizonyossága és indoka a  sze llem  m in őségén  múlik, nem engedheti 
meg gondolkodó főnek e kérdések elől való gyáva elmenekvést, 
még a szellem agonizálásának, hajnal előtti ködeinek súlyát, a  k ö zö m 
bösséget sem.

Debrecen. B a rtó k  M ik ló s .

Az 1938-ban megjelent Tan terv és Utasítás a VI. osztály magyar 
nyelvi és irodalmi tanítása elé kettős célt állít: a tudatos műélvezet fej
lesztését és az irodalom életjelenségeinek a bemutatását. Az előbbi cél 
érdekében a megfelelő utasítás szükségesnek mondja legalább egy mű

A  költői élmény és műalkotás viszonyának 
szemléltetése a VI. osztályban.

2*
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keletkezésének a megismertetését. A Kerecsényi—Vajthó-féle tankönyv
ben közölt olvasmányi anyagból e célra legalkalmasabbnak látszik 
Arany János Ágnes asszonya és Vörösmarty Szép Ilonkája. Az előbbi köl
teményen sikerrel lehet szemléltetni a költői eljárásnak azt a módját, 
mely elsődleges élményt másodlagossal, élet-élményt irodalmi él
ménnyel olvaszt egybe, s e két tényezőből alkot új művet. A Szép 
Ilonka viszont -— a következőkben erről szólunk bővebben — rend
kívül alkalmas arra, hogy vele kapcsolatban a műalkotásnak csupán 
csak a belső élményből való keletkezését (Darvas János A Szép Ilonka 
keletkezése c. dolgozatában kim utatta, hogy Vörösmarty sem az alap- 
gondolatban, sem a vadászidillben nem szorult mások leleményének 
átvételére. Egyet. Philol. Közi. 1913.), a költői élménynek a mese
formálásban megnyilatkozó re jte tt logikumát mutassuk be a tanulók
nak, s egyben szemléltessük a kezdetben jellegzetesen lírai élménynek 
epikaivá válását, s ezen keresztül a lírai és az epikai élmény 
különbségét.

A Szép Ilonka tárgyalására két órát szántam. Az első órán a 
művel való közvetlen megismerkedés mellett azt akartam a tanulók
ban tudatosítani, hogy a költői műalkotás egyrészt élményt jelent 
az olvasó számára, másrészt maga is élményből, a költői élményből 
keletkezik.

Ezért a költemény felolvasása után a tanulóknak arról kellett 
beszámolniok, hogy milyen képzeleti képek jelentek meg lelkűkben 
a költemény hatása alatt. Ezt úgy értem el, hogy olyan „tartalom
felmondást“ kértem tőlük, melyben semmi sem szerepel abból, ami 
benne van Vörösmarty költeményében. Nejn volt szabad tehát Ilonká
nak a vadásszal való találkozásáról szólni, hanem azt az u ta t vagy 
beszélgetést kellett leírniuk, melyet addig folytattak, míg az öreg 
Peterdi házához értek. A kérdéshez majd mindenki hozzászólt, tehát 
a tanulók önmagukon tapasztalták, hogy bizonyos lelki folyamatot 
indított meg bennük a költemény. Beleélték magukat vagy a vadász 
vagy Ilonka szerepébe, és saját érzéseiket, saját gondolataikat adták 
elő úgy, mintha azokat a szereplők érezték vagy gondolták volna. 
E tapasztalat szavakba rögzítésével eljutottunk annak az egyszerű 
ténynek a megállapításához, hogy a mesemondó képzelt alakjaiba 
gyakran saját magát vetíti bele, s ezáltal eléri azt — néhány közbe
vetett kérdésre való felelettel erre is maguk a tanulók jöttek rá —, 
hogy alakjai valóságszerűek, az olvasó számára könnyen elképzel
hetők lesznek. Vörösmarty vájjon mit vetített bele önmaga lelki
világából a tárgyalt költeménybe? Az előző órák megbeszéléseire 
visszaemlékezve (a Zalán futását, A  két szomszédvárt és a Búcsú c. 
költeményt tárgyaltuk), hamar megjött a kérdésre a válasz : a Perczel 
Etelka iránt érzett szerelmét.

A költemény másodszori felolvasása, részletes nyelvi, stilisztikai,, 
szerkezeti és tartalm i tárgyalása csak e megbeszélések után követ
kezett.
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A második Szép Ilonka tárgyalására szánt órán az előző órán 
végzett anyag felújítása után Gyulai Vörösmarty életrajzából olvastam 
fel a költőnek 1825 augusztus 27-én Zádorhoz (Stettner György nevű 
barátjához) írt leveléből egy részletet. Mi lehetett Vörösmarty bánatá
nak, „évődő fájdalmának“, s egyáltalán levele kétségbeesett hangjá
nak az oka? Milyen lelki változáson ment át, míg eljutott a Búcsú sze
líden elégikus hangjáig? Mi mégis a közös a két megnyilatkozásban? 
Hogy ez utóbbi kérdésre is feleletet kapjak, be kellett vonnom az 
összehasonlításba magát a Szép Ilonkát is. Először a műfaji különbség 
tűn t a tanulók szemébe. De mi a műfaji különbség oka? A felolvasott 
levélrészlet és a Búcsú hangja közti különbségre való utalással rájöttek 
a tanulók arra, hogy a Vörösmarty lelkén ütött seb az első és második 
megnyilatkozás óta is sokat gyógyult. A levélben még : „nem hiszem, 
hogy szűnhetik a fájdalmam, mert csontom, velőm, s talán minden 
hajam szála el van foglalva általa“; a Búcsúban pedig már : „Légy 
áldottl Isten veled! Nem szerelmet kérek, ó már Vége annak, más 
dolog v á r . . . “ De mindkét megnyilatkozás személyes még, magáról, 
a saját szerelméről beszél a költő. A levélben, mely nem a köznek 
volt szánva, a legközvetlenebbül számol be érzelmeiről, még altkor, 
mikor teljes erejével tombol benne a szerelmi szenvedély. Éltkor még 
nem formálódhatott verssé az egész lelket betöltő érzelem. A költőre 
is sok esetben érvényesek a saját magunkon tapasztalt törvényszerű
ségek : az első szerelem csupa szemérem, csupa tartózkodás, szégyen
kezés idegenek e lő tt.. .  Talán csak egy-két barátja van az embernek, 
akinek már ekkor meg tudja vallani érzelmeit. így volt ezzel Vörös
marty is.

Am az egészséges lélek saját magából termeli ki a benne kelet
kezett seb orvosságát. Az érzelem egy idő múlva megszűnik egyedüli 
úrnak lenni, s helyet kell engednie az értelemnek is. Ez pedig látja a 
gyötrődés céltalan voltát, vigasztalódásra, feledésre, a nem-lehet- 
szeretni kedvestől való búcsúzásra int. S ekkor, mikor az ember már 
félig-meddig legyőzte magát, mikor már gyógyulóban a seb, már 
lehet beszélnünk fájdalmunkról. Sőt kell is beszélni róla, ekkor már 
a fájdalom „kibeszélése“ vigasztalódást jelent. Ilyen lelki állapotban 
írhatta Vörösmarty a Búcsút. De hogyan ju to tt el a Szép Ilonkáig?

1827 augusztus 28-áról újra fennmaradt egy levele Zádorhoz, s 
ebben már így emlékszik meg Etelkáról: „Talán látni fogom, de 
mért nem oly szemmel, mint öt évvel ezelőtt, akkor egy tekintet' hó
napokig elálmodoztatott volna, most meg talán annyira sem vihet, 
hogy a múltra visszanézvén borzadjak magamtól.“ Mi történt tehát? 
A költő megvigasztalódott. Belátva szerelmének elsősorban a társa
dalmi különbségek m iatt való reménytelen voltát, feledést keres és 
talál a munkában. Szerelme, ifjú szívének kivirágzása elhervad, s 
Etelkából csak emlék lesz, édes-bús, de még gyakran kísértő emlék.

Az élményfejlődésnek ebben a harmadik szakában — maga a 
költő mondta el később — két verssor született meg benne : „Herva- 
dása liliom-hullás v o lt: Ártatlanság képe s bánaté“. Kire vagy mire
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vonatkozhatott kezdetben ez a kép? Erre a kérdésre már nem kapunk 
feleletet a költőtől. Nekünk magunknak kell választ adnunk, s fel
tehetjük, hogy a hervadás képét Vörösmarty kezdetben saját szerel
mére vonatkoztatta. Szerelme, mely csupa ártatlanság volt, s számára 
csak bánatot jelentett, úgy hervadt el, mint ahogy a liliom elvirágzása 
után lehullatja szirmait.

A költő tehát élményállapotát képben fejezi ki. Érzelmei csak 
úgy válnak számunkra hozzáférhetőkké, csak akkor válhat számunkra 
is élménnyé a költő élménye, ha úgy fejezi ki magát, hogy mondani
valója bennünk az érzékelhető valóság illúzióját kelti. Ezért hasz
nálja a hervadás képét szerelme lassú elmúlásának szemléltetésére. 
A hervadás képe azonban tovább érik lelkében. A hervadás folyamat, 
bemutatásához történések sorát kell számunkra elmondania : mesét, 
cselekményt kell kitalálnia. S miért éppen nőalakot választ születendő 
cselekménye hőséül? Nyilván azért, mert a nő hivatása a szerelemben 
csúcsosodik ki. A férfinak más céljai is vannak, a női lélek az, amelyik 
teljesen fel tud oldódni a szerelemben, a reménytelen szerelem csak 
a nő számára jelenthet igazán elhervadást. Miért helyezi továbbá a 
költő elbeszélése cselekményét a középkorba? A romantika érdek
lődési irányának magyarázó elvére — mely a Zalán futásával kap
csolatban már szóba került — éppen csak utalunk, most pusztán az 
élmény „öntudatlan logikájából“ akarjuk megérteni a mese kelet
kezését. Tudjuk, hogy a költő szerelmi vágyának teljesülése előtt 
legfőbb akadályként az a társadalmi különbség állott, mely a szegény 
házitanítót a gazdag és tekintélyes földesúr leányától elválasztotta. 
Hazai történetünk melyik korában voltak az egyes társadalmi osz
tályok között áthághatatlanabb válaszfalak, mint a középkorban? 
A cselekmény — egy leánynak nagy társadalmi különbségek miatt 
bekövetkező szerelmi hervadása — legalkalmasabban a középkorba 
állítható be. Hogy a társadalmi akadályok legyőzhetetlensége nyilván
való legyen, a leánynak a királyba kell beleszeretnie. Olyan királyt 
kell azonban Vörösmartynak választania, aki legalább a néphitben 
közvetlen érintkezést ta rto tt fenn alattvalóival, mert csak így kép
zelhető el, hogy polgári származású leány beleszeressen. A köz
tudatban leginkább Mátyás királyról él az a hit, hogy álruhában a 
nép között j á r t : a költemény másik főszereplője tehát Mátyás lesz. 
Miért kell továbbá Ilonkának a világtól elvonulva — ahogy kép
zeljük — egy erdő közepén laknia? Tanítványaim két okát adták 
ennek: Egyedül csak így lehet, hogy Ilonka nem ismeri a királyt. 
Ha pl. egy budai polgárleánynak a király iránti szerelméről szólna 
az elbeszélő költemény, már nem tudnánk olyan rokonszenwel 
kísérni a leány sorsát, mert nagyravágyást látnánk szerelmében. 
Egy másik tanulóm szerint Ilonka, mint a nagyvilági élettől távol 
élő leány inkább megfelelt Vörösmarty szerelme szimbólumául, mert 
Vörösmarty szerelme is ilyen világtól elzárt, érzéki vágyaktól meg 
nem fertőzött szerelem volt.

Mikor eddig eljutunk a költemény belső, logikai szálainak a fel-
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fejtésében, meg kell állnunk. A tanulók ugyanis hajlandók ezt a 
magyarázatot, a költemény-magyarázásnak ezt a módját a képtelen
ségig vinni. Meg kell tehát velük értetni, hogy a költeménynek ez 
a logikája végeredményben csak saját prózai logikánknak a költe
ménybe való belevitele. Egyáltalán nem valószínű ugyanis, hogy 
Vörösmarty ilyen meggondolások alapján ju to tt el a Szép Ilonka 
meséjéhez. Ö minden valószínűség szerint egyszerre, hosszas töp
rengés nélkül alkotta meg meséjét. Ebből azonban természetesen 
nem következik az, hogy előbbi okviszony-megállapításaink hely
telenek. Csupán azt kell tudnunk, hogy ezt a számunkra csak foko
zatosan, lassan kiokoskodott s így magában vértelen, száraz, a meg
kapó szépséget nélkülöző mesevázlatot, melyhez különben is csak 
utólag, mintegy a műalkotásban rejlő rejtett logikumot keresve 
jutottunk el, Vörösmarty egyszerre, valami titokzatos kényszer 
hatása alatt találta meg. Az a mese-vázlat, melyhez mi okoskodással 
jutottunk el, abban különbözik Vörösmarty meséjétől, hogy — bár 
főbb vonásaiban a mi mesénk is megegyezik a költőével — a mi 
mesénkén érzik a kiagyaltság, érzik az, hogy előre elhatározva 
alkottuk meg mesénket. Ezzel szemben Vörösmarty meséjén, éppen 
mivel önkéntelenül és hirtelen tö rt fel a költő leikéből, átüt az alko
tásnak az a hevülete, melyben a logikai okoskodás ú tját megrövidítve 
egyszerre ér el az utólag logikával igazolható eredményhez. A költői 
léleknek ezt a hevült állapotát, melyben élménye formát nyer, ihletnek 
nevezzük.

Az elmondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Vörös
marty költeménye élményt keltett bennünk. Ehhez szükséges volt, 
hogy a költemény maga is élményből szülessen meg. Vörösmarty 
élménye Perczel Etelka iránt érzett reménytelen szerelme volt. 
Mint magunkon tapasztaltuk, az ember hajlandó arra, hogy saját 
élményét a külvilágba kivetítse, tárgyiasítsa. Vörösmarty elmúlóban 
levő szerelme élményét először két sorban fogalmazta meg, s ezt a 
már tárgyiasított, sőt röviden meg is fogalmazott élményt, egy az 
átlagemberek számára utánozhatatlan lelki állapotban, az ihlet 
állapotában olyan mesébe ágyazta be, melynek főbb szálait okosko
dással is megalkothatjuk, de lényegét, azt, amiért Vörösmarty meséje 
tetszik, amiért az nemcsak logikus, hanem ami a lényege : szép is — 
már utánaalkotni nem tudjuk. A költői műalkotás tehát magyaráz
ható, de utánozni nem tudjuk, mert épp az, ami értékessé te sz i: 
szépsége, kívül esik a mi alkotóképességünkön.

Az elmondottak vázlatának lerögzítéséhez alapul szolgálhat a 
Kerecsényi—Vajthó-féle tankönyv Szép Ilonkához fűzött jegyzetének 
utolsó bekezdése.

Végül még azt jegyzem meg, hogy Vörösmarty Szép Ilonkájá
nak az irodalomtanítás keretében való feldolgozásáról már jelent 
meg egy tanulm ány: Király György : Szép Ilonka. Adalék a magyar 
irodalomtörténet tanításához. (A budapesti IV. kér. főreálisk. 1911—12. 
évi Értesítője 3—16. 1.) Király még nem ismerhette Darvas János
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idézett megállapításait, s ezért a Szép Ilonka keletkezését kettős 
élményi alapból : egy reális élményből s több irodalmi mű hatásából 
magyarázza. Sikerrel szemléltethető a Szép Ilonkán a romantikus költő 
képzeletvilága is, a költemény ízléstörténeti feldolgozása azonban 
jelenlegi tantervűnk szerint a tulajdonképpeni irodalomtörténet
tanítás keretébe, a VIII. osztály anyagába tartozik.

Debrecen. Otrokocsi Nagy Gábor.

A  közgazdasági középiskolák.1
Az 1938 : XIII. te. gazdasági középiskolák gyűjtőneve alá vonja 

az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági középiskolát, mint szak
iskolákat, hogy ezzel a feladat közösségét jelezze. A törvény a tárgyi 
alapot is megadja arra, hogy bennük az egyező szellem kifejlőd
hessék. E szellem kialakulását nevelői gondolkodású nevelők segít
hetik elő ; csak ezáltal tud ez az iskolafaj a köznevelési intézmények 
sorába lelkileg beilleszkedni.

A szerző a továbbiakban megállapítja, hogy a közoktatás rend
szerében a szakiskola helyét törvény nem jelöli meg. Sajnálatosan 
nincs olyan köznevelési törvényünk, amely biztosítani tudná a nemzet 
nevelési szükségleteinek megfelelő kielégítését; ezen épülhetne fel 
— ha a valóságban megvolna — az ország művelődéspolitikája, s ebből 
adódhatnék, hogy a nemzetnek nem éppen egyszerű nevelése egy
séges lehessen. Az egységet a nevelés, köznevelés, iskola, szakiskola 
tiszta fogalmai adhatják, ezekkel lehet a szakiskola helyét meg
keresni, a rendeltetését felismerni. Így láthatjuk meg, hogy szakiskola 
annyiféle lehet, ahányféle külön foglalkozás kialakult, ezért a szak
iskola fogalmában a gyakorlatiság vonása a legfőbb. Ez a követel
mény nem homályosíthatja el azt a tényt, hogy a szakiskola növen
dékei nemcsak valamely foglalkozásra, hanem egész életükre is az 
iskolájukban készülnek fe l: „az ember nemcsak szakmunkás, hanem 
polgár is“, életének más feladatai is vannak, amelyek megkövetelik, 
hogy a szakemberek művelt emberek : a közösség tudatos munkásai 
is legyenek. A szakiskola rendeltetésében tehát nem szorulhat hát
térbe az ember egyetemes kiművelésének szándéka. E  kiművelés 
azonban szakszerű és gyakorlati.

A szakiskola ezzel válhatik a nemzeti közművelődés egyik irányí
tójává. E elyen kapjuk a szerző örökszép tanítását a rró l: mi az 
értelme, ogalma, jelentősége a nemzeti közműveltségnek. E köz- 
műveltség egyetemes keretébe a szakiskola akkor illeszkedik be, ha 
a nemzet valamennyi tagját szellemi egységbe foglaló műveltség

1 Imre Sándor : A gazdasági középiskolák része a köznevelésben. Buda
pest, 1941. 61 1.
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elemeket is nyújt. így elkerülhető az egyoldalú művelődés is, amely 
a magyar közművelődésből fájdalmasan nem hiányzik. A szakiskola 
felismerteti az élettel való közvetlen kapcsolatokat, ugyanakkor 
tájékoztat az általában művelő iskolák tanulmányi anyagában is. 
E kétirányú munkát a nevelés tevékenysége fonja eggyé, a szak
iskolákban nevelés folyik, az o tt végbemenő művelődés szakiránya 
gyakorlati tevékenységeket megalapozó ismeretköreivel a nemzeti 
közműveltséget egészíti ki.

Ez iskolák a növendékeiket 15—16 éves korukban más iskolákból 
veszik át, e növendékek addigi fejlődése létrehoz bizonyos minőséget, 
amihez a szakiskola munkája igazodik. A gazdasági középiskolák 
nevelése a növendékeken felismerhető, szembetűnően sok előzmény 
nyomaihoz kapcsolódik, hogy folytatás legyen, és mert növendékei 
további iskolai művelésben rendszerint már nem részesülnek, ez az oka 
annak, hogy a gazdasági középiskola (gki.) a közműveltségnek egyik 
döntő meghatározója.

A gazdasági pályák fontosságának felismerése jogosulttá teszi 
íl reménykedést, hogy a szakiskolai tanulók minősége ezután még 
javul, a szakiskola nem áll m ajd az elkövetkező időben másodrangú 
helyen, s hogy ezentúl a tanulói közül többen lépnek főiskolára, külö
nösen abban az esetben, ha az iskola is megmutathatja, hogy szak
szerű tudományos tanulmányozásra (amit a főiskola követel) jobb 
alapot tud vetni, mint az általában művelő iskola.

A szakiskola helyz étét a köznevelés egyéb szervei között döntően 
az határozza meg, hogy a család közvetíti a szakiskola hatását a 
következő nemzedék iskoláihoz. A helyi viszonyok is részesek a 
szakiskola sorsának alakulásában, továbbá a törvény, amely szabá
lyozza a növendékei előtt megnyíló foglalkozásokat. E szempontból 
az iskolafenntartó egyházak közfelfogása sem közömbös, még kevésbbé 
a jelennek a jövőt feltáró alakulása. A legnagyobb hatású kérdés az, 
hogy a szakiskola vájjon milyen mértékben tudja  a művelődés vágyát 
növendékeiben felébreszteni és erőssé tenni. A munkáját jól végző 
szakiskola a vágyat a szakszerű továbbképzés és az egyetemes műve
lődés irányában fejlesztheti ki. Nem kétséges, hogy minél tudatosabbá 
tudja tenni növendékeiben az önművelés szándékát, annál több 
becsülésben lesz része. Ha ez a várakozás teljesül, e növendékek által 
a közműveltség emelkedik, a nemzetre való hatása fokozódik, s így 
a közszellem e szakiskolák által a tisztultabb életfelfogású gyakorlatiság 
terjesztésével gazdagodnék. Jaj volna az iskolának is, ha belőle kilépő 
fiatalember a befejezettség önhittségével az iskola utáni hamari 
érvényesülés vagy a reá váró munka sokasága m iatt lemondana az 
önművelésről. Az önművelés szándéka erőssé lesz a növendékekben, 
ha az iskola híven betölti hivatását, ha a gazdasági szakiskola ember
alakító, művelő hatását tekintik a benne működő nevelők a legfőbb, 
a közre nézve igazán legnagyobb kérdésnek. A gki. soha nem vétheti 
szem elől: mennyire nem mindegy, hogy „kifejlett értelmű, világosan 
gondolkodó ember tisztult erkölcsi szempontjait érvényesítik-e“ a
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gazdasági életben működők, avagy betanult ismereti anyag gépies, 
lélektelen felhasználása közben alantas szándékok nyilatkoznak meg 
munkájukban.

Mindenik iskolában a növendék érdeke a középponti kérdés. 
A gki.-nak növendékei életében az a szerepe, hogy „megadja a válasz
to tt munkakörhöz szükséges előkészítést“, ami csak a növendékek 
egyéni életéhez való kapcsolódással sikerülhet. Ez nem könnyű 
feladat a növendékek egyéni sokfélesége miatt, s növeli a nehézséget 
az a tény, hogy a fiúk a serdülés kellős közepén lépnek ebbe az 
iskolába, a leányok pedig a serdülésnek mintegy utóhullámait élik 
itt át. A serdülés szaka a válságok ideje, sokféle ingadozás, a növen
dékek magatartásának egyenetlensége jellemzi; az ekkor végbemenő 
érés bonyolultsága nemcsak testi, hanem lelki változásokkal is jár, 
am it a gki. tanítóinak azzal a gondolattal kell tudomásul venniök, 
hogy akaratuk nem érvényesülhet a gyermekekre nézve szükséges 
mértékben, a vezetés nehéz. Azonban a gki. tartozik egyetemes neve
lési feladatot vállalva, a kibontakozást az ember egész életére döntő 
években elősegíteni, s az egyoldalúságot elkerülve : a szakképzéssel 
is a mindenoldalú fejlődést szolgálni. „A gki.-nak az a törekvése, 
hogy növendékét művelt emberré nevelje“, mégpedig úgy, hogy 
,,a művelt ember széles látókörében igyekszik a gazdasági szemlélet 
teljes kifejlését megalapozni.“

Az egyetemes nevelési feladat — amely a gki. előtt is ott áll — 
a nevelés céljából következik ; a cél minden iskolában : a teljesen 
kiművelt ember. Ennek elérése érdekében, hogy a növendék a gazda
sági életnek majdan értékes tagja lehessen, a tanuló testi és szellemi 
(értelmi és erkölcsi) kifejlődését kell elősegítenie, s bennük azt a  
törekvést kell megszilárdítania, hogy akarjanak egészséges életet 
élni, szellemi önállóságukat egyre inkább kialakítani s állandóan 
erkölcsi jócselekedetre igyekezni. Tárgyunkra vonatkoztatva: a 
gki.-nak az a testnevelési feladata, hogy „a növendékeiben tudatossá 
tegye : miként lehet leendő munkájokban egészségesen élni, azaz 
hogyan kell az egyes munkanemek egészségügyi hátrányaitól véde
kezniük“. Az értelmi nevelés a gki .-ban „az önálló tevékenységre való 
nevelést jelenti“; a gazdasági pályák országos szerepe ezt követeli. 
E  nevelési ág tartalm a itt sajátos vonásokból tevődik össze, mert 
a szakismeretek és a közismereti tárgyak együtt vannak, azzal a 
rendeltetéssel, hogy a benső egységbe olvadó kettősség gazdasági 
szemléletet fejlesszen ; e nélkül nem lehetne a „növendékből a gazda
sági életnek tudatos részese, legfeljebb gépiesen dolgozó, alsórendű 
eszköz“ . Az erkölcsi nevelés készíti elő a növendékeket az „illető 
foglalkozások erkölcsi követelményeinek teljesítésére és erkölcsi 
kísértéseitől való védekezésre“ . A növendékek jellemében ki kell fej
leszteni a legfőbb vonást: a nemzet sorsáért uralkodó felelősséget. 
A növendékek erkölcsi erejének fejlesztésével mind az egyeseket, 
mind a társadalmat védi a gyenge emberektől. A közösségellenes 
tulajdonságok ellen a gki.-nak is küzdenie kell a maga területén, e
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végből a velünkszületett önzés megnemesítésére van szükség a szo
ciális érzés kifejlesztése útján.

A nevelés sokrétű tevékenységének egy-egy részlete a nevelés 
eszközei; ezek nélkül az állandó feladatokat nem oldhatnók meg. 
Három eszközcsoportot szoktunk megkülönböztetni, mindeniknek 
két-két alakját jól ismerjük: a nevelés világának örök alkotóelemei 
ezek. A gondozásból a gondoskodás alakja ad alkalmat a gki.-ban 
a tapasztalásból való tanulásra, ugyanakkor óvakodik a túlságos 
gondoskodástól: a gyámkodástól, éppen a választott életpálya m ia tt; 
az önállótlan ember nem jó munkása pályájának. A tanításban, mint 
eszközben, mind a példa, mind az oktatás nélkülözhetetlen a gki.-banr 
mert a példa maga helyett beszél, az oktatás pedig azért nagyjelen
tőségű, mert a gazdasági munka szellemi feltételei csak oktatással 
fejleszthetők ki.

„A gki.-ban a gyakorlás a nevelés legfőbb eszköze“, ezzel kitűnően 
szolgálható a gki. gyakorlatisága, ami által a gazdasági élet vala
melyik meghatározott ágába akarja növendékeit bevezetni, az élettel 
közeli kapcsolatot teremteni s kifejleszteni a tanulóban a készséget 
a mielőbbi munkába állásra. Munkában való állandó részvétel, azaz 
sokoldalú gyakorlás' nélkül „sem a munkatér megismertetése, sem 
a hozzáértés és ügyesség kifejlesztése nem lehetséges“. Ezért a gki. 
módszere a dolgoztatás, ebben jelentkezik a szoktatás és foglalkoz
tatás : a gyakorlás két alakja. A közismereti tárgyak oktatása és a 
szakszerű munkában való gyakorlás együttesen teszi alkalmassá a 
gki. növendékét hivatása betöltésére.

*

Mindig nehéz olyan tanulmány ismertetése, amely a tömör mon
danivalókból szilárd szerkezetű, zárt egységet alkot, olyan logikai 
felépítésben, amelyben gondolat gondolathoz kapcsolódva: minden 
fogalom a maga helyén van, benne semmi sem fölösleges, mindenik 
részlet alkotóelem az egészben. Ez a meghatározó oka annak : miért 
nem vállalkozhattunk aprólékos ismertetésre, csupán a tartalom 
főbb vonásainak kiragadására; az alkotás kitördelt darabkáinak 
összeillesztése talán méltatlan próbálkozás lett így is. Magát a könyvet 
kell olvasni, újra meg újra elővenni.

Az ismertetett könyv olyan szakmunka, amelyből a neveléstani 
ismeretek rendszeres egységének teljes alapja is megismerhető. De, 
mert a gki.-k rendeltetése a mindennapi élettel a lehető legszorosabb 
összefüggésben van, a könyvet nem szakember is sok tanulsággal 
olvashatja a benne lelhető köznapi fogalmak tisztasága, tisztázása 
miatt. Valóban benne van mindaz, amit élünk, vagy inkább : amit 
szellemi létünk, gondolkodó, jót akaró énünk szerint élnünk kellene.

Ezeken kívül — s ez bennünket közvetlen közelről érdekel — 
határozott, komoly intést is kiolvashatunk a református iskolapolitika 
felé, a következő sorokból: „Ma egyenesen az életrevalóság és egyház- 
politikai tudatosság jelének kell felfognunk, hogy az egyházak fel-
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ismerik-e a szakiskola rendeltetését és jelentőségét — a saját jövőjük 
szempontjából is“ (23. 1.). A református társadalom közművelődése 
ma erősen egyoldalú, ilyen e miatt a közműveltsége is ; a gimnázium 
a hagyományosan uralkodó iskolafaj, amely főképpen történelmi és 
irodalmi műveltséget terjesztett és terjeszt, tehát nem nyújt egye
temes műveltséget, hiszen az élet közvetlen, el nem hanyagolható 
szükségletei elsikkadnak a református művelődés folyamatából. 
Eleven húsunkba vágó feladat lenne egyszer egészen alaposan meg
vizsgálnunk azt a kérdést, hogy a panaszlott s meggyőződésünk 
szerint ezután még jobban érzett háttérbe szoríitatásban mi része 
van annak, hogy nincsenek gyakorlati szakiskoláink. Félő, hogy a 
magyar társadalom elkövetkező szerkezeti elváltozásában a refor- 
mátusság nem jelentkezik majd a maga értékének megfelelő erővel 
az életnek azon a területén, amely hamarosan sokaknak felemelkedést, 
szellemi és anyagi megerősödést hoz. Van-e, ki nem veszi észre a szeme 
előtt végbemenő változást s nem ismeri fel az egyháznak, mint szel
lemi közösségnek ebből eredeztethető feladatait; a következmények
kel — amelyek immár parancsoló szükségességgel állnak elibénk — 
csak a korszerű módosítás vállalásával nézhetünk szembe.1

A tanulmány jelentőségét a szaktudomány területén keresve, 
elmondhatjuk, hogy a könyv olyan te tt, amelyre útmutatásul mellőz
hetetlen szüksége van annak, aki a magyar köznevelésnek éppen 
eléggé bonyolult szervezetében az új iskolafaj helyét világosan akarja 
látni. A bontakozó magyar neveléstudománynak kivételes szerencsé
jére az útm utatást olyan szerzőtől kapjuk, aki már négy évtized óta 
küzd a magyar köznevelés rendszerezéséért, kifejtéséért, a helyes 
szervezés alapelveinek ismételt megmutatásával. Ezért mondjuk, 
hogy a könyv jóval több, mint hézagpótló munka.

Nagykőrös. Dr. Juhász Béla.

Az Országos Református Tanáregyesület 1941 november 1-én 
délután 3 órakor Budapesten, a Lónyay-utcai református gimnázium 
dísztermében ta rto tta  közgyűlését. A közgyűlésen szép számmal

1 A szerző figyelm eztetése — távo l korunk mai, jellemző válságaitól — 
m ár 1914-ben elhangzott az ORTE debreceni közgyűlésén A magyar nevelés
Íeladalai és a református iskolák c. előadásában, közvetlenül az első világháború 
dtörése előtt, így : „N em  kellene-e az egyházaknak a tudatos nemzetnevelés, 

az előrelátó és a tanulságokat felhasználó művelődési politika szellemét követ
niük, és a most rem élhetően m ajd kínálkozó alkalm at m egragadva, —  némelyik 
reform átus gim názium ot mássá alakítaniok? Olyan iskolává, am elynek éppen 
az a feladata, hogy környezetének életéhez, szükségleteihez alkalm azkodjék, 
és a nemzet term elő erejét, gyakorlati tevékenységét fokozza.“ (L. az előadás 
különnyom atában, 16. lapon.)

Az Országos Református Tanáregyesület 
közgyűlése.
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jelentek meg az egyesület tagjai, s megjelentek előkelő vendégek is. 
Így az Egyetemes Konventet maga dr. Balogh Jenő v. b. 1.1., ny. mi
niszter, világi elnök képviselte, a Dunamelléki Református Egyház- 
kerület képviseletében Szabó Imre esperes, a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Minisztérium képviseletében vitéz Szőmji Sándor tanügyi fő
tanácsos, az V. ü. o. h. főnöke jelent meg. Megjelent a közgyűlésen 
vitéz Fraknóy József budapesti tanker, kir. főigazgató, a budapest- 
vidéki tanker, kir. főigazgatóság képviseletében Luby Margit felső
kereskedelmi iskolai igazgató, az Országos Középiskolai Tanáregye
sület képviseletében dr. incseli Szőts Gyula tanügyi főtanácsos, nyug. 
gimnáziumi igazgató, a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egye
sülete képviseletében Szalacsy Richárd tanár, az Országos Evan
gélikus Tanáregyesület képviseletében dr. Bánkúti Dezső tanügyi 
főtanácsos, elnök, a Katolikus Tanáregyesület képviseletében 
dr. Wagner József gimn. igazgató.

A közgyűlést közének és Szabó Imre esperes imája után dr. vitéz 
Bessenyei Lajos ny. tanker, kir. főigazgató, elnök nagyhatású beszéd
del nyitotta meg. Bejelentette, hogy ez a kétévi kényszerszünet után 
ta rto tt közgyűlés kizárólagosan adminisztratív jellegű, munka- 
közgyűlés, melynek egyedüli célja számot adni az egyesület két év 
alatt végzett munkájáról. Örömmel emlékezve meg a legutóbbi köz
gyűlés óta bekövetkezett kétszeri országgyarapodásról s különösen 
Erdély egy részének és a keleti országrésznek felszabadulásáról, 
s üdvözölve a hazatért református tanintézeteket, megállapította, 
hogy „a magyar köznevelés, minden háborús gátló körülmény elle
nére még a legutóbbi évek alatt is a haladás, a fejlődés élénk ütemét, 
a dolgozás felfelé ívelő lendületét mutatja“ .

Az utóbbi évek köznevelési mozgalmai közül különösen háromra 
irányította rá a figyelmet, m int olyanokra, melyeknek igen-igen 
fontos, egyenesen döntő hatása van a magyar ifjúság jövendő ki
formálásában. Az első ezek közül a tehetségkutató munka. E tekin
tetben a kezdeményezés református gimnáziumainkból indult ki. 
A sárospataki, hódmezővásárhelyi, miskolci, nagykőrösi, szeghalmi 
gimnáziumok tehetséges, de teljesen szegény gyermekeket válogat
tak  ki, és kezdték meg kitaníttatásukat az iskola költségén. Ebben a 
református kollégiumok régi példáját követték ugyan, de új az, 
hogy most nem a gyermekeknek kell jótéteményeket kérniök az 
iskolától, hanem maga az iskola megy el értük, és emeli őket keb
lére, nem engedvén a kiművelésre érdemes magyar tehetségeket el
kallódni. Az ORTE erről a munkáról ismertető füzetet is adott ki a 
dr. Harsányi István szerkesztésében, amely országos visszhangot 
keltett úgy annyira, hogy a mostani tanév elején a magyar köz- 
oktatásügyi kormányzat is programmjába vette az intézményes 
tehetségkutató és tehetségmentő munka megindítását, és ebben az 
évben 100, a következő években 250 ilyen kiválasztott tehetséges 
és szegény magyar gyermeket kíván teljesen ingyen kitaníttatni, 
megteremtvén erre a szükséges anyagi alapot is. Nagyon kívánatos
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lenne, ha a református gimnáziumok, melyeknek érdeme és vitat
hatatlan dicsősége e munka megindítása, szintén kapnának meg
felelő erkölcsi és anyagi támogatást a munka folytatásához a kor
mányzati tényezők részéről.

A másik mozgalom, amely minden magyar református köz
nevelő érdeklődésére számot ta rtha t, a diákkaptár-munka. Ebben 
református iskoláink eddigelé nem mutathatnak fel nagyobb ered
ményeket, pedig ez is nagyjelentőségű, amennyiben célja a magyar 
ifjakat gyakorlatiasságra, a gazdasági pályák megbecsülésére, nem
zetünk anyagi vérkeringésének magyar faji felfrissítésére és ellá
tására nevelni az öntevékenység szinte százszázalékos alkalmazá
sával. E mozgalom felvirágzásától remélhető a magyar ifjúság aktív 
részvétele a gazdasági életben és a gazdasági pályáktól való idegen
kedésének megszűnése, ezért nagyon kívánatos, ha református isko
láink is fontosságához mérten pártolnák ezt a nagyon korszerű neve
lési mozgalmat.

Végül azokat a kormányintézkedéseket méltatta az elnöki meg
nyitó, melyek az ifjúsági testnevelés ügyének gyökeres átszervezésével 
hivatva vannak megszüntetni az évtizedek óta panaszolt aránytalan
ságot egyfelől az értelmi, másfelől az erkölcsi és testi nevelés között. 
Remélhető, hogy ez a reform, helyes kitervezés és megfelelő végre
hajtás esetén, ifjúságunk testi nevelésében igen üdvös hatást fog 
eredményezni.

Kétségtelen, hogy mindezek az örvendetes kezdeményezések 
csak akkor fognak értékes gyümölcsöket teremni, ha a végrehajtás 
kifogástalan lesz. „Erre viszont tanárok kellenek: jól képzett és meg
felelően fizetett, anyagi gondoktól mentes és hivatásuknak lelkesen dol
gozni bíró tanárok.“’ Évtizedek óta folyik a küzdelem a nevelői munka 
erkölcsi és anyagi elismertetéséért, de sajnos, szinte minden eredmény 
nélkül, úgyhogy ma már ott tartunk, hogy megkezdődött nálunk a 
tanárhiány. Évek óta fokozatosan csökken egyetemeinkben a böl
csész ettanhallgatók száma, mert a tanári fizetésrendszer hibái miatt 
a tanári pálya nem nyújt a nemzeti életben való nagy fontosságával 
arányos anyagi ellenszolgáltatást a tanárnak. „Odajutottunk, hogy 
a kezdő járásbíró nem sok különbséggel ott kezdi fizetésben pályá
já t, ahol a magyar tanár 35 évi szolgálattal végzi. Ez semmiképpen 
sem helyes és méltányos. A világért sem irigyeljük mi a bíráktól azt 
a fizetést, ellenkezőleg : nagyon helyeseljük, de nem értjük, miért 
nem kaphatjuk meg mi is ugyanazt? Ha szükség van független, 
anyagi gondoktól mentes bíróságra, akkor legalább ugyanolyan 
mértékben kell a független, anyagilag kielégítőleg fizetett tanárság 
is, mert a tanítás és nevelés semmivel sem könnyebb, m int az Ítélet
hozatal. Ezenkívül egy állam életében van is olyan fontos, mint a 
bíráskodás. Mert igaz, hogy „iustitia est regnorum fundamentum“, 
de hogy a „regnum“, az állam kialakuljon, fennálljon, ahhoz bizo
nyos fokú és mértékű műveltség szükséges, amit viszont a tanítók 
és tanárok adnak meg, építenek fel és tartanak fenn. Ez megcáfol-
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hatatlan igazság, és aki ezt nem látja be, az nem érti meg egy állami 
szervezet életfolyamatát. Sőt a helyes, a szükséges iskolai munka 
egyenesen feltétele a jól kiépített honvédelemnek, a háborúk győzel
mes lefolytathatásának is, amit az olyan hatalmas katpnanemzet, 
mint a német, elismer és szállóigévé lett mondásával bizonyít. Mind
ezek alapján a legtermészetesebb lenne, hogy a tanárok is ugyanolyan 
fizetésben részesüljenek, mint a bírák és katonatisztek.“ Különösen 
fontos ez most, a négy ízben történt országgyarapodás után, amikor 
a lelkekben két évtizeden át végzett rombolást kell a magyar neve
lőknek kijavítaniok a lelkek átformálásával és a tőlünk mestersé
gesen elidegenített lelkek visszahódításával. A fizetésrendezésnek 
most kell azonnal bekövetkeznie, mert „periculum in mora“ !

Az általános tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után dr. Kun  
Sándor debreceni református gimnáziumi igazgató terjesztette elő 
rendkívül tartalmas, az egyesületi élet minden mozzanatára világos
ságot vető, nagy gonddal kidolgozott, terjedelmes főjegyzői jelentését. 
A központi igazgatóság kétévi tevékenységéről adott beszámolójá
ban szólt a filozófia tanításának kérdéséről, a vallástani tanterv 
revíziójáról, a vallástanári konferenciák rendszeresítése ügyében 
te tt lépésekről, továbbá igen részletesen arról az eredményes mun
káról, melyet az egyesületnek 1939. évi hajdúnánási közgyűlésén 
megalakított szociálpolitikai szakosztálya Nagy Miklós szeghalmi igaz
gató elnökletével végzett az utóbbi két évben. E szakosztály foglal
kozott a tanügyi kamarák szervezésének kérdésével, sőt e tekintetben 
törvényjavaslat-tervezetet is dolgozott ki, de a kérdés egyelőre le
került a napirendről, nem utolsósorban a tanárság közönye m iatt. 
Foglalkozott a szakosztály a református tanárság általános szociális 
helyzetével, amelynek javítása tekintetében már konkrét eredmé
nyekről is lehet beszámolni, a pótórák és az óraadó tanárok díjazása 
és az internátusi tanárok helyzetének javítása terén. Kezdeménye
zést te tt a szakosztály a tanári rendnek az egyházi élet intézésébe 
való fokozottabb bekapcsolása ügyében is, több felterjesztést intézve 
a tárgyban a központi igazgatóság útján az Egyetemes Konventhez, 
sajnos, eredmény nélkül. Némileg honorálta az Egyetemes Konvent 
a szakosztály és a központi igazgatóság álláspontját a tanárok minő
sítése ügyében, amennyiben elrendelte, hogy a református tanárok 
minősítése minősítő bizottságok nélkül történjék. Részletesen tá r
gyalta a szakosztály több ízben a református középiskolai Rendtartás 
ügyét, s remény van rá, hogy a közeljövőben ez a kérdés is kielégítő 
módon fog megoldást nyerni. A MATESZ elnökségéhez is több javas
latot terjesztett fel a szakosztály a központi igazgatóság útján, így 
kettőt a tanári javadalmazás kérdésének méltányos és igazságos meg
oldása ügyében, egyet a címkórság orvoslása végett, egyet a hadviselt 
tanárok érdekében, végül egyet a kisebbségi nyelveknek a magyar tan
nyelvű iskolákban való tanítása ügyében. Ugyancsak a MATESZ 
útján kérte az egyesület az illetékes fórumoktól az iskolai kirándu
lások rendezésének megkönnyítését jelentékenyebb vasúti kedvez-
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mények engedélyezése által, továbbá az V. fizetési osztály megnyitá
sát a tanárok (nemcsak igazgatók) számára is, végül a nyugdíjasok 
illetményeinek teljes összegre való visszaállítását. Viszont az Egye
temes Konventhez az énektanítás fejlesztésére és énektanári tan
székek szervezésére terjesztett fel az egyesület javaslatot, továbbá az 
önálló református tanterv kérdésében, amelynek megalkotására azon
ban az Egyetemes Konvent nem látja az időt alkalmasnak. Beszá
molt a főjegyzői jelentés a református gimnáziumok tehetségkutató 
munkájáról és annak fejleményeiről, amiről már az elnöki megnyitó 
kapcsán szólottunk, s a keletmagyarországi és erdélyi iskolák egy 
részének visszatéréséről és az egyesület ottani szervezőmunkájáról. 
Szép munkát végzett az egyesület, az OETE-vel karöltve, a protestáns 
szellemű tankönyvek kiadásának terén is. Sajnos, hogy némely tárgy
ban a kiírt pályázatokra nem akadt pályázó a szükséges tankönyvek 
megírására. Áldásos munkát végez az egyesület két jóléti intézménye : 
a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapja és a balatonboglári üdülő
telep útján. A tanárok gyermekeinek ösztöndíjaiban az 1939—40. 
évben 23 tanuló részesült és kapott összesen 7250 P összegű ösztön
díjat, az 1940—41. tanévben pedig 30 tanuló részesült összesen 9100 P 
ösztöndíjban. Ezenkívül az 1939—40. tanévben 143 tanuló kapott 
nevelési segélyt 9500 P értékben, 1940—41-ben pedig 146 tanuló 
kapott 8875 P összegű nevelési segélyt. Az utóbbi évben már az 
erdélyi tanárok gyermekei is részesültek ezekben az ösztöndíjakban 
és segélyekben. Ä balatonboglári üdülőtelep 1940-ben jelentősen ki
bővült, amennyiben az egyesület egy új villát ép íttetett a telepen 
25 férőhellyel, 24,088-86 P költséggel. A berendezéssel együtt az az 
összeg, amelyet az egyesület ebbe az építkezésbe belefektetett, 
32,923-84 P. Ezzel az üdülőtelep befogadóképessége 85 személyre 
emelkedett. Sajnos, a háborús izgalmak miatt az 1940-es idény 
gyenge eredménnyel zárult, mert a tagok nagy része nem tudta vagy 
nem akarta állandó lakhelyét elhagyni, viszont egy svéd professzor, 
dr. Latour, aki már évek óta minden évben visszatér az üdülőbe, 
ebben az évben is felkereste kedvenc tartózkodási helyét. Az 1941. 
évi tizedik fürdőidény már nagyobb eredményeket m utat fel, de azért 
sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a tanárság jórésze nem tud 
évi jövedelméből még szerényebb összeget sem elszakítani a nyári 
üdülés céljára, ami pedig nagyon szükséges volna mindenkinek. Még 
a nagy kedvezmények és a már második éve folyósított 100 pengős 
nyaralási segélyek mellett sem töltik meg a tanárok és családtagjaik 
az üdülőt. Az üdülő gondnoki és háziasszonyi tisztét 1940-ben dr. Mol
nár Pál debreceni református gimnáziumi tanár és neje, 1941-ben 
Bányai Sándor debreceni református tanítóképzőintézeti tanár és 
neje látták el hálát érdemlő fáradsággal és odaadással. Az ORTE és 
OETE együttesen ta rtják  fenn a Protestáns Tanügyi Szemlét, mely a 
terjedelemkorlátozás ellenére hűségesen igyekszik rendeltetésének, 
a magyar protestáns tanügy szolgálatának eleget tenni. Végezetül 
arról emlékezett meg a főjegyzői jelentés, hogy mikor és milyen
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alkalommal képviseltette magát a jelenleg 795 tagot számláló egye
sület gyűléseken, jubileumokon, ünnepélyeken, s felsorolta az egye
sület kitüntetett és előlépett, továbbá elhunyt tagjait szép méltató 
szavak kíséretében.

Az igazán nagy körültekintéssel megszerkesztett főjegyzői jelen
tés után Jakucs István debreceni református kollégiumi h. igazgató, 
főpénztáros terjesztette elő az egyesület pénztári jelentését, záró
számadásait a lefolyt két évről és költségelőirányzatát. Örömmel 
hallottuk a nagy gonddal készült, kimerítő jelentésből, hogy az egye
sület ingatlan vagyona a balatonboglári villán kívül még földbir
tokkal is gyarapodott, amennyiben Űjfehértón dr. Mezőssy Tibor 
földbirtokostól 22-5 kát. hold szántóföldet vásárolt az egyesület 
24,000 pengőért, mely kb. 7%-ot jövedelmez, mint az egyesület már 
régebben vásárolt birtoka is.

A választmány előterjesztéseinek során a közgyűlés tisztelet
beli tagjaivá választotta az erdélyi egyházkerület püspökét és főgond
nokát, Vásárhelyi János és gróf Teleki Artúrt, a megnövekedett 
adminisztráció zavartalan lebonyolítása érdekében pedig Nagy Géza 
debreceni református gimnáziumi tanárt másodpénztárnokká, dr. Végh 
József debreceni református gimnáziumi tanárt pedig aljegyzővé 
választotta a közgyűlés.

A közgyűlés tárgysorozatán végül az alapszabályok bizonyos 
mértékű, inkább csak stiláris módosítása szerepelt, melyet a közgyűlés 
•elfogadott. Megemlítésre méltó ezek között a tisztikar választásának 
újabb szabályozása.

Közvetlenül a közgyűlés után a jelenlévők értekezleten beszél
ték meg a református középiskolai Rendtartás régóta vajúdó kérdését, 
s arra a megállapodásra jutottak, hogy felkérik Nagy Miklós szeg
halmi református gimnáziumi igazgatót, hogy azokat a gondolato
kat és pontokat, amelyek a református középiskolák Rendtartására 
különösképpen jellemzőek és fontosak, de amelyek természetszerű
leg az állami Rendtartásból hiányoznak, részletesen dolgozza ki, 
a református Rendtartás megfelelő helyeire való beillesztés cél
jából.

A résztvevők azzal a megnyugtató érzéssel hagyták el a köz
gyűlés színhelyét, hogy az Országos Református Tanáregyesület 
hivatása magaslatán áll és jó munkát végez.

Debrecen. Dr. Ember Ernő.

A z Országos Evangélikus Tanáregyesület
közgyűlése.

Az OETE Budapesten az evangélikus leánygimnázium díszter
mében 1941 november 8-án d. e. 11 órakor ta rto tta  közgyűlését. 
Alkalom volt ez az evangélikus művelt társadalom megmozduló-
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sára. Megjelentek D. dr. Raffay Sándor, dr. Kovács Sándor és Turóczy 
Zoltán püspök, a főigazgató képviseletében Oberle József tan. főtan., 
a testvéregyesületek kiküldöttei: vitéz dr. Bessenyei Lajos az ORTE, 
dr. Kardeván Károly az OKTE, dr. Wagner József a Kát. TE, 
dr. Mesterházy Jenő a Tanítóképzőint. Tanárok E., Gadányi János 
az Ev. Tanítóegyesület nevében. A soproni ev. teol. fakultás tanárai 
és az egyetemi tanártagok nagy számban jöttek el, s vidékről kb. 
50 kiküldött érkezett fel. Dr. Kékén András Budapest—-Deák-téri 
lelkész imája után dr. Bánkúti Dezső elnök nyitotta meg az ülést. 
R ám utatott az 1940 tavaszán Békéscsabán ta rto tt közgyűlés óta 
történt történelmi változásokra. Luther Márton és Széchenyi esz
méiből merít — úgymond — munkájához erőt az evangélikus tanár
ság. A tanári pálya elnéptelenedése ellen az egyesület intézkedését 
kérte. Utána dr. Mályusz Elemér egyetemi tanár, r. tag tarto tta  meg 
előadását „A mai német történetfelfogás és a magyarság'“ címen. 
Fejtegette a német történetírók műveiben tapasztalható felfogás
változást. A maga részéről azt tartaná helyesnek, ha ezzel szembe
nézne a hivatalos magyarság és felvilágosító tudományos munkával 
igyekeznék a baráti német nemzet tudósait meggyőzni álláspontjuk 
helytelenségéről. Nagy tetszés kísérte fejtegetéseit. Dr. Remport 
Elek terjesztette be minden részletre kitérő titkári jelentését. Ennek 
nyomán elhatározta a közgyűlés, hogy Évkönyvet ad ki, s Bőhm 
Károly : „Az ember és világa“ című művének most újra kiadott 
I. kötete után megjelenteti dr. Bartók György sajtó alá rendezésében 
a YI. kötetet, az esztétikát, s ezzel a nagy filozófiai rendszert teljessé 
te sz i; épígy kiadja újra érdemekben gazdag elnökének, a tanár
ság jótevőjének már kifogyott „Luther lelke“ c. alkotását egy kö
tetbe foglalva ; ennek sajtó alá rendezését Ruttkay-Miklián Gyula 
püspöki titkárra bízza. A tanárság anyagi helyzetének javítása 
érdekében csatlakozik az egyesület az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesülethez, mely a tanárok számára a bírói státus megnyitását 
kívánja, s így óhajt a kezdő tanárok nehéz helyzetén is segíteni. 
A tanárhiány ellen is küzdeni kíván, amennyiben a neveltetési segé
lyek szétosztásakor a tanárjelölteknek évi 400—400 P-t kíván ju t
tatni, s őket előnyben részesíteni azzal a határozott kívánsággal, 
hogy a segélyezettek azután valóban tanári pályára menjenek. —■ 
Kilczer Gyula pénztáros jelentése megmutatta, hogy örvendetes az 
egyesület anyagi helyzete is a 300-ra emelkedett taglétszám tagdíjá
ból, továbbá a protestáns tankönyvek kiadásának jövedelméből. 
Beszámolóját, költségelőirányzatát a számvizsgálóbizottság jelen
tésével együtt örömmel vette a közgyűlés tudomásul.

A közgyűlést megelőző napon d. u. 6 órakor az If jú Évek szer
kesztőbizottsága ülésezett. Itt dr. Remport Elek felelős szerkesztő a lap 
szellemi, Ruzicska László, a kiadóhivatal vezetője a lap anyagi olda
láról számolt be. Bemutatta az előfizetők megoszlását, továbbá be
jelentette, hogy az elmúlt évben már 2300 előfizetője volt a lapnak, 
ez a szám folyó évben még emelkedett. Nagyon előnyösnek bizo-
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nyúlt a lapnak vidéken, Garab-nyomdában történő nyomása. A köz
gyűlés előtt a választmány ülésezett, majd a Böhm Károly-szakosz- 
tályban dr. Losonczi Zoltán elnök Bőhm Károly lélektanának jelentő
ségét vázolta a tudós születésének 95. és halálának 30. évfordulója 
alkalmával. E  tudományos előadás után dr. Veress Lászlóné a gyakor
lati pedagógia köréből vett tárgyról értekezett és a középiskolai 
gazdaságtan-órákról közölt érdekességeket. A Herman Ottó-szakosz- 
tályban dr. Bukovszky Ferenc a mennyiségtan-tanításban lehetséges 
szemléltetésről, dr. Vermes Miklós pedig a kémiai gyakorlatokról 
ta rto tt előadást.

Mindezek az alkalmak megmutatták, hogy az evangélikus tanár
ság milyen értékes munkát tud végezni, s milyen melegen érdeklődik 
minden szép és nemes iránt.

Krónikás.

A  sport káros hatása az iskolában.1
Mielőtt a különböző sportoknak a fejlődésben lévő gyermek 

szervezetére kifejtett káros hatásait ismertetném, mindenekelőtt 
hangsúlyozni kívánom, hogy távolról sem a sportok és a sportolás 
ellen akarok szólni. Sőt, mint iskolaorvos, magam látom és méltánylom 
talán a legjobban, hogy mit tud a sport egy véznább, vérszegényebb 
gyermekkel tenni, ha a sportolás megfelelő korban, megfelelő keretek 
között és megfelelő irányítás mellett történik.

Mindenekelőtt a testgyakorlás és a sport fogalmát szeretné 
tisztázni. A testgyakorlás, mint neve is mutatja, az egész test, az egész 
szervezet és annak minden egyes részének munkáltatását, gyakorla
toztatását jelenti. Sporton azonban az egyoldalúan, túlzottan, 
versenyszerűen űzött testgyakorlást értjük. Amíg az iskoláskorban 
a értem alatta az elemi első osztálytól az érettségiig terjedő időt — 
atestgyakorlás igen fontos, sőt szükséges, addig a sportolás —- főként 
ennak néhány fajtája — ebben az életkorban egyenesen káros. Jelen 
flőadásomban éppen ezen károsodásokra kívánom az Önök figyelmét 
elhívni. Indítékot nyertem előadásomhoz Neuber Ede professzor 
úrnak az elmúlt években (1936) megjelent azon tanulmányától, mely 
az egyetemi hallgatók orvosi vizsgálatának eredményeit tartalmazza. 
(Orvosi Hetilap 159, 1936.) Ebben a tanulmányban meglepő és nagy 
figyelmet érdemlő adatokat láthatunk. Hogy csak egyet említsek a 
sok közül : a vizsgált 265 hallgató közül 33-nál szívmegnagyobbodás 
volt észlelhető. Az ilyen fiatalkorban található szívelváltozás leg
többször a szervezet túlzott igénybevételének következménye. 
A klinikusok régen megállapították, hogy a serdülő korban a szív

1 A debreceni ref. gimnázium szülői értekezletén  elhangzott előadás.
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alak- és nagyságváltozása az őt ért külső és belső behatásra a leg
erősebb. Ügy fejezzük ezt ki, hogy a szív reakció-képessége ebben a 
korban fokozottan megnövekszik. Ennek a jelenségnek az okát az 
orvostudomány azon ú. n. neurohormonalis befolyásokban keresi, 
amelyek a serdülő korban erőteljesen nyomulnak előtérbe. Ezen 
hatásra a serdülő szív, amely a testi megerőltetések iránt amúgy is 
nagyon érzékeny, nemcsak ingadozóvá, hanem nagy fokban alakít
hatóvá is válik. A physiologiai folyamatok következtében a szív 
erőbeli képessége és munkabírása ingadozó, sok esetben csökkent, 
főként olyankor, ha a serdülő kor gyakori anaemiája m iatt a szívizom 
táplálása sem kielégítő. Ennélfogva a nagyobb megterhelésnek kitett 
szívrész könnyebben tágul ki. A túlterhelés végeredményben meg
erőlteti ezt a szívet, mely megváltozott reakció-képessége miatt 
kímélésre szorulna és a túlerőltetésre tágulással, megnagyobbodással, 
hypertrophiával reagál. Ezen serdülők egy része azok közül az ifjak 
közül kerül ki, kik koruknak vagy képességeiknek meg nem felelő, 
valamely szabadon választott sportot túlzottan és rendszertelenül 
űznek. így pl. kerékpároznak, futnak, footballoznak, boxolnak stb. 
Ha most pontosabban szemügyre vesszük az előbbiekben említett 
33 szívmegnagyobbodással bíró egyetemi hallgatókról szóló statisz
tikát, azt látjuk, hogy ezen ifjak nagy része sokat, főleg pedig verseny
szerűen sportolt. A kimutatás szerin t:

versenyszerűen sp o rto lt..................................16
sokat s p o r to l t ............................................. 9
közepesen s p o r to l t ........................   8

Azt hiszem, ezen adatok alapján bátran állíthatjuk, hogy itt 
elsősorban sportártalomról van szó. A vizsgált elsőéves hallgatók 
egyetemi tanulmányaik alatt még nem sportolhattak annyit, hogy 
ezen szívelváltozás náluk kifejlődhetett volna, fel kell tehát téte
leznünk, hogy ezen sportártalom még a középiskolában túlhajtott 
sportteljesítmények következményeként fejlődött ki.

Rendelkezésemre állanak még az 1936—37., valamint az 1937— 
1938. év vizsgálatának ugyanilyen irányú adatai, azzal a különb
séggel, hogy ez években nemcsak az elsőéves, hanem az összes fakultá
sok és összes évfolyamok hallgatói már átvizsgáltattak. Az 1938/39— 
1939/40—1940/41. év adatai pedig szintén csak az I. éves hallgatókra 
vonatkoznak. Itt már nem akartuk azokat a hallgatókat is a létszámba 
belevenni, akiket az első években megvizsgáltak, és a kimutatásaink
ban szerepeltek. A szív megnagyobbodását (hypertrophiáját) Rtg. 
vizsgálattal állapítjuk meg. A részletesebb adatok ismertetésétől el 
kell tekintenünk. A vizsgálatokból csupán a szívre vonatkozó meg
figyeléseket választottam ki.

Ezen évekre vonatkozó adatokat az alábbi táblázatban állítottuk 
össze.
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Ezen adatok megtekintése után nem lehet kétséges, hogy úgy 
itt, mint az 1935—36. évben vizsgált elsőéveseknél a szívelváltozások 
nagy része sport, de különösen tréning-ártalomra vezethető vissza. 
Az ártalom kifejlődésében nagy szerepet játszott az, hogy az erő
szakolt sportteljesítmények a serdülő kor azon idejére estek — neve
zetesen a középiskolás kor második felére, amikor éppen az előbb 
em lített physiologiai labilitásoknál fogva a tanulók egy részének 
szervei, elsősorban szive erőteljesen űzött sportolásra, ill. tréningre 
nem alkalmas.

Ezért vagyok bátor Önök előtt, a szülők előtt, a sport ártalmairól 
beszélni, m ert hiszen gyermekeik nevelését inkább Önök tartják  a 
kezükben, mint mi itt az iskolában, ahol a gyermek csupán 5—6 óra 
hosszait tartózkodik. Ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy nem 
arra akarom Önöket rábeszélni, hogy gyermekeiket a testgyakorlás
tól, a testet, lelket nemesítő és erősítő sportoktól elvonják,1 hanem 
csupán vázolni szeretném azokat az ártalmakat, amelyek a hely
telenül, nem szakszerűen vezetett, a tú lhajtott és versenyszerűen 
űzött sportolás után bekövetkezhetnek. Ezen ismertetésem során 
nem az egyes sportágak elterjedtsége vagy közkedveltsége lesz az 
irányító szempont, hanem egy általános fontosságú orvosi elv : a 
„nil nocere“ „nem ártani“ jelszava. Mert az ésszerűtlen túlzással a 
a legideálisabb sportág is ártalmas lehet, különösen akkor, ha olyan 
egyén műveli, áld azon sportág művelésére nem alkalmas.

Vegyük már most sorba az egyes sportágakat, így legelőször 
az ú. n. gyorsasági gyakorlatokat, amilyenek a rövid távfutás, táv- 
és magasugrás, a különböző dobó sportokat stb. Ezen sportoknál 
gyors egymásutánban követik egymást a mozgások; a gyors izom- 
összehúzódást gyors elernyedés követi. Ezen gyorsasági gyakorlatok 
a tüdőt; szívet, valamint az idegrendszert veszik igénybe. Ha a 
gyakorlat hosszabb ideig ta rt, éppen ezek a szervek mondják fel
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először a szolgálatot. A rövid ideig tartó munkát u. i. az izomzat 
általában jól bírja, azonban a munkát követő légszomj a szívet és a 
tüdőt fokozottabb tevékenységre késztetve, munkabíróképességét 
erősen igénybe véve csökkentheti.

A tartósabb teljesítményt követő sportágaknál, gyaloglás, evezés, 
hosszútávfutásnál az izmok vannak főkép igénybe véve. A fáradás 
érzését itt nem az izmok kifáradása, hanem a szervezetben felszapo
rodott ú. n. fáradási anyagok okozzák. Az ilyen sportágak túlzásba- 
vitele serdülő korban igen káros lehet.

Az erőgyakorlatoka működőizomzatot fárasztják el. E csoportnál 
az izom tömege a fontos, nem pedig az izom gracilis volta, ill. gyors 
munkára való képessége.

Az említett sportágak egyes csoportjainak a szervezetre, ill. 
egyes szervekre gyakorolt hatása tehát különböző irányú lehet. 
Á  sportág megválasztásánál és ajánlásánál, ill. engedélyezésénél első
sorban a gyermek alkatát kell tekintetbe vennünk. így ismernünk kell 
mindenekelőtt a gyermek erejét, munkabírását és feltétlenül meg
vizsgálandó a serdülő szív reakció-képessége. Ennek igen egyszerű 
formája térdhajlítás előtt és után, vagy lépcsőn felfutás előtt és 
után a szív frekvenciájának vizsgálata. Legexactabb természetesen 
az electrocardiogramm felvétele munkáé lőtt és után. Sohasem szabad 
engednünk, hogy a gyermek ötletszerűen, főkép barátaira hallgatva, 
szórakozás, társaságkeresés címén olyan sportágat válasszon, amely 
alkatának nem felel meg. Mert nem tévesztendő szem elől, hogy 
minden egészséges ember alkalmas valamilyen sportra, még akkor 
is, ha teste gyenge és szervezete kevésbbé ellenálló, sőt éppen az 
ilyen egyének számára lenne a Jegfontosabb a helyesen megválasztott 
és szakember által irányított sport. És mégis azt látjuk, hogy csupán 
az erőtől duzzadó emberek sportolnak, ezért ma a sport hivatásának 
nem tud teljes egészében megfelelni.

Vegyük most már sorra az egyes sportágakat és beszéljük meg 
azoknak a szervezetre gyakorolt hatását. A sportágakat több cso
portra oszthatjuk be, bár e csoportok elhatárolása nem éles, az egyes 
ágak között átmenetek vannak. A következő sportágakat különböz
tethetjük m eg: gimnasztika, könnyű atlétika, turisztika, téli 
sportok, vízisportok, torna, kerékpározás, boxolás, nehéz atlétika 
és végül szabadtéri játékok.

1. A gimnasztika az a testnevelési ág, amelynek azt mondhat
juk, csak haszna van. Haszna van belőle az egyénnek, a közegész
ségügynek és a jövendő generációnak. Valamennyi sportág közül 
ez az egyetlen, amely egyaránt alkalmas testgyakorlási mód, úgy a 
gyermek, mint a felnőtt számára. A legtöbb irányban ez tudja a 
testet fejleszteni. Ezen sportág rendszeres művelésének eredménye : 
a test ideális szépsége és egészsége. A gimnasztika valamennyi 
sportág alapja, s m int ilyen, mindenki sportjának kellene lennie. 
A könnyű atlétikához tartozik a futás, a gyaloglás, az ugró-'és dobó
sportok, valamint ezeknek kombinációi. A futáshoz jó tüdő és szív
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kell, amiből viszont következik, hogy a futás a tüdőnek és szívnek 
legjobb erősítője. Ez a fiatal fejlődő szervezet számára a legcél
szerűbb testmozgás, éppen a légzőszervekre és a szívre gyakorolt 
hatás alapján. A futás azonkívül izom- és idegmunka is. Ezen sport
nál az izom nem mennyiségileg, hanem minőségileg fejlődik. A szív 
megterhelése a legnagyobb, márpedig a szívet trenírozással sem lehet 
hozzászoktatni a megerőltető munkához. Látjuk ezt a hosszútáv
futásnál (marathoni futás), ahol a legjobban trenírozott futó is ki
merül a teljes távolság lefutás után. A szív mellett a vérkeringés, a 
légzés, az izomzat, a vesék (vér, fehérje megjelenése a vizeletben) és 
az idegrendszer kimerülése mind olyan állapotot teremtenek, amely 
a serdülő szervezetnek könnyen ártalmára lehet. E sportot tehát 
gyermekeknek egyáltalán nem ajánlhatjuk. A rövid távfutás még 
bizonyos mértékig megengedhető, mert kiváló tüdőgimnasztika, 
ahol az egész légzőfelület munkában van, és így a tüdők átszellőzése 
tökéletes.

A sportszerű gyaloglás igen nehéz munkateljesítmény. Ez a 
sportág, mely egyébként is kizárólag a felnőttek sportja, egyáltalán 
nem ajánlható a gyermekeknek.

Az ugrósportok valamennyi fajtájánál (magas-, táv-, rúd-, 
hármasugrás) a veleszületett testi alkalmasság a döntő. Fontos alap
kellék itt a csontváz alkalmatossága és az izomzat rugalmassága. 
Veszélyt csupán az ugrásnál előforduló sérülések jelenthetnek (fica
mok, esetleg törések). Az ugrósportokban való versenyzés azonban 
egyoldalúságra vezet, miután csak egy izomcsoportot erősít és fejleszt.

A dobósportok, mint a diszkosz-, súly-, gerely-, kalapácsdobás, 
már sokoldalúbbak, mert a láb, törzs, has és váll izomzatát egyfor
mán igénybe veszik. Ezek az iskoláskorban csak kivételes esetekben 
jöhetnek számításba. Orvosi szempontból az ugró- és dobósport 
csupán mint izomerősítő gyakorlat engedhető meg. Hibáztatnunk 
kell azonban azt a sportolást, melynek egyedüli célja a rekordra való 
törekvés, a már elért eredmények néhány centiméterrel való tú l
szárnyalása. A rekordra való törekvésnek nem szabad öncéllá válnia, 
az ilyen sportolás egyoldalúságra vezet.

Az összetett versenyek, ha céljuk nem rekord-megdöntés, a test 
sokoldalú képességét nagyban emelik, és az igazi sportolásnak 
tulajdonképpen ebben az irányban kellene haladnia. Ezt az elvet 
kívánja hangsúlyozni a német sportjelvény megalapítása i s : e 
szerint „az átlagos, de több sportágban elért eredmény a fontos és 
méltánylandó“ . A németek felfogása az, hogy a rekordokra való 
törekvést csak néhány kiváltságosnak szabad megengedni.

A vízisportok közül az úszás, a vízipoló és az evezés jöhet számí
tásba. Az úszás elsőrendű légzési gyakorlat. A mozdulatokból folyik, 
hogy a tüdő minden része átszellőződik, s így ezt a sportot a tüdő 
legjobb tornájának tekinthetjük. A test minden izomcsoportját fej
leszti, erősíti, főként azonban a végtagokét. Ez a sport tehát az 
egészséges szervezet sokoldalú erősítője, edzője. Azt hiszem, érdemes
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lenne az erre illetékes köröknek azzal a tervvel foglalkozni, hogy a  
középiskolában szakszerű vezetés mellett az úszás minél szélesebb 
körben elteljedhessen, és minél általánosabban bevezetett sporttá 
válhassék. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy a versenyúszást 
18—19 éven alul megengedni nem szabad. Különösen vonatkozik 
ez a vízipolózásra. A fiatal gyermek öntudatlanul is állandóan teljes 
erejével úszik a labda után, ami pedig annyira kimeríti szervezetét, 
hogy ez a gyermek egészségére, de főleg a szívére káros hatással 
lehet. Az egyébként csak szórakozásból, kevesebb erővel végzett 
játék igen komoly tüdő- és szívtornának számít.

Egészséges és hasznos sportnak vehetjük az evezést, bár itt a 
fiatal serdülő szervezetet több hátrány éri, mint előny, mert evezés
kor a fokozott izommunkával és légzéssel igen nagy munka hárul a 
szívre. Ezért általánosságban szabályként állíthatjuk fel, hogy a 
túraevezés, különösen pedig' a sportevezés az iskoláskorban eltil
tandó. Nem tévesztendő azonban szem elől a szabadlevegő, víz, nap
fény egész szervezetet erősítő hatása.

A turisztika hasonló a gimnasztikához egyrészt, mert mindenki 
gyakorolhatja, továbbá ez az a sportág, amely szintén sokoldalúan 
fejleszti a szervezetet. Mint ilyen, ajánlható a gyermeknek, napi 
12—15 km menetátlaggal. Megerőltetőbb menetnél, vagy különösen, 
ahol közben nagyobb emelkedők is vannak, már meggondolandó, 
mert bizony a szívet nagy mértékben igénybe veszi.

A téli sportok közül a síelés és a korcsolyázás jöhet a gyerme
keknél tekintetbe. A síelés a szervezetet sokoldalú tevékenységre 
készteti, mert ez a sport többirányú előképzettséget és nagy gyakor
lato t igényel. A mi vidékünkön azonban, sajnos, a sísportolásra nincs 
megfelelő terep. Ennél fontosabb azonban a ma már nálunk is tömeg
sporttá vált korcsolyázás. Előnyös a gyermeknek, mert a láb, a törzs 
izmait erősíti és jó hatással van a légzőszervekre. A szórakoztató 
korcsolyázás a legegészségesebb testmozgások közé tartozik. A sport
szerű korcsolyázás, m iután.erőltető tréninggel jár, nagymértékben 
igénybe veszi a szervezetet, ezért a serdülőknek nem ajánlhatjuk. 
A szórakoztató korcsolyázást már csak azért is áldásosnak kell ta r
tanunk, mert kicsalja a gyermeket a meleg szobából a szabadba, és 
ezáltal növeli a gyermek ellenállását a tavasszal gyakrabban előfor
duló meghűléses betegségekkel szemben.

A vívás azon sportok közé tartozik, melyet nyugodtan ajánl
hatunk 15 éven felüli gyermekeknek. Testet, szellemet egyaránt erő
sítő sport. Kitartás, gyorsaság, ügyesség, nyugodtság, lélekjelenlét, 
a gyors elhatározóképesség szükségessége teszik alkalmassá arra, 
hogy az ifjúság minél elterjedtebben foglalkozzék vele.

A torna együtt említhető a gimnasztikával, amely irányított 
vezetés mellett a fiatal szervezet számára csak jóhatású lehet. A ve
zetésnek a sokoldalúságra kell támaszkodnia, nem szabad enged
nünk csak az egyik, vagy másik tornaszeren való állandó gyakor
lást, mert tudjuk, hogy a nyujtógyakorlatokhoz pl. egészen más
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izmok működése szükséges, mint pl. a lóugráshoz. A test valamennyi 
izma megtalálja a maga munkáját a különböző tornaszereken. — 
A tornász izomzata így arányos és jól kidolgozott, testtartása pedig 
kifogástalan lesz. Az esetleges sérülések tehetnék talán meggondo
landóvá, mely a tornaszerekről való leugrásnál, függeszkedésnél, 
felhúzódásoknál fordulhatnak elő. Ilyen sérülések azonban megfelelő 
irányítás mellett alig fordulnak elő.

A kerékpározás az a sport, amelyre a legtöbb figyelmet kell for
dítanunk. A túrázó és nagyobb megerőltetéseket kerülő kerékpározás 
a  fejlődő szervezetre nem káros. Annál károsabb azonban az esztelen 
módon túlhajto tt, sportszerű kerékpározás. Az összes sportágak 
közül itt találjuk a legtöbb szívmegnagyobbodást. A kerékpározás 
nehéz munka, és a fáradási anyagok, amelyek ilyenkor a szervezet
ben felszaporodnak, megmérgezik a szervezetet és a maximumig 
fokozott, erőltetett légzés nagy mértékben igénybe veszi a tüdőt és a 
szívet. Zavarok állhatnak be a vérkeringésben, valamint a vese 
működésében is, amennyiben a vizeletben esetleg vér, vagy fehérje 
jelenik meg. A kerékpározó előrehajlott testtartása a tüdő működését 
gátolja. Ez a körülmény a s z í v  munkája szempontjából sem meg
felelő.

Az ökölvívással kapcsolatban csupán annyi megjegyezni valónk 
lehet, hogy az iskoláskorban csak szakember vezetése és állandó fel
ügyelete mellett engedélyezhető. Az ökölvívás, eltekintve a sokféle 
sérülési lehetőségtől, szintén igen nagy munkát ró a szervezetre. 
Semmiképpen nem engedhetjük a gyermeket ökölvívóversenyen 
indulni.

A nehéz atlétika, mint a súlyemelés, birkózás a gyermekek szá
mára egyáltalán tekintetbe sem jöhet. H átra van még a szabad
téri játékok : a tenisz-, football- és a különböző labdajátékok meg
beszélése.

A tenisz nemcsak a testi erő és a mozgékonyság sportja, hanem 
a szellemé is. A leleményesség, a kombinatív-képesség különösen jól 
érvényesül ennél a sportágnál. A teniszezés szintén bizonyos egy
oldalúságot eredményez, és ezért csak akkor válhat igazán hasznossá, 
ha tornával, gimnasztikával, úszással kiegészítve művelik. Szív
ártalmak és egyéb megerőltetésből előálló károsodások nem követ
keznek be, mert az időnkénti rövid megállások pihenőhöz ju ttatják  
a szervezetet.

A footballozás is, ha ugyanilyen szempontból méltatjuk, a 
serdülő korban megengedhető. Azonban nem szabad figye men kívül 
hagyni, hogy egy-egy footballjáték több megerőltető, hosszú le
futásokból áll és így messzemenően igénybe veszi és bizony kimeríti 
a szervezetet. Vannak ugyan hosszabb-rövidebb, esetleg percekig 
tartó pihenők is, de ezek nem elégségesek a test teljes kipihenésére. 
A kerékpározás mellett a football az a sport, amelynek művelői 
között a egnagyobb számban található szívmegnagyobbodás. Ter
mészetesen ugyancsak fokozott mértékben van igénybe véve a tüdő
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is. Nem engedhetjük footballozni a 14 éven aluli gyermekeket, már 
csak azért sem, m ert a footballsérülések száma a legnagyobb és leg
súlyosabb valamennyi sportsérülés között. Egyik klinika megálla
pítása szerint az összes sportsérülések 80%-a footballsérülés. — 
A mellett ott van állandó veszélyként a tetanus-fertőzés, vagy teta
nusz elleni injekció esetén a szérumbetegség.

Ezen rövid ismertetés után megállapíthatjuk, hogy az iskolás
korban a megerőltető, különösen pedig a vezető nélkül végzett spor
tokat feltétlen korlátozni kell, sőt egyes sportágakat teljesen el kell 
vetni. Mindamellett természetesen azt az elvet kell szem előtt tar
tanunk, amit már a fentiek kapcsán többször is hangsúlyoztam, 
hogy csak egészséges ember sportoljon. Azt pedig, hogy ki egészséges 
és ki nem, feltétlenül csak az előzetesen elvégzett alapos orvosi vizs
gálat döntheti el. A vizsgálatot el kell végezni elsősorban azért, hogy 
a szervi elváltozásban (szív, tüdő, ízületek) szenvedőket eltiltsuk a 
sporttól, másrészt pedig azért, hogy a gyengébbeknek és az egy
oldalúan fejlődőiteknek, akik egyébként egészségesek, a megfelelő 
erősítő és javító testgyakorlást előírjuk.

Debrecen. Dr. Sarkady László.

MEGJEGYZÉSEK
Helyesírás-jj yo rsi rás-g épi rás.

A M agyar Tudom ányos Akadémia legújabb helyesírási szabályzatának 
megjelenése óta újból előtérbe kerültek a helyesírásunkkal kapcsolatos meg
oldatlan kérdések.

Az 1940. évi helyesírási szabályok ugyan közel sem tarta lm aznak  olyan 
m élyreható és sokféle változ ta tást, m in t az t m egjelenésük idején a napilapok 
közleményeiből tájékozódó közönség vélte, m indenesetre azonban sok új vagy 
felú jíto tt problém át idéztek elő.

A széleskörű érdeklődés, mely a helyesírás irán t m egnyilvánul, a dolog 
term észetéből adódik, hiszen a helyesírás m inden m űvelt em bert érintő kér
dés. így érthető, hogy vele nemcsak nevelői, nyelvészeti vagy egyéb tudo
mányos- és szakfolyóiratok foglalkoznak, hanem  még általános jellegű folyó
ira tok  is (pl. a M agyar Ü t-ban  Veres Péter : A helyesírás gyerekjáték), sőt egy 
helyesírásról szóló, m agyarra  á tü lte te tt hang játék  a rádió m űsorába is be
kerü lt (Ó helyesírás).

Nem érdektelen te h á t, ha az innen is, onnan  is elhangzott vélemények és 
megnyilatkozások u tá n  s azok tanulságainak lehető figyelembevételével meg
próbáljuk egy kissé kiegyengetni a helyesírásnak erősen m eggörbült kérdő
jelét.

K iindulópontunk az a  sajnálatos m egállapítás, hogy nem tudjuk a helyes
írást. E  kijelentéskor nem csak az iskolai feladatok, sőt ak ár érettségi írásbeli 
dolgozatok nem egyszer hemzsegő hibáira gondolok, nem  is csupán a legkülön
bözőbb m agán- és közhivatalokból kikerülő gépírásos szövegekre, vagy a 
napilapoknak nagybetűkkel éktelenkedő hibáira. Egészen kom oly és iskolai 
használatra is szánt könyvekbe vagy fo lyóiratokba is szépszámú helyesírási 
hiba csúszik be (hogy csak egyetlen példát em lítsek a jellegzetesebb becsúszó 
hibák közül : a M agyar Nyelv c. fo lyó iratunkban  résztvevőről olvasunk. 
X X X V II. évi. 143. o. alulról második sor).
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Mikor helyesírási hibákról szólunk, akkor nem  a du rva  hibákra gondo
lunk, m int pl. a tárgyrag  fí-vel való írása, a -ban, -ben és a -ba, -be össze- 
cserélése, hanem  olyan á rnyala ti eltérésekre, m int pl. ezalatt (egybe), de e 
mellett (külön), vízre, vízben, de vizet, vizes, kitűnő, de kitüntet, Kelet-Európa, de 
keleteurópai stb.

Még ak ik  hivatásszerűen foglalkoznak a  helyesírás tanulm ányozásával 
és tan ításával, teh á t tanárok, tan ítók , azoknál is —  bevallo ttan  vagy bu r
k o lta n —  felmerül i t t-o tt a téves vagy legalább is b izonytalan  helyesírás. Vég
eredményében igaza van K arácsony Sándornak, am ikor túlzásnak látszó, de 
mindenesetre találó  megjegyzéssel az t m ondja, hogy a  m agyar helyesírást 
mindössze ké t em ber tu d ta , azok közül is az egyik m ár elfelejtette.

Mi lehet az oka, hogy helyesírástudásunk ennyire hiányos?
A kérdésnek csupán megkerü.ése volna az a  kijelentés, hogy helyesírá

sunk rossz, a h ibát m agában a jelenlegi helyesírásban kell keresni. De éppen 
ilyen helytelenül já rnak  el azok is, akik a helyesírás védelmében, kívüleső 
okokban keresik a h ibát.

A helyesírás-nem tudásának a  külső okai között első helyen szerepel a 
gyorsírás. A gyorsírás és helyesírás kérdésének kapcso latát -— pro és kon tra  —  
eleget v ita tták  akkor, am ikor a gyorsírás m int kötelező tan tá rgy  bekerült a 
középiskolába (1932). (Elég i t t  csupán Kiss Józsefnek a helyesírás és gyors
írás kapcsolatairól íro tt, főkép gyorsírási szaklapokban m egjelent tanu lm á
nyaira hivatkoznunk. De újabban  is foglalkozott e kérdéssel Pénzes Zoltán : 
Helyesírás és gyorsírás. Salgótarjáni áll. gimn. évkönyve 1939-—40.)

A helyesírás és gyorsírás kétségtelenül több terü leten  érintkezik (mással
hangzó-kettőzés, egybeírás, különírás, a hangzás és szárm aztatás szerinti 
kétség =  kécség-féle esetek stb .). Ebből következik az is, hogy a gyorsírás igen 
könnyen lehet a helyesírás m egrontója, de ugyanakkor —  s "a tapaszta la t sze
r in t ez a gyakoribb "eset —  tudatosító ja  is. E  tek in tetben  több éven á t figyel
tem  tan ítványaim at, mégpedig nemcsak a gim názium i tanulókat, hanem a 
legkülönbözőbb előképzettséggel bíró gyorsírást tanu ló  egyéneket is. Meg
figyelésem eredménye szerint a gyorsírás feltétlenül előnyösen befolyásolja a 
helyesírást. H átrányosan  csak egy tekintetben : a szók egybe- és különírása 
terén.

A helyesírás nem tudását előidéző külső okok közt jóval ritkábban  emle
getik a gyorsírásnál a gépírást, pedig ez sokkal nagyobb figyelmet érdemel. 
Elég i t t  u talnom  a gépírás óriási térfoglalására, mellyel a kézírást a h ivatalos 
írások terén  im m ár csaknem teljesen s a m agánterm észetű írásban is fokoza
tosan kiszorítja.

Tudvalévő, hogy a m ai írógépen több rövid és hosszú magánhangzónak 
(i, u, ü) nincs m egkülönböztető jele. Tehát a gépírással ír t szövegek m ár így 
kerülnek forgalomba. De még tovább is kell m ennünk. Ma m ár csaknem m in
den nyom dába kerülő „kézira tnál" egyenesen m egkívánják a gépírást. Viszont 
csak nagyon ritkán  vizsgálják á t a géppel íro tt szöveget abból a szem pont
ból, hogy az írógép em líte tt hiányosságát pótolják. Az írógép egyoldalúan 
rövid m agánhangzói hihetetlen  széles körökben terjednek napról-napra.

H a m ár m ost m agát helyesírásunkat tek in tjük , úgy a leggyakrabban 
előforduló h ibák  eseteit éppen a fönnebb tá rgya lt egybeírás és különírás, 
valam int a rövid és hosszú ékezet helytelen alkalm azása idézi elő.

A helyesírási hibák egyéb előforduló eseteit, m in t az egy vagy két mással
hangzó írása (magasan, magasság, bölcseség, építtet, épített) a kiejtéstől el
térően és szóelemzés szerint ír t szavak ( iskolában, iskolába, lesz, egy, adtam, 
dobta, ezt, különbség, hagyjad), nagy és kis kezdőbetűk használata ( magyar, 
Magyarország, Budapest, budapesti), vessző-használat, ha nem is könnyen, 
de azért m ajdnem  teljesen ki lehet küszöbölni. E  helyesírási eseteket álta lá
ban könnyű megérteni és m egértetni.

Csaknem teljesen önm agunkra, saját nyelvérzékünkre szorulunk azon
ban a m ár em líte tt egybe- és különírás, valam int a rövid és hosszú ékezet 
helyes használata tekintetében.
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E  két gyakori hibához csatlakozik még a /, lg m egkülönböztetése, am i
nek elhibázását szintén lehetne a gyorsírás rovására is írni.

E  h ibák tek in tetében  akár k im ondjuk a gyorsírás és gépírás bűnösségét, 
akár nem, helyesírási szabályzatunk feltétlenül gyökeres és mielőbbi ú jításra  
szorul.

Az írás mindig m aradibb az élő beszéd gyorsabb ü tem ű alakulásával 
szemben. Az angol vagy francia helyesírás ezt eléggé m u ta tja .

A mi helyesírásunk azonban leszögezett elvi alap jai szerint a k iejtést 
a szóelemzés és hagyom ány szem pontjai elé helyezi, s a fokozottabb egyszerű
sítést is célul tűz te  ki (1. az akadém iai helyesírási szabályok bevezetésében). 
Nem riadhatunk  te h á t vissza ma még ta lán  forradalm inak látszó, de szükség- 
szerű újításoktól sem.

Az egybe- és különírásra vonatkozóan feltétlenül szükséges egy minta- 
szójeggzék kiadása, mely megfelelő k ere tű  szó-statisztika a lap ján  m agában 
foglalja az összetett vagy gyakran eg y ü tt szereplő szók legtöbbször előfor
duló eseteit s ezek ú tm utatóul szolgáló típ u sa it. E  tek in te tben  jelenlegi szó
m utatónk  nagyon szegényes.

Az ékezetek használata tekin tetében m egkockáztatjuk  az t a kijelentést, 
hogy az i, ú, ű betűknek el kell tűnn iök  helyesírási szótárunkból. Meggyőző
désem  szerint a fejlődés ezt a lényeges v á lto z ta tást úgyis meg fogja hozni.

K iejtés tekin tetében — m int tu d ju k  —- megoszlik a  m agyar nyelvterület 
az ilyen búza, búza, kitűnő, kitűnő, hires, híres-féle esetekben, s m in t m inden 
ilyen nyelvi jelenségnek, ennek is az a sorsa, hogy az analógia és sok más 
tényező hatására a kétféle nyelvhasználat még egyazon tá jon  is összekevere
dik, s hol az egyik, hol a másik alak kerül ki győztesen. A kiejtésben teh á t 
nincs egység. Éppen ezért teljesen m eddő kísérlet, ha sorraszedve a kétféle 
kiejtés eseteit, szavankint akarjuk  m egállapítani a rövid vagy hosszú-éke- 
zetű írást. (E  kérdésre nézve egyébként 1. M agyar Nyelv, X X X IV . 112.) 
Az így m egállapíto tt írás mindig bizonytalan  m arad. Ezért lá tju k  sokkal cél
szerűbbnek a m ár úgyis eléggé e lterjed t, egységes rövid-ékezetű írást.

Ugyanígy nyugodt lélekkel búcsút m ondhatunk  a m a m ár csak kegyelet
ből m eg ta rto tt lg-n ak  is. A m agyar nyelv terü letnek  csak egészen elenyésző 
részén (pl. egyes erdélyi nyelvjárásokban) van  még nyom a az lg j- tői eltérő 
kiejtésének, s i t t-o tt  emlékeztet rá  a  dunán tú li nyelvhasználat l hangja 
(góla, melik). (Éppen ezt a nyelvsajátságot szoktuk felhasználni nagy igye
kezettel, de kevés eredménnyel az lg-os írás tan ításában .) Az lg írásának el
hagyása, ill. /-vei történő helyettesítése semmiféle zavart sem idézne elő.

Valószínű, hogy a felvázolt, k ívánatosnak  látszó változtatások  csupán 
jám bor szándékú óhajok m aradnak jó ideig. H a mások, célszerűbbek szület
nek helyettük , annál jobb. Az élet azonban könyörtelenül halad, s a szükséges 

. ú jításoknak e téren  is be kell következniök.
(Sopron.) Dr. Benkő László.

H A Z A I  I R O D A L O M
Nagy József: Középiskolánk a magyar nyelvvédelem szolgálatában.

Kolozsvár, 1941. 64 lap.
Bárm ennyire ism erjük is a reklám  tú lzása it, a tetszetős külsejű könyvek 

olvasására könnyebben határozzuk el m agunkat. Ezért e m u n k á t vonakodva 
vesszük a kezünkbe, m ert külseje igénytelen, s ha a címe tö bbe t m ond is, 
m egszoktuk m ár, hogy hasonló címekkel napjainkban  divatos dolog erről 
írni, s a hangzatos cím után  nem elégíti ki az em bert a tarta lom . Alig olvasunk 
azonban néhány oldalt e műből, az t tapaszta ljuk , hogy egyrészt a felelősség
nek teljes tu d a tában , másrészt igen nagy  hozzáértéssel fogja fel tá rgyá t a 
szerző.

O lvashattuk  m ár más fogalm azásban, hogy fajunk önvédelmi harcában 
a beszélt nyelv ereje a legélesebb fegyver, de még nem igen m u ta to tt  rá  senki
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erőteljesebben, hogy az új Magyarország megépítésében nincs nagyobb nem 
zeti erőnk nyelvünk géniuszánál, „elnyom ott m agyar százezreket a legszoro
sabb faji kapocsként ta r t össze az a hősi küzdelem, mely nyelvünk jogaiért 
folyik“ . De keserűen kell m egállapítani, hogy bár h ivatalos iskolapolitikánk 
m a m ár hangsúlyozza a nem zeti tan tárgyakat, elsősorban nyelvünk és iro
dalm unk tan ítá sá t, mégis sem a hivatalos körök, sem a m agyar közvélemény 
nem érzi kellőképpen, hogy a nyelvvédelem nemzeti létünk alap ját érintő 
fontosságú. Szinte kétségbe kell esnünk, ha lá tjuk , m it te tte k  e téren más 
népek, míg nálunk a gim názium  IV. osztályától heti három  órán tan ítjuk  a 
m agyar nyelvet és irodalm at! N álunk az e téren  te tt  intézkedések csak a fel
színt érintik, nem hatn ak  a dolog gyökeréig.

De azért nagy h ite  van a szerzőnek, hogy lehet eredm ényt elérni. K öte
lessége van i t t  m inden m agyar embernek, több a m űveltebb embereknek, 
m ajd a tanároknak , de a m agyar nyelv tanárainak  vállain van a legnagyobb 
felelősség. A m ű legnagyobb érdeme, hogy nemcsak elméletileg tárgyalja  a 
kérdést, gyakorlati oldalról is m egm utatja . M agyarnak kell lenni az iskola 
épületének és minden berendezésének, m ert csak az egységes m agyaros hatás 
hozhat kellő eredm ényt. E  szempont legyen uralkodó az igazgató és a tanári 
kar minden tag jának  minden intézkedésén, főként az ifjúság előtt.m egjelenő 
közléseken. Egym ás ellenőrzését is gyakorolnunk kell. A m ű legnagyobb része 
a m agyar nyelv tanára i kötelességeinek tárgyalása. I t t  tú lzo tt az optimizmus, 
m ert feltételezi egyrészt, hogy a heti három  m agyar órából az előirt anyag el
végzése u tán  külön ó rákat is el lehet szakítani a nyelvvédelem re (bárm ennyire 
elsőrendűnek is ta r tju k  azt) másrészt, hogy a dolgozat javításokkal, mellék
m unkákkal (önképzőkörök, könyvtárak  stb.) legjobban m egterhelt m agyar 
szakos tanár, ki e m ellett ugyanannyi óraszámmal dolgozik, képes legyen külön 
m unkára. Pedig lehetetlen, hogy lelkiismereti furdalást ne érezzünk, m ikor 
e m űvet olvassuk, látván, hogy mennyi feladatot nem  teljesíte ttünk  eddig, 
és úgy érezzük, meg is kell lenni annak, ami e téren ránk vár, még ha eddig 
végzett és fontosnak ta r to tt  m unkánkból el is hagyunk valam it. K ettős 
m unkakört állapít meg a m agyarórák tanára i szám ára : 1. hibamegelőzés ; 
2. h ibajavítás. Az 1. m unkakörbe tartozik a remekírók, s azok között elsősor
ban napjaink népies nem zeti irányú íróinak olvastatása, s annak megbeszé
lése a liszla m agyarság szem pontjából is ; e művek otthoni olvastatásának 
megkedveltetése ; olvasmánykísérő jegyzetkészítés, nyelvszépségekkel foglal
kozó dolgozati ételek kitűzése, kiváló m agyar íróművészek nyelvsajátságainak 
rendszeres órai tárgyalása és otthoni tanulm ányoztalása, az irodalomismer- 
tetés nyelvértékelő szem pontjának érvényesítése, megrögzítésre m éltó versek 
és prózai részek rendszeres tanu lta tása , h ibátlan  m agyarsággal beszélő színé
szeink és előadóink m inél gyakoribb hallgatása, ha m ásként nem, rádió és 
hanglemez ú tján  ; a végigtanult vers szavaló előadása, az önképzőkörök nyelv
művelő feladatai, az iskolai versenyek és pályázathirdetések nyelvm unkál- 
ta tása , a könyvjutalm azások nyelvművelő vonatkozásai, az iskolai ünnepé
lyek diákszereplőitől is elvárható nyelvi hibátlanság igénylése, diákkirándu
lások m agyarságism ertető sajátos nyelvtanulm ányozása, a nagyvárosi diák
élet egészségesítésére rendezendő faluism ertető tanu lm ányu tak  rendezése, a 
nyelvművelés szem pontjából kapcsolat létesítése a szülői házzal.

A továbbiakban  a hibajavítás jogosságát tárgyalja , azután  m egállapítja, 
hogy e tevékenység részben alkalmi, részben tervszerű m unka. Az alkalmi 
rész a  tanulók hibaészlelő és hibajavító  m unkáiból is áll. A tervszerű m unka 
a tanulóknak társaik , ismerőseik beszédeiben előforduló, vagy olvasott m űvek 
m agyartalanságainak helyesbítése, ilyen irányú jegyzetek készítése, s azok
nak 1— 1 órán való m egtárgyalása. K i kell terjedni m unkánknak a kiejtési, 
hangsúlyozási és hanglejtési hibákra, m agyar szavakkal könnyen pótolható 
idegen szavak irtására , de főként a szófűzésbeli h ibák m egszüntetésére. —  
Ezekre a szerző gyakorlati ú tm uta tásokat is ad.

Az az érzésünk, hogy ez nemcsak régóta érlelődő problémája a szerző
nek, hanem bizonyosra vehetjük , hogy ő a maga körében lehetőleg m indent 
m egtett e nagy cél érdekében, m ert teljes élményszerűséggel ha t ránk m űve.
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H a eddigi m unkálkodásunk kevés sikerén el is kedvetlenedtünk e mélyen 
á térze tt, de nehezen keresztülvihető tennivalók  körében, e m ű átolvasása 
lelkesedést és erő t önt belénk fe ladatának  világos átérzésével, alapos tá jé 
kozottságával és nagy hitével, mely a  m unka eredménye irán t a szerzőben él.

Debrecen. Gacsályi Géza-

Györffy István: Nagykunsági krónika. Turul kiadása. 1941. Á ra : 4-50 P '
A nagy tudós halála elő tt rövid idővel lá to tt napvilágot kultúrpolitikai 

m unkája : „A  néphagyom ány és a nem zeti m űvelődés“ . A m ű irán t meg
nyilvánuló érdeklődés tovább gyűrűzött a  szokásos irodalm i ha tás keretein, 
s szellemi életünk hadállásaiban m ind m áig érezhető a k tiv itá s t hozott fel
színre. Az érdeklődés és hatás a m agyar sorskérdések újszerű és alapvető 
beállításának s a reájuk ad o tt szuggesztív erejű feleletnek szólt.

A „N agykunsági krónika“ tém ája  m ás term észetű, benne egy tájegység 
életével ism erkedünk meg. Györffy Is tv án  írói szuggesztivitására jellemző, 
hogy e könyvben ugyanaz az egyetem es m agyar szellemiség szólal meg, 
m in t előbbi m űvében.

„H ogy lehete tt ezen a virágzó földön és hom oksivatagon egy népnek 
hatszáz évig élni, sőt megélni, am ikor jóföldön sem m arad h a to tt meg az ember 
a  török, ta tá r , sőt a testvér m agyar dúlásai m ia tt“ —- e kérdés kapcsán ra j
zolja meg Györffy a N agykunság népének és földjének viszontagságos életét. 
Györffy nem  történész, módszere nem  a „sine ira  et stud io“ objektív  tém a
kezelése, hanem  a krónikás szubjektiv itásának is te re t enged. Ez a  szubjek
tiv itás azonban nem megy az események m egjelenítésének rovására, csak 
kísérő akkordként szólal meg olykor-olykor.

„Nem  sürgette a  kun  ember a  belvizek lecsapolását soha. H a  ra jta  állo tt 
volna, m a is m inden úgy lenne, m in t régen v o lt . .  . E  föld nem  tű ri az ekét. 
V isszavárja az árvizet, a fehér gulyákat, a  szilaj m éneseket. A délibáb ott 
settenkedik a lá tóhatáron , úgy látszik, ő is rem ényű, hogy csalóka hullám aival 
újból e láraszthatja  a  kun földet.“ Ezek az idézetek jellem zik az író állás- 
foglalását, s m eghatározzák a könyv tónusát.

Tudjuk, hogy a lecsapolást gazdasági és társadalom történeti okok 
kényszerítették ki Európaszerte. A X IX . században a  hatalm as ütem ben 
kibontakozó kapitalizm us a milliós városok egész sorát te rem te tte  meg 
Közép- és N yugat-E urópában. A városi lakosság szükségletei a gabona- 
term elés k iterjesztését eredm ényezték E urópa agrárországaiban. Ezért 
csapolták le a Nagykunságot, s ezért tű n t  el az a  színes világ, melynek 
életét pára tlan  m űvészettel tá r ja  elénk Györffy István . Éppen a nagybecsű 
m ű helyes értékelése szem pontjából szükséges ezt i t t  hangsúlyoznunk.

„A pásztorok és rétes emberek“ c. fejezetben a kunsági em bernek a tá j 
adottságok kihasználására irányuló küzdelm ét ábrázolja. „A  lőzérhalmi 
eset“ a  török idők rajza. „A  fu tás“ c. fejezetben a kuruc-labanc korszak 
tragikus népéletét s K olonits m agyarpusztító  m ódszereit m u ta tja  be. „A k ar
cagi tem plom építésben“ a  Carolina resolutionak a reform átus népéletre 
gyakorolt hatásáró l számol be. „A kuruzslók, boszorkányok és károm kodók“ 
című fejezetben le tű n t korok hiedelm eit, naiv  m itologikus gondolkozását, 
babonáit és őszinte m egható vallásosságát rajzolja meg. „A  m i em igránsa
ink“  c. fejezet a  X V II. és XVIII. század m agyar expanziójáról, népünknek, 
az ország ú jra benépesítésében vállalt szerepéről számol be. Ma is aktuális 
kép. „A régi szóbeszéd és a tánciskola a dű lőúton“ c. fejezetek a népies beszéd- 
és táncform ák apológiái. „A népnek nincs tö r té n e te . . .  Az Alföldnek nincse
nek hagyom ányai“ , m ondogatják azok, akiknek csak a tea tra litá s  irán t 
van érzékük, és fogalmuk sincs népéletünk m ú ltjá t m eghatározó problém ák
ról, s a m agyar népnek e problém ákkal kapcsolatos erőfeszítéseiről és maga
tartásáról.

„A Nagykunsági krónika“ arról győzi meg az olvasót, hogy igen is van 
néptörténet, csak áldozatos élet és tudom ányos felkészültség kell eseményeinek 
rekonstruálásához.
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Olyan, m in t a Györffy Istvánné volt.
E  könyvnek m inden” fokon szerepelnie kellene a  m agyar tö rténet- és 

'földrajztanítás m unkatervében, hogy betölthesse nemzedéknevelő szerepét 
az új m agyar nem zeti és népies szemléletmód kialak ításában .

Debrecen. Kiss József.
Fári és Vermes : Korszerű Fényképezés. K iadja a Kir. Magyar Term é

szettudom ányi T ársulat, Budapest, 1941. 1 színes m űm elléklettel, 40 táb la
és 236. szövegképpel.

Kimerítő alapos m unka. Az a könyv, amely eddig h iányzo tt szakirodal
m unkban. Minden kérdést felölel, am ely a fényképezéssel kapcsolatban van. 
Teljes részletességgel ad  m inden kérdésnél elméleti és gyakorlati m agyará
zatot. Nagy hasznát veszi a könyvnek a szakember vagy a  műkedvelő fény
képész, de élvezettel o lvashatja  és gyarap ítha tja  ism ereteit m inden term észet
vizsgáló és általános műveltséggel rendelkező ember. A lencsék ismeretével 
kezdi, lencsék hibáiról, lencserendszerekről, lencsék készítéséről van i t t  szó. 
Aki fényképezőgép vásárlására készül, jó hasznát veszi a következő fejezet
nek, ez a különböző gépek előnyeit, h á trán y a it tá rg y a lja , p illanatzárakat, 
távolságm érőket, keresőket, m egvilágításm érőket (pl. a legújabb Riszdorfer- 
féle beépített fényelektromos rendszert). Igazi szép felvétel készítéséhez 
kapunk a következő fejezetben m indenre kiterjedő gyakorlati ú tm utatásokat. 
Kvantum elm élettel m agyarázza, mi történik  a fény és előhívó hatására  a 
fényérzékeny rétegben. M egtudjuk, m itől függ a lemez érzékenysége, szín
érzékenysége, hogyan válto z ta th a tju k  és hogyan m érjük  ezeket, m in alapszik 
a lá thatatlan  sugarakkal való fényképezés, mi a színszűrők hatása és sok egyéb 
a fényérzékeny rétegre vonatkozó érdekes kérdésről hallunk. Rengeteg elő
hívó pontos elkészítését és a negatív  eljárás minden részletéhez u tasítást ad. 
A pozitív eljárással kapcsolatban ism erteti a legkülönbözőbb pozitív anyago
kat, a színezést, vetítést, sztereoszkópot. Legkiemelkedőbb része a m unkának, 
a  színes fényképezésre vonatkozó fejezet. Főkép k é t eljárást ism ertet, a 
Kodakróm és az Üjagfakolor eljárást teljes kémiai és fizikai m agyarázattal, 
de tárgyalja  a több it is, pl. Gáspárkolor, technikolor, A gfa-pantakróm  m ód
szereket. Fényképezés történetével és rendkívül nagy szakirodalom felsoro
lásával zárul a m unka. A rengeteg ábra, a la ttu k  a képre vonatkozó m inden 
tudnivalóval és szebbnél-szebb felvételek nagyban em elik a m unka értékét. 
Teljes elismerés illeti a K ir. Magyar Term észettudom ányi T ársulato t, hogy e 
kiváló, hézagpótló m unka megjelenését lehetővé te tte .

B udapest. Filarszkij Erzsébet.

Kalló Ferenc : I tt  a piros — Hol a piros ? K irályi M agyar Egyetem i 
Nyomda. B udapest. Ára 3‘80 P.

Ez a tö rtén e t egyetlen m unkásifjú arcát v ilág ítja  m eg : egyet a sok 
közül. É letével labdázik a munkásifjú-sors és felsebzi te s té t, lelkét, míg meg 
nem kapaszkodik. M indenki ismeri ő t az utcáról, lá tja  kopo tt ruhájá t, súlyos 
tehertő l roskadozó a lak ját, hallja fü ttyé t, mosolyog vagy bosszankodik a 
csínytevésein és megtévelyedéseiről olvas a napilapokban. De ki ismeri a 
szívét, a lelkét, küszködéseit és m agárahagyatottságát?

Ennek a kis regénynek eseményei bárm ely m unkásifjúval m egtörtén
hetnek, hiszen o tthona, m unkahelye s az utca —  a m unkásifjú életének ez a 
hárm as form álója — örökké veszélyezteti testének és szellemének épségét. 
A főhőst is elsodorja, m agával ragad ja  egyetlen pillanat, s ezzel fiatal m unkás
élete megszakad. H atalm as erőfeszítéssel küzdi fel m agát, izzó akara t, 
m unkavágy a segítőtársai, hogy elvesztett becsületét és m unkahelyét vissza
szerezhesse, m ia la tt a nyom ort anyák és az alvilág elnyeléssel fenyegeti.

A diákok megism erhetik ebből a könyvből nehezebbsorsú társaik  életét 
és küzdelm eit, a m unkásfiúk megerősödhetnek tőle h ivatásukban. A regénynek 
ez a felemelően nagy értéke.

Köpeczi-Boócz István  illusztrációi nagyban elősegítik a szokatlan miliő 
elképzelését. K .
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Jelige : Segíts magadon, és az Isten is megsegít.

Országos Tanári Önsegélyző Egyesület.

M egnehezedett az idők járása fe le ttünk  ! Érezzük m indannyian, különö
sen anyagi vonatkozásban. Á rra egyelőre nem  szám íthatunk , hogy pénzügyi 
korm ányzatunk úgy segítse meg tanári rendünket, ahogyan az t k ívánjuk, 
és amennyire azt nemzetnevelő h ivatásunknál fogva megérdemeljük.

Az önsegélyezés terére kell teh á t lépnünk, és a m agunk erejéből kel* 
előterem tenünk azokat az anyagi eszközöket, amelyekkel tanári sorsunkat, 
a ránk és kedveseinkre szakadó nehéz helyzetekben, meg b írjuk  könnyíteni.

30 éve áll m ár ebben a szolgálatban a Tanárok Özvegyeit és Á rváit 
Segítő Országos Egyesület, azokat tám ogatva , akik a családfő elhúnytávaJ 
a legjobban rászorulnak a tám ogatásra  : a tanári özvegyeket és á rvákat. 
E gy-két ad a to t hadd  soroljak fel ennek az em berbaráti egyesületünknek a 
m últjából.

Az egyesület 1912-ben alakult meg. U gyanabban az évben halt meg az 
első tag társunk . Ma is élő özvegy eddig 112Ö békebeli korona, 270,000 inflá
ciós korona és 287 pengő segélyt k ap o tt. Ennek ellenében boldogult férje 
mindössze 25 koronát fizelelL tagsági d íjul. H árom évi tagság u tán  meghal
ta k  nyolcán, özvegyeik és árváik a m ai napig egyenként 1120 békebeli koronát, 
270,000 inflációs koronát és 347 pengőt k ap tak  75 korona tagsági díj elle
nében.

A hadikölcsönbe és egyéb, világháború elő tti értékpapírba fek te te tt a lap 
tőkénk m ajdnem  teljesen elértéktelenedett, úgyhogy az 1929-ben újjáéledt 
egyesület mindössze 5000 pengővel kezdte meg a  m űködését. A zóta az egye
sület vagyona tagsági díjakból, segélyekből és adom ányokból felnövekedett 
ugyan 40,000 pengőre, ezt értékállóan gyiim ölcsözteti is a vezetőség, ez mégis 
oly csekély tőke, hogy kam ataiból és tagsági díjakból mindössze 20 pengős 
karácsonyi segélyt lehet az igényjogosult özvegyeknek és árváknak  ju tta tn i.

Az egyesület anyagi helyzete és így a segélyezés fokozásának lehetősége 
észrevehetően nem javul. Üj tagok nem jelentkeznek, a régiek lassanként 
elhalnak, úgyhogy 1942 január 1-től kezdve m ár csak 100, tagdíjfizetésre 
kö telezett, tag ja  m arad  az egyesületnek. Ezekkel az egyesületet legfeljebb 
úgy lehetne még fenn tartan i, hogy az eddig is m ár csak alam izsnaszám ba 
menő karácsonyi segélyt 12 pengőre, és az tán  évről-évre még kevesebbre 
kellene leszállítani.

Ezért ha tározta  el az egyesület novem ber 8-i választm ányi ülése, hogy az 
egyesületet új célkitűzéssel és új segélyezési alapokon újjászervezi.

Az egyesület egyik célja m arad továbbra  is az özvegyek és árvák tám o
gatása arra  a lesújtó esetre, am ikor a családfő meghal, és eltem ettetésének 
tetem es költségei szakadnak m áról-holnapra a szegény tanári családra. Ebben 
a  sokszor válságos helyzetben akar az egyesület a kartársi családnak segít
ségére sietni, és egy nagyobbösszegű, rög töni tem etkezési segéllyel kívánja 
az eltem ettetés anyagi gondjait enyhíteni.

Egy m ásik célja lenne az ú jjáa lak íto tt egyesületnek az élő kartársak  
tám ogatása. Am ikor pl. fiaikat, vagy leányaikat az egyetem re kell beíratn i, 
vagy am ikor a szegény kartá rs  férjhez ak a rja  adni a leányát, vagy am ikor 
a fiatal k a rtá rs  nősülni akar, és a családalap ítás első szükségleteit a m aga 
jövedelm éből még nem tu d ja  fedezni, akkor o t t  áll m ögötte az egyesület a 
m aga anyagi erejével, és tám ogatást nyú jt. A nyugdíj nélkül, vagy végkielégí
téssel elbocsáto tt, keresetképtelen egyesületi tagok rendszeres tám ogatása, a 
tanári á rváknak  árvaházi neveltetésé szintén a m egvalósítandó célkitűzése 
közé tartozik.



Mindezeknek az elérésére, a m agunk erejéből, új anyagi alapokra kell 
felépíteni az egyesületet. Legfontosabb az új m egindulásban főleg az ifjabb 
tanárnem zedék ráeszmélése annak  a tu d a tá ra , hogy a sajátm aga és a családja 
jövendőjét teszi elviselhetőbbé, ha minél ham arább  lép be az egyesület tag ja i
n ak  a sorába.

Elgondolásunk szerint, ha  csak egy 600 tagból álló egyesülettel tu d u n k  
is elindulni, m ár akkor is a tag  elhalálozása esetére legkevesebb 400 pengő 
tem etkezési segéllyel tu d ju k  a h á tram arad o ttak a t tám ogatni, ha mindenegyes 
tag  egy-egy haláleset alkalm ával 1— 1 pengő járulékot fizet az egyesület 
pénztárába. A m aradandó 200 pengőből és az egyesületnek egyéb jövedelm é
ből rövidesen olyan ta rta lék tő k é t lehetne összegyűjteni, am ely lehetővé 
tenné m indazokat a segélyezési m ódokat, am elyeket az egyesületi célok 
közö tt felsoroltunk.

A meginduláshoz szükséges sok nyom tatványnak  és az ügyvitelnek a 
költségeihez minden belépő tagnak  egyszersm indenkorra 5 pengővel kellene 
hozzájárulni. Ez lenne a beiratási díj.

A kötelező járulékfizetés 25 évig ta r t . Aki ezt m egtette , to v áb b ra  is 
teljes jogú tag ja  m arad az egyesületnek, de több járulékot m ár nem fizet.

1942 december 31-ig m inden 50 éven aluli k artá rs  külön felvételi díj 
fizetése nélkül léphet az egyesületbe. A zontúl csak az, aki a 30. életévét 
még nem  tö ltö tte  be. Aki 1942 december 31-e u tán , 30 évesnél idősebb ko rá
ban , ak a r az egyesületbe belépni, annyiszor 10 pengő felvételi d íja t fizet, 
ahány  évvel túlhaladt a 30. esztendőn.”

Természetesen, am int szaporodik a tagok száma, úgy növekedik a tem et
kezési segély is. így könnyen m egvalósulhat az a lehetőség, hogyha 1000 tag ja  
lesz az egyesületnek, 800 pengő temetkezési segély is ju th a t a kedvezm énye
zetteknek . Egy bizonyos határlétszám nál pedig lesz gondja az egyesület, 
vezetőségének arra, hogy a járu lékokat leszállítsa.

Tájékoztatásul még a k ö v e tk ező k e t: M agyarországon az általános halálo
zási arányszám  14 ezrelék. Ez az egy 600 tagú  egyesület esetében évente 
8— 10 halálesetet jelenthet. T ehát évente 8— 10 pengőt kellene befizetni 
m inden rendes tagnak, vagyis 25 tagsági év a la tt 200— 250 pengőt. Gondol
kozzunk a lehetőségeken 1

A Tanárok özvegyeit és Á rváit Segítő Országos Egyesület választm á
n y án ak  a  megbízásából a rra  kérem a k a rtá rsak a t (férfi- és nőkartá rsaka t egy
a rán t), fontolják meg azokat az előnyöket, am elyeket az egyesület nyú jtan i 
szándékozik ; fontolják meg, hogy egy esetleg idő előtt bekövetkezhető halál
eset m ilyen kétségbeejtő helyzetbe sodorhatja a családját, és m ennyi gondot 
enyhít az az anyagi segítség, am elyet az egyesület m ár a haláleset nap ján  
tu d  nyú jtan i 1

Az egy-egy tanártestü letbe tartozó k a rtá rsak a t arra  kérem, bízzanak meg 
a sa já t kebelükből egy lelkes, önzetlenül is dolgozni szerető, cserkészszellemű 
k a rtá rsa t, aki egyelőre —- m inden kötelezettség nélkül —  írásba foglalja 
azoknak a  kartársaknak a  nevét, akik hajlandók lesznek a jövő év folyam án 
m egalakítandó egyesületbe belépni. E zt a  névjegyzéket kérem  1941 december 
8-ig az alábbi címemre.

A választm ány elgondolása szerint az egyesület rendes tag ja  lehet m inden 
gim názium i, líceumi, tanítóképzőintézeti, kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági 
középiskolai és tanügyi közigazgatási, okleveles tan ár és tanárnő , m inden 
ilyen ta n á r  felesége és m inden ilyen tanárnő  férje.

E zeket a gondolatokat szeretettel ajánlom  m inden kartársam  figyelmébe.

Nyíregyháza. Zsolnai Vilmos,
g im n áz iu m i ig a z g a tó , a  T a n á ro k  Ö z v eg y e it ós Á rv á i t  

S eg ítő  O rszágos E g y e s ü le t a le ln ö k e .



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 könyvnyom da
vállalata is gyártja előírás szerint, a  leg
tökéletesebb kivitelben, alul látható gyár
tási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados, nagy- 
multú vállalat jóindulatú tám ogatására 
a  figyelmet felhívjuk.

G Y Á R T Á S I  J E G Y .

Debrecen sz. kir. város és a  T iszántúli rel. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1941—2651.
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