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Háború és Krisztus.1
Közel két évtizedes tanári munkálkodásom ideje alatt többször 

volt alkalmam a negyedik osztályban tanítani. Ennek az osztálynak 
vallástani feladata a konfirmációra előkészülés, anyaga pedig a 
keresztyén hit- és erkölcstan. Tapasztalatom az, hogy a ,,ne ölj“ 
isteni tilalom kérdésének a tisztázásában a tanulók feltűnő figyelem
lekötöttséggel és eleven foglalkozással tudnak résztvenni, kivált 
azon a ponton, ahol a háború szóbakerül. E különösebb érdeklődést 
onnan magyarázom, hogy már az öntudatos gondolkodás küszöbéig 
alig eljutott gyermeki lélek is megérzi, hogy van ebben a kérdésben 
valami nyugtalanító elem, amitől szeretne megszabadulni s utána 
megpihenni.

Ennek meggondolásával feltehetőm, mert tapasztalatom is, 
hogy e mostani kataklizmatikus időben, mikor a testtel együtt 
szenved a lélek is. egyik-másikónkhoz, a tanárhoz, odafordul a 
maga kétségeivel a tanítvány : „Atyám, mesterem. segíts ! Az útvesztő
ben eltévelyedtem.“

Mit és hogy válaszolok akkor neki? Mire támaszkodom? A ma
gam bölcse ségére aligha támaszkodhatom, mikor jól tudom, hogy 
felfogásomat szinte számbavehetetlen sok külső s a kérdés tiszta 
áttekintéséhez nem is mindig alkalmas és. kedvező hatás alakította 
ki. Pedig nekem, hitvalló keresztyén embernek, azonkívül refor
mátus tanárnak nem lehet más irányítóm mind a magam felfogása, 
mind a hozzám forduló tanítványnak adandó válasz megformálá
sában, csak Isten igéje, közelebbről Urunk Jézus Krisztus tanítása. 
Csak ennek a tanításnak az értelme dönti el, hogy a keresztyén 
ember hogy gondolkodhat a háborúról, s nevelői tisztében milyen 
választ adhat a hozzáforduló tanítványnak.

A fökérdés az, hogy nyilatkozott-e Krisztus valaha a háborúról, 
tettekben vagy szavakban ? Némelyek azt állítják, hogy nyilatkozott, 
mások ellenben, hogy nem nyilatkozott. Az előbbiek közül megint 
többen azt mondják, hogy elítélte a háborút, mások viszont azt 
állítják, hogy — legalább bizonyos kivételes esetekben — megen
gedte, sőt helyeselte a háborút. Szóval : nagy itt a zűrzavar és sok 
itt az ellentétes magyarázat.

Az én felfogásom az, hogy Krisztus a háborúval szemben közömbös. 
Egyszerűen tudomásul veszi, mint erkölcsi rosszat., amely a világ 
országainak mély megromlottságából önként következik, tehát

1 Részlet a debreceni református kollégium gimnáziumának nevelési 
'tá ig .ú  éitekezleté i elhangzott előadásból.
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világtörténeti szükségszerűség. Hogy valamikor kipusztulna a tőid
ről, túlzott reménykedéssel felőle nincs. Meg is mondja : míg a világ 
világ lesz, háború is lesz. Csakhogy itt a ,,világ“ fogalmát nem fizikai, 
hanem erkölcsi értelemben veszi. Nem úgy érti, hogy „örökké“, 
vagy hogy ,,míg ember él a földön“, hanem úgy : míg a természeti 
világban helye lesz a bűn világának, vagyis mig az ö országa világdiadalt 
nem arat, míg ki nem űzi a világot a világból, a bűnvilágot a természeti 
világból, addig háború mindig lesz. Még az utolsó időkre, a világ végére, 
a természetvilág megdicsőülésének és a bűnvilág megsemmisülésének 
fenséges, borzalmas idejére is szükségszerűen bekövetkezendő háború
kat jósol : „Következik ez is, hogy halljatok hadakozásokat és hada
kozásoknak híreit; meglássátok, hogy meg ne háborodjatok, mert szük
ség mindezeknek meglenniök. Mert egyik nemzetség a másikra támad, 
egyik ország a másikra, és lesznek éhségek, döghalálok és földindulások 
minden helyeken“ (Mt. 24 : 6—7).

Ennél a helynél nem is tudunk másat az evangéliumban, ahol 
Urunk Jézus a „háború“ kifejezést még csak az ajkára is vette volna, 
ha csak Luk. 14 :31-et nem, ahol az egyik rövid hasonlatában abból 
indul ki, hogy „valamely király háborúba megy“. „A háborúság szen
vedés“ is, melyet Jézus ugyan többször emleget, nem a háborúnak 
a szinonimja, hanem Károlyi Gáspár nyelvén a háborgatásnak az 
értelmi mása, ahogy a „háborúság-támadás“ is a mai értelmű „fel
háborodásának felel neg. Mindezek az eredeti görög szövegből 
tisztára megállapíthatók. Ennyiből aztán mégis arra következtetni, 
hogy Jézus a háborúval különlegesebben foglalkozik, sőt arra az 
egyetlen és merőben félremagyarázott helyre támaszkodva (Mt. 
10:34; Luk. 12:51), hogy ő a világra nem békességet hoz, hanem 
fegyvert, azt mondani, hogy a háborút helyesli, sekélyes, felületes 
vagy éppen.cinikus megállapítás. Mas a szükségszerűség és más a jó. 
Ami történik, minden szükségszerű, de nem minden jó, ami szükség- 
szerű. Ezzel Jézus tisztában van, s azért tartja a háborút szükség- 
szerű emberi rossznak, melynek életgyökere csak akkor szárad ki, 
mikor általában a bűné. Bűn s egyszersmind a bűn büntetése.

Ha tehát Jézus a háború kérdésével közvetlenül nem foglalko
zik, nincsen-e mód mégis arra, hogy idevonatkozó felfogását — bár 
közvetett úton — megismerjük? Van. És pedig — egyéb helyek 
mellőzésével — kettő. Az egyik Máté 5 : 21, 22, a másik Lukács 
22 : 35—38.

Az előbbi hely a „hegyi beszéd“-nek az a része, melyben az Úr 
a „Ne ölj“ tilalmát a törvény helyes értelmezésében magyarázza, 
„Hallottátok —- mondja itt —, hogy megmondatott a régieknek: ne ölj! 
mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, 
aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre ; aki pedig azt 
mondja az ő atyafiának: ráka, méltó a főtörvényszékre : aki pedig ezt 
mondja : bolond, méltó a gyehenna tüzére.“ A zsidó papi és a Jézuw 
törvénymagyarázata közötti különbség itt az első hallásra tisztán 
érthető. Kálvin kommentálása értelmében Jézus szerint ,,a törvény
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e parancsa nemcsak a kezeket tartja féken, hanem a testvéri szeretettel 
ellenkező minden indulatot is.“ Ez hát bővebb fejtegetésre nem szorul. 
Van azonban itt az indulatok fékezésének emlegetésénél egy meg
szorító kifejezés : Ok nélkül (eredeti kifejezéssel : ejké). Felfogásom 
szerint nagy ennek itt a jelentősége. Igaz, hogy a kódexek szövegében 
nem található. Nem ismeri sem Hieronymus, sem Augustinus. Luther 
fordításában sincs meg. I)e Károlyi Gáspár, aki tudvalevőleg Erazmus 
kommentálását is tekintetbe vette, már használja, mint ahogy 
használja valamennyi régi görög szövegkiadás is. így állandósult 
meg ez a ma is használatos bibliánk szövegében az időközönként 
többször alkalmazott revízió tudományos rostáján keresztül ejte- 
getve is mind a mai napig. Ezt hát hitelesnek kell elfogadnunk.

„Ok nélkül“ mondja az Úr. Tehát lehetnek esetek — meg
engedi —, mikor a harag indokolt. És arra Ő maga is gyakorta szol
gáltat példát. A kúfárság embereit a templomból kikorbácsolja 
(Márk 11 : 15—17 ; Máté 21 : 13), a kisdedeket hozzája nem engedő 
tanítványokat megkorholja (Máté 19 : 14) stb. Ha most már elgon
doljuk, hogy 0 , a Szent, tudott haragra gerjedni nemes érzéseinek 
a fellobba násaiban, vájjon nekünk, az ő árnyékának, bűnünkül 
tudható-e be, ha emberileg korlátolt megítélésünk szerinti nemes 
érzéseinkben valakitől megháborítva, azt a megháborítást magunk
tól eltávolítani törekszünk? Hát nemtelen érzés-e az, hogy szeret
jük magunkat, családunkat, nemzetünket, hazánkat és bármi ve
szedelmet felőlük az ellenállásnak minden lehető módjával igyek
szünk elhárítani?

Ha kell, akár fegyverrel is.
„Fegyverrel is.** Ez nagy szó. Puszta hallása szíven üt.
És ismételten mondom mégis : akár fegyverrel is.
Ad-e jogot erre nekünk Jézusunk akár tanításában, akár cselek

véseiben ?
Én úgy látom, hogy ad.
Valósággal drámai jelenet az, mely Urunk Krisztusunknak a 

szenvedések útjára indulásakor közte és a tanítványok közt egy 
rövid párbeszédben elébünk omlik Lukács 22 : 35—38 szerint : 
„És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és 
saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozástok ? Ők pedig mondának : 
Semmiben sem. Monda azért nékik : De most, akinek erszénye van, 
elővegye, hasonlóképpen a táskát; és akinek nincs, adja el felső ruháját 
és vegyen szablyát. . . Azok pedig mondának: Uram, íme van itt két 
szablya. Ö pedig monda : Elégj1

Ha valaki ezekből a sorokból nem azt olvassa ki, hogy Jézus 
számítva az elfogatására — az első pillanatban fegyveres ellen

állásra gondol, és hogy ezzel az önvédelemnek jogosultságát szentesíti, 
az az ember a napnál világosabb igazságokat sem érti meg. Az aztán 
más kérdés, hogy az utolsó pillanatban lemond a védekezésről, 
mivelhogy úgy kell betöltenie az Atya akaratát, hogy életét adja 
önként sokakért azok váltságára. Ha valaki viszont Jézusnak ama
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sokat idézett nyilatkozatából, melyet a Geisemánéban csakugyan 
ellenállni akaró Péterhez intéz : ,,valakik fegyvert fognak, fegyverrel 
kell veszniek“ (Máté 26 : 52), azt akarná kiolvasni, hogy Jézus tehát 
mindennemű fegyverfogást tilalmaz : elfelejti, hogy ebből megint 
csak az önvédelem jogossága csendül ki, mert benne lévén az az 
értelem, hogy a fegyverfogó támadó fegyveres védekezővel találja 
magát szemben.

Felette fontos a fenti igazságok megállapítása, mert a keresztyén 
lelkiismeretet szörnyű nyomás alól szabadítja fel. ha tusakodik ma
gában a fegyverfogást érintő isteni akarat és az emberi kötelesség- 
teljesítés látszólagos összeütközése körül. Mert bizony csak álom ma
radt, amit Tertulliánus, a II. század második felében és a III. század 
huszas évéig élő egyházatya esengve remélt, hogy t. i. ,,Krisztus a 
Péter lefegyverzésével minden katonát leszerelt.“ Maradt a világ továbbra 
is, ami addig volt : a kapzsiság, az irigység, a számítás, a haszon
lesés, a gyűlölség, az erőszak, a hatalomvágy, a vérengzés világa. 
Ez indulatok tombolásával szemben az első keresztyénség sokáig 
szenvedőlegesen viselkedett. Hanem aztán kezdett kérdésbe jönni : 
vájjon Isten akarata-e az, hogy az ő választottal a földről kiirtassa
nak? Fogtak tehát fegyvert, és magukat védelmezték. S tudjuk, 
diadalmasan. S Augustinus (az ötödik század fordulóján) már ebben 
a gondolatkörben él. ,,Ha a keresztyén tudomány — írja — minden 
háborút kárhoztatna, inkább azt mondaná (t. i. Keresztelő János) 
azoknak a katonáknak, akik az üdvösség felől tanácsot kérnek, hogy 
fegyvereiket hajítsák el és vonuljanak vissza a katonaságtól. Ámde ez 
mondatott nékik (Luk. 3 : 14) : Senkit meg ne rontsatok, senki ellen 
ne panaszkodjatok és a zsoldfaitokkal megelégedjetek.“

És most lepereg Krisztus születése óta 15 évszázad.
Megjelenik a történelemben az a férfiú, aki az evangélium 

leikébe legmélyebben tudott behatolni : Kálvin János.
Mikor ő az Institutiójának végén „A polgári kormányzatról“ 

szóló fejezet 10. pontjában az ölés, majd abból kifejlően a háború 
kérdéséhez jut el, először megdöbben ; a problémát „igen súlyos 
és nehéz kérdésnek“ mondja. Nem habozik azonban mihamar ki
mondani, hogy ,,aki idegen vidékre, amelyhez semmi foga nincs, ront 
be, és azt ellenségesen pusztítja : mindnyájan rablóknak tartandók és 
büntetendők. . . az efféle háborúviselés a Szentlélek számos bizonyság- 
tétele szerint igenis törvényes... Ámde — teszi hozzá különös nyo
matékkai — a béke' megmentéséért mindent el kell követnünk, és csak 
a legutolsó és már kikerülhetetlen esetben kell fegyverhez nyúlni.“

Ehhez a felfogáshoz csatlakozik a Második helvét hitvallás is, 
míg a Heidelbergi káté a kérdés érdemleges fejtegetésébe nem bo
csátkozik.

És most legyünk őszinték. Tartozunk ezzel magunknak, egy
másnak, Krisztusunknak, Istenünknek. Tegyük fel a kérdést : vol- 
tunk-e mi, magyarok, magyar keresztyén nemzet, valamikor hűt-
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lenek azokhoz az eszményekhez, melyeket Urunk Krisztusunk taní
tásából kellett volna magunknak megformálni?

Az önvizsgálathoz mm kell sok idő.
Igenis, voltunk.
Mint nemzet is gyarló emberek közössége vagyunk. Sok! an 

megestünk és megesünk Isten öszentfelsége ítélőszéke előtt.
Egy dologban azonban megnyugtat a lelkiismeretűnk. Más 

nemzetre ,,ok nélkül“ soha rá nem támadtunk. Ellenben századokon 
át voltunk más népek részéről jött sanyargatások, lassú gyilkolások 
némán szenvedő vértanúi. S ha olykor-olykor fegyvert kellett fog
nunk, mindig jogos. Krisztus ítélőszéke előtt is megálló önvédelemből 
teltük. Nyissa fel bárki hazánk és egyházunk történelmét, vesse 
össze a jólértelmezelt evangélium tanításával, s úgy feleljen meg : 
vájjon nem a jogos nemzeti önvédelemnek harcosai s egyben sokszor 
magának Isten oiszágának a védelmezői-e IV. Béla, II. Lajos, 
Bocskai, Bethlen, a Rákóczink, Kossuth, Tisza István és Horthy 
Miklós? Hát melyik nemzetnek a leikéből fakadt fel valaha annyira 
nemzetsors-jellemző keserűség, mint a mienkéből. Két pogány közt 
egy hazáért omlik ki vére ?

Ha bűnünk az nekünk, hogy most is fegyverben állunk, ám 
sújtson az Isten. De akkor mi ítélet várakozhat azokra, akik támad
nak nemzeti létünkben, keresztyén hitünkben, akik szétszaggatni, 
letiporni s kiirtani szőnek ellenünk pokoli terveket? !

Isten igazságos. Megadással várjuk az ő ítéletét.
Debrecen. Nagy Sándor.

Az ifjúság pályaválasztása  és a tanárhiány.

Megszoktuk már, hogy ismerőseink minden nyáron így üdvözöl
nek bennünket: milyen jó nektek, tanároknak, élvezhetitek a hosszú 
szabadságot, mehettek nyaralni, utazhattok. Amelyik alaposabb, ki 
is számítja nagyokosán, hogy van három hónap nyári szünetünk, 
hozzá még a karácsonyi, húsvéti és egyéb szünnapok, s készen van
nak a bölcs megállapítással, alig dolgozunk mi tanárok az esztendő
ből hat-hét hónapot. Az is csak abból áll, hogy leadunk mindennap 
egv-két órát üldögélve a katedrán jó kényelmes karosszékben.

Csak azt felejtik el többek között, hogy a divatos, de még a 
szerény fürdőhelyeken tanárt családjával csak mutatóban lehet 
találni, arról pedig, hogy a tanárság nehéz, idegölő’és felelősségteljes 
munkája miből áll, természetesen fogalmuk sincsen.

Már most ebből az következnék, hogy az ifjúság szinte tódul 
erre a mindenképpen könnyűnek látszó kényelmes pályára, amelyik 
a többivel szemben annyi jóval és kényelemmel kecsegtet. Sajnos, 
maga az ifjúság és az élet erre keményen rcáeáfol, ezt mutatják azok
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a panaszok, amelyekben az iskolai évkönyvek beszámolnak a tanár- 
hiányról, illetve az e miatt beállott nehézségekről, de még világosab
ban azok a kimutatások, amelyek az érettségizett ifjúság pálya- 
választásáról adnak hozzávetőleges képet.

Ezeket az adatokat 165 gimnázium évkönyvéből vettem, ame
lyeknek összesége világosan mutatja, hogy melyek azok a pályák, 
amiket az ifjúság ma választ magának, de az is kitűnik, hogy a tanári 
pályát évrői-évre milyen kevesen választják. Természetes, ezek nem 
végleges adatok, és nem a valóságnak megfelelő helyzet, de azért 
mégis alapot adnak a következtetésre. Hiszen tapasztaljuk, hogy 
sokan nem a bemondott pályát választják, hanem később megvál
toztatják néhánvan előbbi elhatározásukat, de olyan érett ifjú, aki 
más p^lya helyett a tanári pályát választaná, tapasztalatból tudjuk, 
alig akad.

M egvizsgáltam 165 gim názium  ad a ta it, ebből fiúgim názium  129, leány- 
gim názium  36 vo lt, összesen 5200 ére ttség it t e t t  tanu lóval, akiknek pálya- 
választásáró l a következő k im u ta tá s  ad elénk fogalm at számszerűleg és 
százalék szerint.

Mérnök . . . . . . .  709 14 % Á l l a t o r v o s .................. 106 2 %
Tisztviselő . . . . . . 575 11 % T a n í t ó ........................... 94 1 '8%
J o g á s z .................. . . .  466 9 % Gyógyszerész . . . . 87 1-6%
K atona-, rendőr-, csen- M ű v észe ti....................... 87 1-6%

dőrtiszt . . . . . .  460 8-8% Jegyző ............................ 44 0-8%
O r v o s .................. . . . 396 7-5% Zöldleereszt, ápolónő,
T a n á r .................. . . . 340 6-5% gyárgondozónő. . . 31 0 ‘6%
K ereskedelm i . . .  281 5\3% V e g y é s z ....................... 23 0-4%
Ipari . . . . . . . . .  262 5 % ' T e n g e ré sz ....................... 12 0-2%
Gazdasági . . . . . .  222 4 % Ú j s á g í r ó ....................... 7 0 1 %
K özgazdasági . . .  181 3 4 % D i p l o m a t a .................. 5 0 1 %
Lelkészi . . . . . . . 167 3-2% Ism ere tlen ....................... 263 5-5%
V asút, posta . . . 112 2 % Nem tan u l tovább 270 5 %

Az utolsó évtizedben gyakran érte a gim názium ot term észetesen hozzá- 
nem értésből az a vád, hogy nem nevel a gyakorla ti életre, csupán elm életi 
tu d ás t ad, ami term észetes is, hiszen ezt a célt a gyakorlati irányú  közép
iskolák és szakiskolák szolgálják. Mégis azt lá tjuk , hogy a pályaválasztó  ifjúság 
még a gim názium ban is a m érnöki, te h á t gyakorla ti p á ly á t v álasz tja  legnagyobb 
szám m al, nem pedig a jogi pályát, m int nem is olyan régen még. A tisztviselői 
pálya  m agábafoglalja nem csak a köztisztviselői, hanem  a m agántisztviselői 
p á ly ák a t is. (Ipari, kereskedelm i, pénzügyi stb .) A k a tonai pálya  m ellett 
még előretörtek  a kereskedelm i, ipari és közgazdasági pályák  is, am ire egy
két évtizeddel ezelőtt még nem  volt példa.

M indezekből az adatokból azonban m inket m ost csak a ta n á ri p á ly á t 
választók szám a és m egoszlása érdekel.

A m egvizsgált iskolák közül

fiúgim názium  . . . .  129 78%  fiúbölcsész je lö l t .  . . 162 47%
leánygim názium  . . .  36 22%  leánybölcsész jelölt . 178 53%

A m egvizsgált iskoláknak te h á t csak 22% -a leánygim názium , míg ellen
ben a ta n á ri pályát választóknak  53% -a leány, ami önm agában véve örven
detes jelenség ugyan, ha a fiú jelö ltek  száma megfelelő arányban  nagyobb 
volna.
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Láthatjuk ebből is, hogy a tanári utánpótlás kilátásai nem 
valami kecsegtetőek, különösen a férfi tanerőket illetőleg, tudva még 
azt is, hogy a tanári pályát választók közül sem jut be-mindegyik a 
megfelelő főiskolára (képzőművészeti, testnevelési, zeneművészeti), 
pedig ‘ jelöltek között ezek is elég nagy számmal vannak képviselve, 
mivel a felvéted vizsgák megnehezítik ezt.

Egyik szerencsés tanítványomtól tudom, hogy a Képzőművészeti 
Főiskolára 300 jelentkező közül mindössze 10 jelöltet vettek fel. 
Azt is tudjuk, hogy a tanárjelöltek közül nem mindegyik végzi el 
tanulmányait, az oklevél megszerzéséig többen mennek át más 
fakultásra, vagy ha végeznek is, nem vállalnak tanári állást, hanem 
sokszor magánvállalatoknál helyezkednek el. A leányhallgatók közül 
pedig sokan férjhezmennek, tehát számuk öt év után megcsappan.

Míg a tanárság sorai ritkulnak nemcsak a szolgálati idő letelte 
miatt, hanem a háború, betegségek, természetes elhalálozás, korai 
nyugdíjazás stb. miatt.

I.át hatjuk leliát, hogy a megvizsgált 165 iskolából a tanári pályát válasz
tok száma bevallásuk szerint 540 s ebből férfi csak 162, ami az utánpótlás 
szempontjából igen kevés. Ezt mutatják a következő adatok is, amelyek a 
fent jelzett iskolákban a tanárok szolgálati éveit mutatják szemléltetően.

M fi k Ö fi ö t a n á r

54 35 [6 37 38 30 40 41—45 nyugaltn.

é v e s /. o 1 ii á l a t t a l

70 64 ; i16 14 13 0
•

4 14 21 !

Összesen 245

Tehát ebben az évben a fent említett 165 iskolában 245 tanárnak lesz 
meg a teljes szolgálati ideje, ezzel szemben csak 165 férfi jelölt van, aki a 
tanári pályát választja. De ebben az évben ezekből az iskolákból a 45 éves 
szolgálattal rendelkező tanárok száma 05, a 55 éves szolgálattal bíró tanárok 
száma még nagyobb lesz.

Ezek a/, adatok, ha nem is teljesek és véglegesek, mégis be4ekin- 
tést engednek a mai ifjúság lelkületűbe, s a régebbi időkkel össze
hasonlítva nagy \áltozást és eltolódást mutatnak. Ezt a változást 
ugyan elősegítette a háború és a velejáró konjunktúra L, de nem 
kevésbbé a társadalom, különösen a közép- és polgári osztály élet
felfogásának megváltozása is.

A jelenlegi tanárhiányról, annak okairól és következményeiről 
sokait hallatták már szavukat Domanovszky Sándor egyetemi rek
tor beszédétől, a tanáregyesületi közgyűlésektől és memorandumok-
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tói kezdve a tanüggyel foglalkozó társadalmi folyóiratokig, sőt a 
napi sajtó is gyakran nyúl ehhez, a nemzet szempontjából oly fontos 
problémához, sajnos, mindhiába.

Közhellyé vált már az a megállapítás, hogy a tanárhiány oka 
mindenekelőtt a tanári fizetés és előmeneteli lehetőségek csekély és 
mostoha volta, tehát anyagi, fokozta még ezt a háborús esztendők 
miatt az életkörülmények megváltozása. Közrejátszottak még az 
iskolai oktatás egyre súlyosbodó körülményei, s végül a társadalmi 
vonatkozások is.

A tanári fizetés csekély volta még a laikus előtt is világosan 
érthető, ha összehasonlítja a katonai és a bírói pályákon elérhető 
fizetésekkel és előmeneteli lehetőségekkel, de az összehasorlítás még 
szembetűnőbb a mi hátrányunkra a gazdasági, ipari vagy kereske
delmi, vagyis a szabad pályákkal még akkor is, ha a múltba tekintünk.

Ki ne emlékeznék közülünk is az alig egy-két évtizeddel ezelőtti álla
potokra, s a h ivatásukért lelkesedő állásnélküli tanárok tömegének reménytelen 
életére, akik a nevelői állástól a statisztálásig mindent végigpróbáltak, míg 
végre többévi reménytelen várakozás u tán  sok összeköttetéssel valamelyik 
iskolában óraadói állást kaphattak  a sok pályázó közül?

Ki ne emlékeznék még a helyettes, helyettes óraadó, ideiglenes helyettes, 
és ki tudja hányféle kezdőtanári rendfokozatra és címekre? Amikor ezeket 
a fokozatokat sok kezdő tanárnak  végig kellett küzdenie és reménykednie 
minimális életlehetőségekkel, de annál több iskolai különmunkával meg
terhelve, míg végre hat, nyolc néha még több év után elérte a rendes tanári 
fokozatot, vagyis a létminimumot.

A szülők közül, akiknek ma fiai pályát választanak, természetesen sokan 
emlékeznek még ezekre a szomorú időkre és tényekre, amelyek bizony egy
általán nem te tték  ezt a pályát kívánatossá a m últban sem.

Ma már egészen más a helyzet, ennek az ellenkezője, ma tanárt kapni 
szinte lehetetlen, ha akad is pályázó, bőségesen vannak föltételei, amelyeknek 
teljesítése után  hajlandó csak elfoglalni az állást. Van olyan város és iskola 
is, amint az értesítőkben olvashatjuk, ahova egyik-másik pályázó cl sem 
fogadja a kinevezést.

Láthatjuk tehát, hogy az anyagi körülmények mostoha volta, 
amelyek azóta részben orvoslást nyertek, miképpen befolyásolja az 
ifjúság pályaválasztását, már az indulásnál is a tanári pályát válasz
tók hátrányára, és ez a hátrány meg is marad, sőt még fokozódik 
egész életük folyamán pályájuk végéig.

Az iskolai nevelésünk is sok új színt kapott nemcsak módszerei
ben, hanem anyagában is, ezek is befolyásolják már a gimnázium
ban az ifjúság gondolkodását, és érdeklődését eddig ismeretlen és 
szokatlan irányba viszik. A cserkészet és leventeképzés még csak 
fokozzák a katonai pálya iránt amúgy is nagy kedvet és érdeklődést, 
a természettudományi s Aeró-körök munkája pedig a műszaki, mér
nöki és repülői pályák iránti érdeklődést szinte észrevétlenül is az 
ifjúság leikébe oltja kitörülhetetlenül. Diákkaptár mozgalmunk pedig 
a gazdasági és kereskedelmi érzéket emeli és neveli az ifjúság leikébe.

Hiába hivatkozunk itt az idealizmusra, ezeket a pályákat is 
nemzetépítő hivatásként fogják fel, amelyeken teljes mértékben, 
szívvel-lélekkel lehet szolgálni a nemzetet és építeni a szebb és jobb
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jövendőt a nélkül, hogy egész életükben, kezdve a családalapítástól, 
gyermekeik felneveléséig nehéz, néha súlyos anyagi gondokkal kel
lene küzdeniük.

Az anyagi nehézségek ma már korábban is kezdődnek. Az egye
te m e s  főiskolai tanulmányok tudjuk, ma igen nagy anyagi erőt és 
komoly kiadást jelentenek, éppen ezért is a végzett ifjú jogosan 
kívánhatja, s meg is kapja legtöbb pályán a nagyobb anyagi ellen
szolgáltatást. Van egy közgazdász tanítványom, aki 600 P havi 
fizetést kap egyik magánvállalatnál, és így végzi könnyű szerrel 
egyetemi tanulmányait, de több is van még, aki ennél előnyösebb 
körülmények között (burgonyaközpont, textil és fakercskedelmi 
szakma) havi 800 pengőt meghaladó keresettel végzi egyetemi tanul
mányait. Igen sok és bőséges nyári kereseti lehetőség is mutatkozik 
ezek számára, ami megkönnyíti számukra a további tanulást, míg 
a tanárjelölt legfeljebb nevelői állást vállalhat szerény díjazással.

Azt is tudjuk, hogy nagy számban állnak rendelkezésre a gya
korlati pályákra lépőknek megfelelő ösztöndíjak, amit maga az 
állam, vállalatok, gyárak, bankok és nemesen gondolkozó magáno
sok bocsátanak a tanul ni vágy ók és a gazdasági pályán elhelyez
kedni akaró ifjak számára. Újabban a kereskedelmi és gazdasági 
kamarák és földbirtokosok is elősegítik az utánpótlás nevelését 
hasonló, néha tekintélyes számú ösztöndíjakkal.

Ezek pedig olyan előnyök, amiket az a 25 ösztöndíj és egyéb 
kedvezmények, amiket VKM a bölcsésztanhallgatók számára léte
síti tt, nem tud ellensúlyozni. Ezt látjuk abból is, hogy az Árpád
kollégiumban legkevesebb a tanárjelölt. Elmondhatjuk azt is, hogy 
az állam anyagi helyzetének a mai háborús helyzet határt szab, és 
nem tudja felvenni a versenyt a magángazdasággal, de ez a jövőre 
nézve nem jelent megnyugtatást, sem a helyzet javulását. Az ifjúság 
és a társadalom lelkületében ez a .változás nem propaganda, hanem 
élő valóság, ezt az is bizonyítja, hogy a különféle gyakorlati irányú 
(kereskedelmi, ipari, gazdasági) középiskolák és szakiskolák milyen 
nagy népszerűségnek örvendenek, seit a gimnázium IV. osztályának 
elvégzése után is sokan, néha 30—40%-a és java a tanulóifjúságnak 
választ gyakorlati irányú középiskolát tanulmányainak folytatására.

A tanári pályán tapasztalható mostoha anyagi és előmeneteli 
lehetőségek nemcsak a pályaválasztás előtt álló ifjúság lelkületét 
befolyásolják, hanem a tanári rend és az iskola életében is olyan 
változásokat okoznak, amelyek hatással vannak a tanárhiány miatt 
amúgy is rendkívüli körülményekre. Utalok itt csak azokra, akik a 
katedrát felcserélték a kényelmesebb íróasztallal, a nélkülözést a 
kedvezőbb és kiegyensúlyozott élettel.

Ma már ezen a hiányon és a nevelői rend lelkületében beállott 
változáson nem lehet segíteni ígéretekkel, hangos szólamokkal és 
idealizmusra való hivatkozással, mert az ifjúságunk tehetséges és 
életrevaló rétege még jobban visszariad a tanári pályától, és már 
így is megfigyelhető tehetség-szelekció áll be a tanári pálya rovására.
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Pedig helyünket itt Európában, mint számszerint kicsiny nép, csak 
az összes szellemi erőink kiművelésével és a legmagasabbra való 
fejlesztésével, más szóval kultúrfölényünkkel tudjuk tartósan meg
őrizni és biztosítani. Ennek a munkának, a nemzet nevelésértek és 
erői kiművelésének leghivatottabb képviselői és munkásai a peda
gógusok, akiknek soraiból nem tudjuk nélkülözni a magyar ifjúság 
színe-javát következmények nélkül. így válik tehát a nemzetnevelés 
magyar sorskéidéssé.

Már most azt kérdezhetnék mégis, hogy kik választják a tanári 
pályát maguknak?

Valamikor gyakran, ma már nagyritkán a tanár gyermekei 
teszik ezt, örökölve szüleik végtelen nagy idealizmusát és kultúra- 
szeretetét. Azonban ma már ez is ritka eset, hiszen saját szemükkel 
látják azt a hősies harcot, sok-sok nélkülözést, amit szüleiknek el kell 
viselniök, hogy legalább emberi életet éljenek, és ezt gyermekeiknek 
is biztosítsák.

,,A középosztálybeli családok fiai közül ma már nagy ritkaság, 
hogy valaki a középiskolai tanári pályát választja, annyira el van 
zárva éppen a nemzet hivatott nevelői számára az anyagi felemel
kedésnek, s vele együtt a társadalmi érvényesülésnek ez az útja.“ 
(Szekfű: Három nemzedék.) Inkább választják a katonai, jogi, 
orvosi stb., vagyis szerintök az „úri“ pályákat, amelyek az anya
giak mellett sokkal több társadalmi megbecsülést és érvényesülési 
lehetőséget nyújtanak.

„A gentry pedig bizonyos értelmiségi pályákat, amelyeken a 
hazai viszonyok között a dekórumnak csak a minimuma érhető el, 
aminő a középiskolai tanári pálya, tudatosan bojkottál.“ (Szekfű : 
Három nemzedék.)

Legtöbbször inkább a középosztály szerényebb polgári rétegei, 
pl. a kistisztviselők, tanítók, gazdálkodók és altisztek, vagyis a fel
törekvő kisemberek gyermekei választják ezt a pályát, mivel a tanári 
pálya látszik számukra a társadalmi emelkedés szerény, de legköny- 
nyebben elérhető útjának, ezzel szemben inkább lemondanak az 
an}mgi előnyökről.

Ped'g a tanári munka nem hivatal, hanem hivatás, ennek el
engedhetetlen feltétele a gyermek- és hivatásszeretet. Sajnos, gyak
ran tapasztalhatjuk ennek következtében is, hogy mindezek a lelki 
adottságok és tulajdonságok bizony hiányoznak azokból, akik a 
tanári, illetve a nevelői pályát választják.

De ma már igen sok pálya, így a bírói, katonai pálya is nyitva 
áll a feltörekvő polgári és alacsonyabb származású családok fiai 
számára, ami önmagában véve örvendetes jelenség, azonban ez a 
szelekció is a tanári pálya rovására történik, mert ennek a rétegnek 
oda is a színe-java kerül, ami nagy mértékben emeli a polgári osztály 
öntudatát is, hiszen mind a kettő összehasonlíthatatlanul több előnyt 
s tekintélyt nyújt nemcsak anyagilag, hanem a társadalmi meg
becsülés szempontjából is, a kettő együtt pedig a tanárság, illetve
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a tanári pályára lépők számára csak ábránd és elérhetetlen álom 
marad.

Mindezek a mostoha viszonyok évek, sőt évtizedek óta oda fej
lődtek, hogy a tanári társadalomnak a megbecsülését állandóan, 
fokról-fokra kisebbítették, es így munkája, az iskolai nevelés ma 
sokak szemében csak olyan szükséges rossz, számukra nem az igazi, 
a belső érték a fontos, hanem a bizonyítvány.

A tanár személye ma már sokszor csak az iskolában és a gyer
mekes szülők előtt valaki, legtöbbször csak addig, míg nincsen a 
kezükben a végbizonyítvány. Azután is megmaradnak sokan jó 
ismerősnek, de már egyáltalán nem kell erőlködnünk és szemfüles
nek lennünk, hogy pl. a köszönésben megelőzzük őket.

Ellenben lelkűkben lassan felújulnak és kibontakoznak azok a 
sokszor csak vélt igazságtalanságok és keserűségek, amiket az iskola 
részéről feltételeztek fiaikkal kapcsolatban, s megváltozott vélemé
nyüket nem is igen rejtik véka alá, hanem most már szabadon, min
den gátlás és következmény nélkül kinyilvánítják. Az ilyen pedig 
könnyen talál hitelt, különösen a vidék kis városaiban, ahol az embe
rek szinte majdnem mind ismerik egymást, és számontartják egymás 
hibáit.

Az ilyen szülő most már szabadon, szinte csokorbaszedve adja 
tovább a tanár és iskola hibáit, amit otthon négy fal között oly 
sokszor megtárgyaltak, s bizalmas körben kigúnyoltak. Innen van 
azután az a visszás helyzet, hogy az iskola és nevelés néha szöve
vényes dolgaiba ma mindenki beleszólhat, az iskola és nevelés ered
ményét és módszereit ma mindenki szabadon kritika tárgyává 
teheti következmények nélkül, mert a tanár személyét ez ellen nem 
védi semmi.

A tanári pálya társadalmi megbecsülésének mértékét s a tanár 
személye iránt gyakran megnyilvánuló ellenszenvet az is mutatja, 
hogy a tanár a színpadon, irodalomban és a filmen mindig vígjáték 
alak és szegény. Ez nem előzmény, hanem következmény, de semmi
képpen sem propaganda a nevelői pálya népszerűvé tételéhez, ez 
alól csak egyik filmünk : ,,A harmincadik“ a biztató kivétel.

„Az erkölcsi és társadalmi megbecsülésről talán azt állíthat
nánk, hogy ezt az egyénnek kell kiharcolnia, azonban ezzel szemben 
látjuk, hogy az egyén megbecsülése többé-kevésbbé hozzá van kötve 
annak a rendnek a megbecsüléséhez, amelyhez tartozik“ (OKTEK, 
1942. IV. 12).

Az egyén és maga a tanári rend azonban hiába küzd ezért, mert 
a mai társadalomnak csak igen kis része értékeli munkáját, és sok
szor dermesztő közöny falába ütközik minden munkája és megmoz
dulása.

Sokat lehetne még a tanárság égető problémáiról elmélkedni. 
Végezetül még csak két körülményre szeretnék reámutatni, az egyik 
az, hogy milyen most, és milyen lesz a protestáns iskoláknak hely
zete a jövőben a már is érezhető tanárhiány következtében, s melyek
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azok az intézkedések, amelyeknek megtétele és meggondolása szük
séges a jövő érdekében?

Ma még a felekezeti, illetve a protestáns iskolák, különösen az 
ősi, nagy múlttal rendelkező kollégiumok helyzete kielégítő, a tanár
hiányon még segítenek a nyugdíjasok visszatartásával és igénybe
vételével, testvérintézetek egymás kölcsönös- kisegítésével. Sok 
szülő még erkölcsi kötelességének tartja, hogy gyermekét abba az 
iskolába adja, ahol ő is tanult, ahol még ilyen patriárkális szokások 
élnek, ott az ifjú, ha tanári pályát választ, szívesen megy vissza 
abba az intézetbe tanárnak, ahol apja, vagy ő maga is tanult. Elő
segíti ezt a folyamatot a fokozott valláserkölcsi nevelés is, ezt mutat
ják azok az adatok, amelyek szerint a tanári pályát választók relatív 
többsége a vidéki felekezeti, illetve a protestáns iskolákból kerül ki.

Anyagilag is aránylag még többet nyújtanak ma a felekezeti 
iskolák. Utalok itt csak az osztályfőnöki, óratöbbleti s köri díjakra, 
a tandíjkezelés megosztására, arcképes igazolványok díjának meg
térítésére, nagynéha előforduló karácsonyi segélyekre s egyéb kecl- 
vezményekre, vagy a mai viszonyok között oly létfontosságú közös, 
testületi beszerzésekre, aminek fontosságát és kiépítését Reményi- 
Schneller Lajos pénzügyminiszterünk is kilátásba helyezte, hogy 
ezáltal is könnyítsen a köztisztviselők súlyos helyzetén.

Mivel azonban a fent említett kedvezmények és könnyítések 
nem állandóak és nem rendszeresek, az idők rosszabbodásával el
elmaradhatnak, tekintve, hogy a legtöbb felekezeti iskola alap
tőkéjére és tandíjjövedelmére van leginkább reáutalva.

Ugyanakkor maga az állam is lassanként megadja ezeket a 
kedvezményeket, amire van is már példa, sőt módjában lesz fokozni 
ezeknek a nagyságát, hogy ezáltal is biztosítsa iskoláinak a meg
felelő létszámú tanerőt.

Elérkezhetnek azok az idők, amikor szívesebben választják a 
kezdő tanárok az állami szolgálatot és iskolákat, mert ott ilyenfor
mán nagyobb díjazásban részesülnek, s nem áll fenn számukra a 
fokozott vallási és társadalmi munkában való részvételi kötelezett
ség az iskolai munkán felül. Nagyobb kilátás nyílik még a fiatalabb 
korosztály számára is megfelelő szolgálati idő letelte után az át
helyezésre, s ezáltal gyorsabb előmenetelre. Mindezek a problémák 
ma is időszerűek, s hiba volna részünkről tudomásul nem venni 
őket, a segítés és megelőzés módjait ma meg kell találnunk egy
öntetű tervszerűséggel s megoldási lehetőségek keresésével.

A másik még fontosabb kérdés pedig az, hogy mi lesz a követ
kezménye az egyre fokozódó tanárhiánynak az iskolai nevelés, nem
zetnevelés és a nemzeti kultúra életében?

Ma is beszélhetünk nemcsak az ifjúság, hanem a tanárság túl
terheléséről is, ami még fokozódni fog, ha a hiányzók helyét nem 
tudjuk betölteni, s munkájukat a többieknek kell elvégezni ok. így 
bekövetkezhetik a minőség romlása, a nevelés és tanítás színvonalá
nak csökkenése a tanárhiány és a túlterhelés miatt. Ezt még fokoz
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hatja az a körülmény, amire már reámutattam, miszerint már most 
is megfigyelhető tehetségszelekció mutatkozik a tanári pálya rová
sára, amikor az ifjúság színe-java szinte visszariad a tanári pályától.

Pedig éppen az ellenkező folyamatra volna szükség a jövő érde
kében. hiszen a tanárság neveli a nemzet leendő vezetőit, a jövő 
miniszterét, bíráját, katonáját, orvosát, a tanárság neveli a jövő 
kereskedőjét, iparosát s szakembereit stb.

A nevelői karnak lesz a feladata a szakemberek mellett a háború 
után, hogy a magyarság nagy tömegeinek, parasztságunknak és 
munkásságunknak szellemi színvonalát emeljék a szociális és tár
sadalmi színvonal emelése mellett, amelyek bekövetkezésének szük
ség! sségét mindnyájan érezzük, és minden munkánkkal elősegíteni 
akarjuk. Utalok itt csak az északi országokban oly nagyszerűen 
bevált és már nálunk is sikerrel meginduló népfőiskolák megszer
vezésére, amelyek munkájának nagy része szintén a magyar nevelői 
rendre s így a magyar tanárságra várnak.

A magyar tanárságnak kell helyrehozni azokat a szellemi és 
erkölcsi rombolásokat is, amelyek az elmúlt huszonkét esztendő 
alatt az anyaországtól elszakított és sokszor magárahagyott magyar
ság, illetve magyar ifjúság lelkében oly tervszerűen és tudatosan 
történtek.

Mindkét feladat pedig olyan nagy és magasztos, hogy ennek 
véghezviteléhez és sikeréhez anyagilag és szellemileg teljesen füg
getlen és felkészült, minőségileg pedig a legjobb nevelői gárdára 
van szükség.

A tanárság súlyos helyzete nem magánügy tehát, nem egyéni 
érdekek és sérelmek hangsúlyozása súlyos időkben, hanem életbe
vágó, fontos nemzeti és magyar ügy, kultúrpolitikai és nemz^tpoli- 
tikai feladat. Mindezek a hatalmas feladatok a többi mellett reánk, 
magyar tanárságra várnak, ennek érdekében visszük annyiszor 
sebeinket a nagy nyilvánosság elé, amiknek gyógyítására már több 
évtizeden keresztül annyiszor kaptunk ígéretet. De hihetünk-e 
ezeknek a szavaknak és ígéreteknek, amíg előttünk a tragikus kép. 
„Akiknek feladata lelkűk s a nemzeti lélek csinosítása, azok anyagi 
mivoltukban a legágrólszakadtabbak.“ (Katona Jenő : Magyar 
tanársors, Magyar Nemzet, 1943.)

A magyar tanár ma még méltósággal tű r és vár, ezt teszi hosszú 
esztendők óta, s áll rendületlen bizalommal őrhelyén, ahova sorsa és 
önlelke állította. „Őrzi a nemzet őrlőikéként, annak el nem múló 
értékeit, virraszt az eljövendő nemzedék s velük s bennük a magyar 
jövő felett. Szabad-e azonban tőle napról-napra megújuló heroizmust 
zsarolnunk, fáradt nappalok, sivár éjszakák után.“

Nvíregvháza.
Tóth István Lajos.
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A reform átus népiskolai tan ításte rv1
Az egyházmegyei jelentések nagy megnyugvással szolgálnak a 

tekintetben, hogy a református tanítástervet a közvetlenül érdekel
tek, a tanítók bizalommal fogadták és a második részét: a Részletes 
Útmutatást érdeklődéssel várják.

Hogy a tanításterv valóban jó-e, azt az iskola próbálja ki. 
E próba tapasztalati anyagát, gyakorlati kérdéseit nem könnyű 
összeszedni és megállapítani. Ha együtt lesznek : még nehezebb 
lesz a megbízhatóságát ellenőrizni, vagyis azt, hogy van-e, hol, mikor 
és milyen mértékben a megállapításoknak jogosultságuk. És ha még 
ez is szép rendben végbemegy, a legnehezebb dolog még hátra van : 
a komoly észrevételeket megfelelő módon értékesíteni, a tanításterv 
jobbítására felhasználni. A hármas lépcsőzetű munka tehát nem 
egyszerű feladatokat rejt magában, mégis hozzá kell fogni a meg
oldásukhoz, hogy az, ami irányításra készült, az irányító szerepre 
minél alkalmasabb legyen.

Az irányítás alanya a tanító, neki kell a tanítástervet alkalmaznia. 
Ő egyben a közbülső személy is, kezében van a tanításterv, és előtte 
ülnek a növendékek, mégpedig kerekszámmal 3600 tanító kezében, 
akik előtt több, mint 200 ezer növendék ül az ezévi adat szerint. 
Van tehát bőven tanító és vannak elegen növendékek, akiket a taní
tók nevelnek. Néhány nemzedékkel előttünk református tanításterv 
és útmutatás kötelezése felesleges volt, mert az egyház tanítói 
református hittel és meggyőződéssel, református világnézet alapján 
állva működtek. A fokozatosan bekövetkezett világ felé fordulás 
azonban természetesen nem kímélte az egyház tanító szolgáit sem, 
az állami befolyás egyre több sajátos keresztyén színt koptatott le 
szellemi életük képéről, ami végül is külön református tanításterv 
kiadásának gondolatát érlelte meg.

De meg kell látnunk a valóságot, amikor a tanítóról szólunk. 
Amilyen keserves dolog tudomásul vennünk azt, hogy egy-egy tájé
kon a tanító keze alól elfogynak a növendékek, s ott marad a tanító 
a maga elapadó munkájával, nem kevésbbé szerencsétlen tünet, 
hogy most meg sok iskolából a tanító tűnik el, s ott marad a refor
mátus gyermekek serege iskolai nevelő nélkül. A végzetes ütközések 
találkozópontján pedig megtaláljuk a csaknem üres iskolát, ahol 
gyermek már csak mutatóban van, tanító pedig egyáltalán nincs. 
Valóban fájdalmas, hogy mindig hiányzik valami, ami az életnek 
emberi folytatásához szükséges lenne. ..

Azzal tisztában vannak a tanításterv készítői s még inkább a 
kiadója : a református Egyetemes Konvent, hogy olyan tanítástervet, 
amelyet mindenütt, minden körülmények között bárki meggondolás

1 Részlet a dunamelléki református egyházkerület ezévi népiskolai elő
adói jelentéséből.
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nélkül használhatna, nem adhatnak a tanító kezébe. A nevelési 
szükségletek s ebből következően a nevelés közvetlen feladatai 
kisebb-nagyobb mértékben mindenütt mások, ezekhez a tanításterv
ben alkalmazkodni lehetetlenség, az egységes tanításterv norma, 
zsinórmérték, amelyet a tanítónak kell a helyi viszonyok között 
okosan alkalmaznia, és amelyhez mindénik tanítónak, bárhol szol
gáljon is : az egyetemes egyöntetűség megóvása és biztosítása érdeké
ben a helyi viszonyokra tekintettel, e tekintet feláldozása nélkül kell 
majd alkalmazkodnia. A tanítástervet forgató tanítótól ezt a kettős
arcú szellemi magatartást várjuk.

Lesz tanító, aki vezérkönyvet vár a tanítástervben, amely' 
kézenfogva vezetné a nevelés szellemi tevékenységének aprószeres 
mozzanataiban, a tantárgyak oktatásának módszer-lépéseiben, a 
másik tanító talán tanítási anyagot keres majd benne, amely a gyer
mek számára való ismereteket is feltárja, a harmadik módszertan
könyvet szeretne látni benne, amely oktatja és szakképzettségét 
rendszeres alakban kiegészíti. A tanításterv azonban egyik sem, 
egyik szerepre sem vállalkozhatik, mert — egyik sem feladata. Külön
ben sem veheti magára, hogy idegen területre tévedve, határsértést 
kövessen ehr A tanításterv csak a tanító lába elé te tt lépcső, amelyre 
sokféle gondolattal lehet ugyan lépni, de az eredmény egy kell hogy 
legyen: a tanító egy fokkal magasabbra emelkedjék. A munka 
ezt a felemelkedést szolgálja, mert ettől református népiskoláink 
magasabbra emelését várja, ezáltal pedig református népünk korszerű 
nevelését reméli. S ha az idő a maga követelményeivel túlnő a tanítás- 
terven, a következő már ennek alapján készül ; így e lépcső történeti 
szerepe is nyilvánvaló. Olyan tanító is lesz bizonyára, aki egészen 
új, az állami tanítástervtől elfordult munka után vágyik. Ezeknek 
csalódás az osztályrészük. Ismerjük a mindennel örökké elégedetlen
kedők típusát is a nevelés világában, akiknek, ha más nem, a munka 
stílusa nem tetszik majd, mert nem a magáéra ismer benne. Ide
tartozik majd az a tanítóképzőintézeti tanár is, akinek talán azért 
lesz nem kellemes meglepetés a munka, mert már elsajátította az 
államit.

Ha a tanításterv készítői engedtek volna a vonzásnak, s minden
áron újat adnak, annak teszik ki a tanítástervet, hogy a működő 
tanítók jórésze az állami tanításterv kifejezéseihez szokva és ahhoz 
tapadva, bizonyára idegenkednék az újtól. Ennek a szempontnak 
az elhanyagolása a valóság iránti érzék hiányára mutatna. További 
gyakorlati nehézséget jelent az, hogy az állami felügyelet, amely 
minősítő erejénél fogva roppant hatással van tanítóinkra, az állami 
tanításterv szempontjai alapján vizsgálja, méri a református tanítót 
is, ennek következtében merőben új református tanítástervet adva, 
a református iskola tanítóit arra kényszerítenők, hogy a kétféle 
felügyelet miatt egyszerre kétféle tanítástervhez igyekezzenek alkal
mazkodni, másféle két hivatalos szabályzathoz igazodni, arra kár
hoztatnék, hogy két malomkő között őrlődjenek. Nyilvánvaló tehát,
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hogy az állami tanítástervnek a főbb elvekben hátatfordító református 
tanításterv nem tette volna feleslegessé a református tanítók számára 
az állami tanításterv figyelembevételét, hanem ezzel súlyos szellemi 
helyzetbe sodorta volna a tanítóinkat. Másik, elvi jelentőségű való
ság is előttünk áll : ha a törvény az országos tanítástervvel azonos 
református tanítástervet követel, akkor a tanításterv Útmutatása 
sem lehet merőben más.

Most itt ne tekintsük azt a természetes figyelmet, amellyel a 
református egyház a nemzeti közműveltség egyöntetűségét a maga 
részéről szolgálja és védelmezi, csak azt említsük még meg, hogy 5 
és 35 év óta működő tanítóink vannak, bennük a szellemi felkészült
ség mértéke tárgyismeret és szakismeret tekintetében rendkívül 
különböző. Éppen ezért a tanításterv nem lehet sem maradi, sem 
forradalmi, a kettő között haladó, olyan szellemi szabályozó eszköz 
lehet csupán, amely a két szélsőségét kibékíti. A tanításterv azt 
monelja meg : a tanító mit tanítson, azt már nem, hogy ebből bárhol 
is éppen mennyit. Azt is kifejti, hogy miért, de azt már külön nem 
fejtegetheti, hogy egy-egy helyen mi az oktatásnak sajátos feladata. 
Az útmutatás pedig csak arra hív fel: erre indulj, tanító, ebbe 
az irányba eredj, próbáld ki az utat.

Ez a kipróbálás adhatja meg a tanításterv alkalmazásának igazi 
értékét. A tanítótól azt kívánjuk, hogy kezébe véve próbálja ki a 
tanításterv alkalmazhatóságát, ezt a kipróbálást azonban tekintse 
hivatali kötelességének, foglalkozása parancsának, hivatása felhívá
sának és gazdája : a magyar református egyház komoly akaratának.

Ha a m utatott úton engedelmes lélekkel, hívő szellemmel min
den református tanító elindul, útjuk iránya egyféle lesz. Ezzel a 
tanításterv már el is éri azt, amiért életre h iv a to tt: a tanító bizto
sítja, hogy iskolája betölthesse sajátos keresztyén, ugyanakkor a 
többi nemzeti népiskolával azonos, egyetemes rendeltetését.

Nagykőrös.
Dr. Juhász Béla.

O láh G ábor, a tanár.
Az író, az igazi alkotó elsősorban mindig csak író marad. Minden- 

egyéb az életből mindössze annyira érdekli általában, amennyire 
nyersanyagul szolgálhat műveihez, vagy maradék-energiájából még 
futja rá. Nem zárja ki ez azonban, hogy nagy írók ne lehetnének első
rangú gyakorlati emberek, esetleg nagy hadvezérek vagy politikusok. 
Az írónak egyébként is mindenhez kell értenie egy keveset, hogy 
igazán íróvá válhasson. Egészen más lapra tartozik azonban a nevelői 
pálya és az írói lélek viszonya. Alapigazságként szögezhetjük le, hogy 
minden valamire való író vagy költő egyúttal nevelni is akarja ember
társait, ha másra nem : a művészet iránt való fogékonyságra. Illyés
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Gyula állapította meg, Babits Mihályra hivatkozva, hogy az írót 
egy nevelői láng is fűti, és ez a láng alig valamivel gyengébb, mint az 
írói becsvágy.

E sorok írója az irodalom szenvedélyes híve lévén és maga is 
nevelői pályán működve gyakran és hosszan gondolkozott ezen az 
érdekes összefüggésen és elmélkedései gyakran tértek vissza hajdani 
kedves tanárához, a magyar irodalom nemrég elhúnyt nagy alakjá
hoz, Oláh Gáborhoz. Néhány évig gyakorlatból ismerte, mint nevelőt,, 
és úgy érzi, az ő alakján mérhető le közvetlen és felejthetetlen tapasz
talatai alapján az író, az alkotó és a nevelői tevékenység viszonyának 
érdekes problémája.

Egy bizonyos, a régi időkből ránkmaradt nevelői elmélet hall
gatólagosan még mindig a józan egyszerűség, a minden kilengés vagy 
esetleges egyéni megnyilvánulás nélküli nevelőt állítják élőnkbe 
nevelői eszményként. Józanság és puritánság a külső és belső meg
jelenésben — ez a jó nevelő eszményképe. Az írók azonban köztudomás 
szerint is, ha valamire való írónak mondhatók és nemcsak bizonyos 
kor- vagy divatáramlatba beállított és népszerűsített mesterembe
reknek, ennek általában mindenben az ellenkezői szoktak lenni. — 
Elsősorban is nem szívesen tűrik egyéniségük korlátok közé szorí
tását, gondolataik szabad röptének megnyirbálását, és minthogy 
elsősorban művészek, és színt igyekszenek adni mondanivalóiknak 
és egyéniségüknek, mindenhez közelebb állhatnak, mint az egy
hangúsághoz és a jellegtelenséghez.

Kétségtelen azonban az is, hogy a tanároktól megkövetelt maga
tartás nem feltétlenül elszürkülést jelent, és csak a személyiségek 
átlagának magatartásában tűnik annak, valamint tény az is, hogy 
az írónak nem feltétlenül szükséges egyéniségének színességét és 
változatosságát külsőleg is mindenáron kifejezésre juttatni. Sőt. 
Egy nagy német író megjegyzése szerint'művészként dolgozni kell 
és nem élni, mert az az író, aki arra törekszik, hogy művészként 
éljen elsősorban, már elvesztette művészetének hitelét. Az író tehát 
ebben a következtetésben is a legkiválóbb gyakorlati nevelő lehet, 
ha szellemi fölényét, művészi ízlését csillogtatva is, egyéniségét az 
iskola, a növendékek megkívánta keretek közé szorítja.

Nem csodálatos tehát, hanem ebből következik, hogy Oláh 
Gáborra úgy emlékszem vissza, mint a fölényes és kiváló tanár 
mintaképére. Nagyszerű ember volt, nagyszerű költő és nagyszerű 
tanár. Személyiségének ez a három lényege úgy kapcsolódik egy
másba, mint a láncszem, és eredményezi kiváló nevelői egyénisé
gét. Néhány évig magyar irodalomra tanított — lehet-e nagy
szerűbb feladat egy nagy magyar író számára, mint népének irodal
mát, tehát szelleme megnyilvánulásának legteljesebbjét saját egyéni
ségén átszűrve adni tovább. Valószínűleg nagy igazságot mond az a 
megállapítás is, hogy irodalmat tökéletesen csak írók taníthatnak, 
mert ők élnek benne igazán az irodalom áramában, és nemcsak 
kívülről szemlélik azt, akár mint műélvezők, akár mint irodalom
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tudósok. Az irodalmat oktatni, jól oktatni, mondja egy kitűnő peda
gógusunk, elsősorban filozófia dolga. Filozófusként kell megterem
tenünk az irodalom kapcsolatát az élettel és a serdülő vagy még 
serdületlen lelkekkel. Minden tárgy tökéletes tanításához ez a filo
zófia kell kétségtelenül, az irodalom tanításához azonban úgy hisz- 
szük, mégis inkább Oláh Gáborok kellenek.

Módszertanilag ugyan, ha visszaérni ék szem, egyáltalában nem 
állítható követendő példaképül, különösképpen nem a legutóbbi 
években kifejlődött és tökéletesített módszertani eljárások virág
korában. Nem tanított módszeresen, egészen biztosan nem, illetőleg 
egy rég letűnt pedagógiai kőkorszak tanári módszerét követte ő is, 
mint annyian az idősebb tanárok közül ezelőtt másfél évtizeddel, 
amikor én is középiskolába jártam. Ez a tanár — jól ismerjük mind
annyian — felült a katedrára, elővette a noteszét, feleltetett néhányat, 
aztán magyarázott. Elmagyarázta az „anyagot“, ahogy tudta, aztán 
kijelölte a „leckét“ a könyvből, esetleg, ha még „maradt idő“ csen
getésig, olvastatott néhány szemelvényt is a könyv hátul só, szeme I- 
vénves részéből. Nos, Oláh Gábornál, természetesen éppen ezen a 
magyarázaton fordult meg az óra, vált a legkitűnőbb módszernél is 
lekötőbbé, figyelmet ébresztővé, élménnyé. A magyar nyelv zengő
hangú, színes pátoszban rakétázó művésze a költői beleélés minden 
lehetőségét kimerítve fedett fel előttünk sorsokat, életeket, alkotá
sokat. Mindig végtelenül áradó, színesen ömlő volt a mondanivalója 
és ezer aprósággal fűszerezte. Alig te tt néhány közbevetett, figyelem
ébresztő és a tárggyal, tanárral kapcsolatot teremtő kérdést, mégis, 
e nélkül is feszülten, ámultán, bűvölten csüngtünk a szaván. Mai 
szemmel nézve egészen biztosan nem tartott módszeres órákat, sőt 
talán filozófiáját sem kereste tárgyának, hogy így hozza közelebb, 
így építse belénk az irodalmi tudatot, egészen biztos azonban, hogy 
irodalmi órákat tarto tt a szó legnemesebb értelmében. Elragadott, 
magasba lendített az irodalom színes szárnyain — és mi más az 
irodalom célja. Büszkék voltunk rá, hogy magyarok vagyunk és 
büszkék voltunk rá, hogy ilyen tanárunk van, hogy Oláh Gábor a 
tanárunk — és mi más lehet magyar középiskolában egy bármilyen 
óra célja.

Nagyszerű óráihoz, amelyek minden módszert meghazudtolóan 
élményekké váltak bennünk, azonban még egy sikerkellék járult. 
Mondanivalóit kiválóan adta elő — nem utolsó fontosságú követel
mény ez az előadókészség egy tanárnál, különösen pedig egy irodalom- 
tanárnál. Nem volt pedig különösképpen megnyerő külseje, a beszéd
hangja is majdnem kellemetlennek mondható, kásás fahang. Hatal
mas, valódi debreceni cívis formátumú testi alkata volt, kerek, bol
tozatos koponyával, hízásra hajló termettel, bár magassága meg
gátolta abban, hogy valóban kövérnek lássék, hozzá az arca még 
sötét, szinte piszkos-fekete és legtöbbször egy kissé zsírosfényü. — 
Szemét, meleg, kutató, csodálkozó szemét is, rövidlátó lévén, vastag 
szemüveg mögé rejtette. Színtelen, kásás hangon beszélt, de színészi
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képessége bámulatos modulációkat játszott el ezen a minden elő- 
jadásra képtelennek tetsző, sőt a közönséges beszédben is kellemet- 
ilenül tompafényű hangon. Színészi iskolája — ha szabad így mon
danunk — előadásbeli művészete régi divatú volt kissé : állandóan 
a nemes páthosz egy neme lobogott hangjában, mint írásaiban is 
a szent hevület lángja. Tudott azonban ez a hang gúnyos is lenni. 
Kíméletlenül szarkasztikus és mindent bájos, szelíd humorban fel
oldó, vagy pazarló jókedvében táncolva, szökdécselve tréfáló. — 
A gúny volt a fegyvere, fegyelmező eszköze diákjaival szemben is. 
Félelmetes fegyver az ő kezében, ahova lecsapott vele, ott nem nőtt 
fü többé, mint mondani szokták, ha maga is úgy akarta. Soha nem 
bántott meg azonban senkit közülünk önérzetében. Porig sújtott, 
összetört, megszégyenített, ha úgy akarta, de mindig hagyott egy 
csöppnyi reményt, hogy felemelkedhessen a megalázott, csak éppen 
meg kell változnia, másként kell viselkednie. Négy évig tanított 
bennünket, de soha a négy esztendő alatt egyszer sem láttuk hara
gudni, egyszer sem hallottuk kiabálni valamiért, mint néha min
denkit, legszelídebb tanárunkat is. Ha valami nem tetszett neki. 
azonnal kieresztette gúnyja szilaj paripáit, tökéletes biztossággal 
megütve mindig a kellő alaphangot és máris tisztelettel, megfélem
lítve néztünk rá. Még rosszkedvűnek sem láttuk soha. Külseje álta
lában morózus és a felületes szemlélőre barátságtalan volt. Ha meg
szólalt, viszont azonnal vidám, szinte csokonais pajzán kedv csendült 
ki szavaiból. A közhittel ellentétben elsősorban vidámnak és könnyed
nek lehetett mondani, szeretettől, kedvességtől, megértéstől sugár
zónak. Szinte az volt az érzésünk, hogy állandóan játszik. Játszott 
az élettel, a fogalmakkal, a lelkekkel. Játszott és kísérletezett. — 
Milyen csodálatosan tudott játszani! Talán azért is szerettük any- 
nyira. Alig volt valami, amit játékos kedvének tükrében minden 
oldalról meg ne csillogtatott volna előttünk. Pazar könnyedséggel 
dobta fel a levegőbe a fogalmakat, szikrázva hulltak azok le élőnkbe 
vissza ragyogó elméjének tűzijátékán keresztül, aztán újra elkapta 
és friss, nem várt formában nyújtotta ismét felénk.

11a összegezni igyekszem, mit is jelentett benne a tanárnak az 
író, ebből a néhány jellemvonásból is meggyőzően kiviláglik, hogy 
sokat. Mindent. Nyilvánvaló, hogy az író a nevelői becsvágy hevítő 
lángja ellenére is mindig csak író marad, nem adhatva mást, csak 
mi lényege. Ha így van is, a nevelő gazdagszik ezáltal színben, mély
ségben, a megfigyelés változatosságában, a lélektani ismeretek sok
oldalúságában, különösen akkor, ha az író-nevelő éppen az irodalom 
ismeretére es szeleteiére igyekszik nevelni. Mert. az irodalomhoz 
lé hét a nevelés világában módszerrel is meg tudománnyal is köze
ledni és megértetése, népszerűsítése terén jó eredményeket elérni, 
az írói szellem szárnyaló suhanással magasba lendülő röptét meg
ragadni és ezzel teljes értékű irodalom oktatást nyújtani azonban 
csak rokon, csak írói szellemmel lehet.

Debrecen. Harsányi Zoltán.
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A költségvetés képviselőházi tárgyalása.1

1943 november 17-én Tasnádi Nagy András elnöklésével Tomboly Dénes 
előadó ism ertette a vallás- és közoktatásügyi tárca, költségvetését, mely 
a tárcák között nagyságra negyedik, s 96 5 milliós többletet m utat a mult- 
évivel szemben. Elismeri az előadó, hogy a dologi kiadások emelkedése a 
folytonos áremelkedés folytán tulajdonképpen csökkent értéket jelent. Ki
emeli a törekvést, hogy minden tanári állás betöltessék, s hogy a tanár elégedett 
legyen. A kétévi helyettességet egyre szállítja le a miniszter, s 101 polgári 
iskolai tanári és 240 igazgatói állást szervez ; a középiskoláknál pedig 178 
új rendes tanár lesz, továbbá 84 új állás. A rendes tanárok az V. fizetési 
osztályba ezentúl nem az igazgatói állások rovására ju tnak  be. Az óradíj
többletekre is külön összeget vett fel a költségvetés. Diákjóléti célokra 8‘5%- 
kal nagyobb összeg áll rendelkezésre, m int eddig.

A hozzászólások sorát Mester Miklós nyitja meg, s követeli a szélső 
baloldal nevében a középiskolai négy alsó osztály egységesítését, m ert ezt 
minél több tanulónak el kell végeznie. A középiskola négy alsó osztályának 
tanterve a polgáriéval azonos legyen, és a magyar nemzeti műveltség alap
elemeit s a mindennapi gyakorlati életben tájékozódásra képességet adjon — 
úgymond. Jellemzi a 75 éves polgári iskola tanárainak nehéz helyzetét. Kívánja 
a negyedik osztály végén a legszigorúbb szelekciót. A tehetséges falusi gyer
mekek nevelése érdekében még nagyobb áldozatot kíván. A középiskolai 
tanárság szociális helyzetén sürgősen segíteni k e ll ; most a kezdő tanári 
fizetés kisebb az iskolaszolgáénál, ami az utánpótlást veszélyezteti. A rég 
kívánt státusrendezést, mihelyt a háborús idő elmúlik, végre kell hajtani. 
Elismeri a kultuszminiszter ama törekvését, hogy elvi alapon folyjék a poli
tikai küzdelem.

Hokky Károly a felekezeti iskolák nemes és értékes misszióját emeli ki. 
A minisztérium nevét vallás- és nemzetnevelésire v á lto z ta tn á ; kiemeli a 
nevelés fontosságát, az iskola, család és társadalom összhangját. Maga szere
tettel emlékezik nevelőire, és lá tja  a mai tanárság hibáit. A régiek azonban 
nyugodtan végezhették lelkes m unkájukat, ma a létért való küzdelem egész 
életük, s nem részesülnek olyan megbecsülésben, mint kellene. Hálával emeli 
ki a Kormányzó úr megjelenését a budapesti református gimnázium új épü
letének felavatásán : ez kitüntető gesztus volt a tanárság iránt. K ívánja meg 
a miniszter, hogy e csonka évben ne kívánjanak a tanárok annyi tananyagot, 
mint rendesen. Bírálja a polgári iskola tantervét (ókori történelem, magasabb 
mennyiségtan, egyórás jogi ismeretek stb). A nyelvtanítástól beszélgetést 
kíván, s linguaphon alkalmazását.

Zsámboki Pál, mint ipari munkásképviselő az ipari oktatásban tapasz
talható hibákra m utat rá ; László Dezső a jövő szempontjait hangsúlyozza, 
(itt az elnöklést vitéz Törzs Tibor veszi át) s a munkásságnak és földműve
seknek kíván nagyobb szerepet. A középiskolák kevesebb anyagot alaposab
ban tanítsanak, nagyobb tettkészségre neveljenek. Erdélyi sérelem, hogy 
a visszacsatolás után  sok tanár alacsonyabb fizetési osztályba került, mint 
azelőtt. Kéthly Anna  két pontban foglalja össze a mai fe lada toka t: 1. elegendő 
és a megélhetési viszonyokkal arányosan fizetett oktatók és elegendő tanterem ,
2. a gyermekek és ifjúság védelme a háború gazdasági és szociális ártalm ai 
ellen. Szabó Zoltán kéri, oldja meg a miniszter az egyre elkerülhetetlenebb 
tanterv- és tankönyvrevíziót, és szüntesse meg a teljesen üzleti alapon álló 
tankönyvkiadást. A felügyelet ellen az a panasz, hogy nem tanácsadást,.

1 Csak a közép- és középfokú iskolákat érdeklő részt ism ertetjük .
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útm utatást nyújt, hanem ellenőriz, sőt hibát keres. Külön nevelői státust 
kíván a bírói és katonatisztihez hasonlóan. Kéri a felekezeti béke feletti 
éber őrködést. „A legbőkezűbb költségvetés is mindig kicsiny.“ Vámos János 
szerint a honvédelmi tárcán kívül ennek tárgyalásakor áll mindenki pártok 
felett. 1914 előtt csak gimnázium volt, azóta mindig többet fordítanak szak
iskolákra, s animózitás tapasztalható a gimnáziummal szemben. Pedig a 
klasszikus gimnázium továbbra is szükséges, szelleme te tte  országunkat 
eddig is erőssé. Ehhez megfelelő tanári kar szükséges (elnök Krúdy Ferenc). 
Ismerteti a középiskolai tanárság márciusi, lapunkból ismert m emorandumát, 
s kéri a régi igazságosabb rendszer visszaállítását. Kevés a tanár s annak is 
fele nő, az egyetemi arány is rossz. Sok újítás zavarta meg a huszas években 
az iskolát ; túlterhelés van. A tanárság túlteng kis óraszámmal Budapesten 
s más nagyobb városokban. Az igazgató a tú lzott adminisztráció folytán 
ma nem pedagógiai vezető : 4—6 középiskolás számvevőségi tisztviselőt 
kellene mellé beosztani, így az igazgató nevelhetne. A tehe* séges falusi gyer
mekek nevelését a legkitűnőbb tőkebefektetéstnek nevezi. Több gondos
kodást kér a magyar fajú tanárok részére, m ert úgy látja , tú lzo tt tám oga
tásban részesülnek a nemzetiségiek. Vitéz Makray Lajos, a néppárt elvei 
alapján a keresztyén-nemzeti gondolatban rejlő szociális igazságot és erőt 
hangsúlyozza. A felekezeti iskolák e gondolat legszilárdabb bástyái, rájuk 
szükség van, tehát tám ogatni kell fenntartóikat. „Annak az egyházközségnek 
tagjai, ahol felekezeti iskolát ta rtanak  fenn, tulajdonképpen m éltánytalanul 
kettős adózás terhét viselik.“ A fizetés ügyét teszi ezután szóvá : „örülnék, 
ha egy szegény tanítónak, m int a nemzet napszámosának, annyi fizetése 
volna, amennyi ma egy napszámosnak jövedelme.“ Kevesebb írásbeli m unkát 
rójanak rá. Demkó Mihály főleg a tanítóság ügyéről szól, Rajniss Ferenc 
a kultuszminisztériumi adminisztrációs gépezet folytonos változását kifogá
solja, nem látja  fenn az irányítást ; Bogner József (délvidéki) minél több pár
huzamos osztályt kíván, továbbá magyar kereskedelmi iskolát, Budinszky 
László a magyar élet kultúrkívánságát hangsúlyozza. Öntudatos nacionalis
tákat kell nevelni, mezőgazdasági szakiskolákat kell ez agrárországban nagyobb 
számban alapítani. „Mi sok boldog professzort, tanárt, néptanítót és sok 
boldog tanulót akarunk látni.“ Erre nem ad biztosítékot a költségvetés. 
Kortsmáiros László az erdélyi magyar iskolák hősi m unkáját hozza fel példa
képül. A szórványmagyarság gondozását igen helyesli. A polgári iskolai 
tanárság részére is szeretné az V. fizetési osztály megnyitását. Rapcsányi 
László a világháborúban résztvett tanerők sorsára hívja fel a figyelmet ; 
kívánja a vizsgadíjak felemelését, a bürokratizmus megszüntetését, a polgári 
iskolai tanárok kezdő szolgálata részére a IX. fizetési osztályt, végül egységes 
tanárképzési tervezetet és a tanterv revízióját.

Szinyei-Merse Jenő miniszter rám utat arra, hogy a háború rányom ta 
bélyegét költségvetésére. A megoldandó feladatok között sürgősség szempont
jából különbséget kell tennie. Első a kezdő tanerők megélhetése : rendszeres 
állások, a segélydíjas fok eltörlése, majd a helyettes évek három, két s most 
egy évre csökkentése a haladás lépései (13  millió). Gondolt azokra, kik 
8—lü  évig szolgáltak ideiglenes minőségben, s ez egész pályájukon hátrá
nyos befolyást gyakorolt előlépésükre : ennek három évet meghaladó részét 
beszámítják. A hosszú szolgálattal bíró tanárok részére a VI. osztályban 
több állást szervezett, külön polgári iskolai igazgatói stá tust nyitott, a gya
korlóiskolai tanárok fizetését minden iskolafajnál a középiskolaihoz hasonlóan 
rendezi (elnök Tasnády-Nagy András). Üj állások szervezése is lehető, 197 
állami, 249 államsegélyes új állást irányzott elő. Kívánatos, hogy a gimnáziu
mok kislétszárnú felső tagozataiból gyakorlati középiskolák legyenek. A tan 
terv- és tankönyvrevízió végrehajtásában sokat vár az új Közoktatási Tanács
tól, a pedagógiai ügyek intézésére a minisztérium elnöki osztályában köz
vetlen neki alárendelt szerv kezdte meg működését. Az iskolaorvosi kérdéssel 
is foglalkozik. A gimnáziumi tantervet szakértői vélemény egységesnek és 
korszerűnek ítéli. Az igazgatók aktázástól kíméléséről gondoskodni kíván. 
A nemzetiségi kérdésben : „kötelességünk saját fajtánkról gondoskodnunk,
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és az egész nemzet és az egységes magyar állam további fennállása és virág
zása érdekében kell m agyarságunkat erősítenünk“ . A nemzetiségeknek 
m indent megadunk, de érte „lojalitást, hűséget, testvéri összeműködést“ 
kívánunk. *

Ebben ism ertettük az országgyűlés képviselőházának 338. ülése naplója 
alapján a kultusztárca költségvetésének tárgyalását. Az 57 oldalon olvasható 
beszámoló elenyészően kis részében foglalkozik a m inket, közép- és közép
fokú iskolákat érintő kérdésekkel, s a felszólalók között sok ismert nevet 
hiába kerestünk. Az előadó és a miniszter szavai után azonban bizalommal 
várjuk az ígéretek beteljesedését.

b. d

HAZAI IRODALOM
Szondy György : A BőrmedáJia lovagjai. Singer és Wolfner, Budapest. 

176 lap.
Bár e folyóirat hasábjain általában tanügyi vonatkozású tudományos 

m unkákat szoktunk csak ism ertetni, most mégis kivételt teszünk e pompás 
ifjúsági regénnyel, mely komoly nevelői célzatánál fogva méltán megérdemli, 
hogy e szaklapban is felhívjuk reá tanári közvéleményünk figyelmét.

Az országosan ismert kiváló ifjúsági írónak igazi pedagógus leikéből 
fakadt ez a bájos kis regény. A századeleji kisvárosi diákélet rom antikája 
elevenedik fel e rendkívül vonzó és hangulatos elbeszélésben. Másodikos gim- 
názisták az ő fejlődési fokuk lelkiségéhez illő rajongó tisztelettel női eszmény
képüknek, kis barátnőjüknek nevéről elkeresztelt lovagrendet alapítanak, 
melybe csak azokat a társaikat veszik fel, akik alattvalói hódolattal valami 
áldozatos hősi cselekedetet hajtanak végre ideáljuk eszményi szolgálatában. 
Bájosabbnál bájosabb gyermeki kalandok, érdekfeszítő és megható történet
kék peregnek le az olvasó előtt iskolában, városi tereken, mezőn, vendég- 
szerető otthonok uzsonnáin, utazás alkalmával. Mindezeket az eseményeket 
átfűti az író a személyes élmény melegével, és átszövi a drága, kedves gyer
mekkori emlékek aranyszálaival. A magasztos célkitűzésért végzett lovagi 
szolgálat csodálatosan tiszta és nemes érzésekben fürdette meg a rend tagjai
nak a lelkét, oly sok szépet és jó t cselekedtek a kiválasztott leánykáért. 
Az egyik jó tanuló lett érte, és mindannyian m egtanultak önzetlenül áldozni 
azért, akit szerettek.

Mikor azonban kitűnt, hogy a rend őrangyala hiú és önző volta miatt 
m éltatlannak bizonyult erre a hódoló tiszteletre, a kis emberkék letörten 
Vesztették el a női eszményképbe vetett h itüket és bizalmukat. Ezen az első 
fájdalmas csalódáson az egyik lovag mélyen érző bölcs édesanyja segítette át 
a fiúkat ezekkel az emelkedett szavakkal : „Mennyi szépet, milyen csoda
tetteket fogtok majd véghezvinni az eljövendő igazi kisleányért, ha már 
Bőrméért is ennyit tudtatok tenni!. . .  Milyen édes boldogság lesz addig is 
tovább haladni a Bőrme-daliák útján, míg az a kisleány szembejő veletek . . . 
MagatokérL, a magatok megbecsüléséért, meg miérettünk, öreg emberekért, 
akiknek nincs más örömünk, más boldogságunk, csak ti. . . Hadd lássuk, 
hogy becsületes emberek lettek a fiainkból, elsők az elsők között, derék pol
gárai a hazának, díszei az emberiségnek. Milyen boldogok lesztek, ha majd 
odaállhattok az elé a kisleány elé, és reám utathattok az életetekre : így éltem, 
mielőtt ismertelek volna. Nincs az életemben egy szemernyi szenny. Tudod-e 
miért? Azért, mert hittem  benned, pedig még nem ösmertelek. De tudtam , 
hogy el fogsz jönni, tudtam , hogy az életem nemcsak az enyém, hanem a tiéd 
i s . . . “ A h itüket visszanyert lovagok megalapították a Névtelen-rendet, és 
annak szolgálatában készültek nemes élethivatásukra.
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Ezt az erkölcsi magot oly színes képzelettel öntözgeti, oly mélységes 
emberszeretettel, eleven és mindig érdekes meseszövéssel ápolgat ja az 4ró. 
hogy nevelői lelkületű m unkáját ifjúsági regényirodalmunk egyik legértéke
sebb termékének kell tartanunk. Méltó arra, hogy gazdagítsuk vele ifjúsági 
könyvtárainkat, és boldogan adjuk gyermekeink kezébe.

Debrecen. K un Sándor.

Kulcsár Adorján: Olvasóközönségünk 1800 táján. Budapest, kir. Egyetemi 
Nyomda. 1943.

Igaza van a szerzőnek abban, hogy az ,,irodalom létrejöttéhez írók, 
művek és olvasók kellenek“ . A kutatás és a feldolgozás viszont sokáig elha
nyagolta ezen összetevő tényezők közül a harm adikat, az olvasót, pedig ha 
ez nincs, akkor az irodalom sem élhet meg. Csak a legújabb időkben kezde
nek e kérdéssel is rendszeresen foglalkozni és egymásután jelennek meg e 
körbe tartozó művek. Ilyen ez a kis, 85 oldalas munka is, amely az olvasó 
szempontjából veszi vizsgálat alá irodalmunk állapotát a XVIII., XIX. szá
zadok mezsgyéje körül. A munka három önállóbb részre tagolódik : I. A könyv 
ú tja  az olvasóhoz, II. Olvasók és olvasmányok, III. Olvasóközönségünk vál
tozásai. Az első részben érdekesen ismerteti a kiadás m ódját és a terjesztés 
eszközeit, amiből kiviláglik, hogy csak másfél századdal előbb is milyen 
nehezen lehetett egy-egy könyvet megjelentetni. A második rész tárgyalja 
azt a kérdést, hogy őseink milyen könyvek vagy milyen irodalmi műfaj 
iránt érdeklődtek különösebben ; így pl. azon időben „kétségkívül a kalan- 
dárium volt a legelterjedtebb könyv, a nyomdák s kiadók legkeresettebb 
portékája“ . De sor kerül itt  a régi és új történetekre, a Gyöngyösi közkedvelt
ségnek örvendő műveire, a verses históriákra (a Ludas Matyit is meg lehetett 
volna említeni!), versekre és az úgynevezett ,,románok“-ra is. Végre a harmadik 
rész azt tárgyalja, hogy alakul ki olvasóközönségünk , milyen akadályok 
közt terjed lassan-lassan az egyes társadalmi rétegek közt a könyv után való 
vágyakozás. A sok adatot szorgalmasan összehordott és lelkiismeretesen 
feldolgozott könyvecske igen jó szolgálatot tesz m inden szakembernek, aki 
irodalmunkkal bármilyen kapcsolatban foglalkozik, szaktanárainknak pedig 
szinte nélkülözhetetlen segédkönyv, amely olyan részeit — legalább is egy 
korszakban — világítja meg irodalmi életfolyam atunknak, amivel idáig 
vajmi keveset foglalkoztak és törődtek. Vitéz Bessenyei Lajos dr.

Maliin Muftii: Ciceró élete és kora. Fordította Bíró Sándor. Dante Könyv
kiadó Budapest, 1943. 384 lap. Ára 21 P 50 fill.

Cicerónak, az államférfinak, ügyvédnek, szónoknak és írónak hányatott 
élete és megrázó tragédiája elevenedik meg előttünk Maffio Maffii könyvének 
lapjain. Cicerót a történetírók vagy föltétlenül m agasztalják, mint Schmidt, 
vagy a másik végletbe esnek, s — magyarán mondva — még a keresztvizet 
is leszedik róla, mint Drumann és Mommsen. Maffii úgy gondolja, hogy túl 
ezeken az elfogult ítéleteken ma már nyugodtan vállalkozhatik a nagy sze
nátor jellemének elfogulatlan megrajzolására. Jó szolgálatot te tt a Dante 
Könvvkiadó, hogv Maffii művét a magvar közönség számára hozzáférhetővé 
tette.

Mi. a latin irodalom tanárai kétszeresen örülhetünk e könyv megjelené
sének. Cicero egyik középpontja a latin tanításnak, s a műveivel való foglal
kozás közben nagy hasznát vehetjük egy róla írt kimerítő életrajznak. Gaston 
Boissier-nak Cicero és barátai c. kitűnő műve, ha nem avult is el, ma már 
nem kapható ; Church-nek Hómai élet Cicero korában c. kis m unkája pedig 
igénytelensége m iatt komolyan alig jöhet szóba.

Kiskunhalas. Szalay Károly.

Mr. vitéz Sá]|hclyi Lajos: Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához.
Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. Budapest, 1943. 336 old.

A Tanáregyesület hasonló célú kiadványsorozatában kiváló helyet foglal 
el ez a most megjelent, szép rajzokkal jól m agyarázott kötet, melyet nagy
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haszonnal forgathat bármilyen iskolánál tanító, szakja fejlődése iránt érdek
lődő földrajztanár.

De lássuk, hogy mik az ú tm utató  értékei, melyek kiadását szükségessé 
tették  a földrajzi ismeretek jobb tanítása érdekében?

1. Amit ? polgári és középiskolai Utasítások és Ú tm utatások hangsúlyoz
nak, s a középiskolai tanítás m ár á tv itt a gyakorlatba : a tájföldrajz tanítását 
ez a könyv alapozza meg rendszeresen a polgáriskolai nevelésoktatás területén.

2. A tá jak  szerint földolgozandó földrajzi anyag beillesztése a korszerű 
nevelésoktatásba : ez adja a könyv rendszerét és céltudatos, következetes föl
építését.

3. Annak a gondolatnak a hangsúlyozása végett — hogy az egyes iskolai 
tárgyak nem elszigetelt m unkaterületen dolgoznak, hanem egymással számos 
vonatkozásban, szerves egységgé fűződnek— a könyv sok általános pedagógiai 
és didaktikai vonatkozást is tárgyal.

4. Ez a könyv m utat a földrajztanítás során először a szintetikus munka 
szükségességére— s a tájak életének kiemelésével szervesen felépített tan
m eneteket is közöl.

5. A kisebb és nagyobb földrajzi táj tanítási egységül való fölvétele 
igazolja, hogy a földrajzi munka iskolánként más és más — a munka helyhez- 
kötötté válik.

6. A könyv minden fejezete a tá jak  szerint való feldolgozást szemlélteti, 
s e rendszerbe illeszti a nevelő-tanító tevékenység minden mozzanatát. így 
az osztályba élet, napsugár, közvetlenség vonul be.

7. A földrajztanítás során a legutóbbi évek ala tt tapasztalt bizonytalan
ság e rendszerbefoglalással világosan felépített, szakszerű m unkává emelkedik.

8. A m unka előbb em lített helyhezkötöttsége m iatt a szerző nem adhat 
óráról-órára kidolgozott óravázlatokat, de függelékül húsz kidolgozott órát 
csatolt, melyekben a könyv egyes fejezeteiben m ondottakat a maga és mások 
gyakorlatában m utatja  meg. Természetes, hogy e húsz órát nem a mai idők
höz szabta, hanem az iskola nyugodt, megszokott életéhez.

9. Noha a szerző a tájegységek hangsúlyozásával és korszerű feldolgozá
sával nem mond ú jat, hiszen a tudományos és iskolai földrajz már berendez
kedett a földrajznak nem országhatárok, hanem tájegységek szerint való 
feldolgozására — mégis kétségtelen érdeme, hogy az eddig szétszórt gondolato
kat szerves egységbe, rendszerbe foglalta.

*- 10. A bem utato tt húsz óra példa arra, hogyan építse fel a földrajztanár 
napi m unkáját.

11. Remélhető, hogy a most készülő polgáriskolai tantervi Ú tm utatások 
e feldolgozott sok korszerű elvet, kivitelt átveszik, s az Ú tm utatások nyomán 
az eddigiek helyett olyan új tankönyvek kerülnek a tanulók kezébe, amelyek 
a tájak szerint való földolgozást tanár, tanuló számára könnyűvé, eredmé
nyessé teszik.

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület a kötet kiadásával nagy lépés
sel vitte  előbbre a korszerű földrajzdidaktikai irodalmat — megtermékenyít
vén egyben az iskolai földrajzi m unkát is — , amiért csak* köszönet illeti 
a  kiadót, s őszinte elismerés a kötet íróját. N.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1943 december 2-án Budapes
ten rendkívüli közgyűlést ta rto tt. Ezen a nagy számban megjelent tagok előtt 
dr. B ánkúty Dezső elnöki megnyitójában megemlékezett a kényszerszünet 
káráról, majd H orthy kormányzó 75. születésnapjáról és Raffay Sándor 
bányakerületi evang /püspök  25 éves püspöki m unkájáról, különösen ki
emelve a főpásztor nagyszámú iskolaalapítását. Csaba József soproni gimn.

ISKOLAI



tanár eszmélte tő előadást ta rto tt Evangélikus iskoláink történelm i öröksége 
címen. A közgyűlés az évi tagdíjat 6 P-re emelte és elfogadva az orosházi 
gimnázium meghívását elhatározta, hogy jövő ősszel közgyűlését a 200 éves 
fennállását ünneplő Orosházán tartja . A közgyűlés u tán  a Bőhm Károly- 
szakosztályban dr. Ruhmann Jenő elnök a névadó tudósról, m ajd a szakosztály 
elhunyt elnökéről, dr. Losonczi Zoltánról emlékezett meg, s Zwittinger Dávid, 
Wallaszky Pál, Rotarides Mihály, Bél Mátyás irodalom történeti működésének 
ismertetése kapcsán az asszimiláltak értékes m unkájára m u ta to tt rá. Rágyánszki 
Pál, aszódi gimn. tanár : A mai irodalom tanítás módszere, dr. Philipp Kálmán 
budapesti ny. áll. tanár : Irányíto tt nyelvtanítás címen értekezett. A Herman 
Ottó-szakosztályban Kilczer Gyula elnöklete a la tt dr. Bukovszky Ferenc 
kőszegi leánygimn. tanár : A kézi pergőképekről adott elő.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületbe olvadt a szépmultú Tanárok 
Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület.* Ü gyrendjét az egyesület közlönyének 
decemberi száma mellékletként közölte. Célja e szerint a tagok özvegyeinek, 
nyugdíj nélkül, végkielégítéssel elbocsátott keresetképtelen tagjainak rend
szeres segélyezése, születési, házassági és temetkezési segély nyújtása, továbbá 
kölcsönök adása. Tagja lehet a fenti egyesület minden tagja. Felvételi díj 
60 P (egy összegben, vagy két év a la tt havi részletekben), tagsági díj havonta 
2 P. Részletes felvilágosítást az elnökség ad. Erre az önsegélyző szervezetre 
egyesületeinknek az Országos Középiskolai Tanáregyesületben tagsággal bíró 
agjainak figyelmét e helyen is felhívjuk. Gondoljunk családunkra és áldoz

zunk addig, míg áldozhatunk jövője érdekében. A z ORTE és O ETE elnöksége.
A  természetra jztanárok figyelmébe J A legtöbb term észetrajzi szertárban 

a Ragadozómadarak tévesen vannak meghatározva, m ert e nehezen felismer
hető m adarak pontos meghatározásához hiányzik a megfelelő segédkönyv. 
Ezen a hiányon segít most dr. Nagy Jenő, hatvan egészoldalas, term észethű, 
színes képpel illusztrált nagy m unkája, amely Európa ragadozó madarai cím 
a la tt most jelent meg. E munka nélkülözhetetlen a gyűjtem ények kezelőinek, 
de a tanításnál is jól felhasználható, m ert a nagy színes képek vetíthetők is. 
Époly szükséges azonban a vadász, erdész, gazdának s a term észet ku tató 
jának és kedvelőjének is, mert e könyv gyakorlatias meghatározó táblázatai 
s színes képei után felismerhetik és megismerhetik helyesen az annyira nem 
ismert és félreismert Ragadozómadarakat, a levegő rablólovagjait. Ez a m adár- 
csoport az, amely a tudatlanság m iatt a legtöbbet szenved, s e m ia tt legszebb 
fajtái, mint pl. a sasok is, már közel vannak a kipusztuláshoz. Nélkülözhetet
len lesz a nemzetiségi iskolák, azok gyűjteményei s a nemzetiségi vidékeken 
élő szakemberek, tanítók, tanárok stb. részére is, m ert minden m adárfajnak 
meg van adva a helyes szakneve 6 (hat) nemzetiségi nyelven is. A könyv csak 
korlátolt számban készült, s megrendelhető a szerzőnél, dr. Nagy Jenőnél, 
Debrecen, Gvadnáyi-út 16. Ára : 40-— P.

Az Orsz. Református Tanáregyesület pénztárosa felhívja az intézetek 
igazgatóságának és tanári karának figyelmét az Évkönyvben k inyom tatott 
és mindenkinek megküldött alapszabály 22. §-ára, amely szerint minden 
intézeti tartozás december hó 31-ig fizetendő. Amely intézetek tehát még 
ezideig nem küldték be a díjakat, szíveskedjenek sürgősen pótolni a mu
lasztást, hogy a nevelési segélyek kiosztásánál ez a körülmény gátló aka
dályul ne szolgáljon. A nevelési segélyért március 10-ig kell folyamodni. 
A testületen kívül álló tagoknak az Évkönyvvel együtt postatakarékpénz
tári befizetési lapot küldöttünk, szíveskedjenek ők is az alapszabály 19. §-a 
szerint az 5 P  tagsági díjat és az Évkönyv megdrágult kiadási költségeire 
kért 1 P-t, összesen 6 P -t s az esetleges hátralékos tartozást sürgősen 
beküldeni. Jakucs István.



A vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr 108.231—1938. IX. sz. 1938 január 
21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kötelező használatát 1939 szep
tember 1-i hatállyal a középiskolákban 
elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket 
Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
református egyházkerület könyvnyomda
vállalata is gyártja előírás szerint, a leg
tökéletesebb kivitelben, alul látható gyár
tási jeggyel ellátva.

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

G Y Á R T Á S I  J E G Y .

Debrecen sz. klr. város és a Tiszántúli rét. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1943—2936.
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E L Ő F IZ E TÉ 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 jelelös szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők.

AZ ORSZÁGOS REFO RM ÁTU S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  posta
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. Évi tagsági díj 5 P . 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári 
üdülőben nyaralási segélyre június 10-ig.

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 TA N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 3 P 20 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő (Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 80 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához ( Budapest, V II., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 6 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.

LA P Z Á R T A  minden hónap 20-án.
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Csaba József : Evangélikus iskoláink -történéli öröksége.

Evangélikus iskoláink történeti öröksége.

Evangélikus iskoláink történeti öröksége élő, lelki valóság. 
Ha a történelem felől nézem, egy négyévszázados hagyományra 
bukkanok, amely a protestánsok hősi küzdelmeiből, testi és lelki 
szenvedéseiből, régen porladó tanárok és diákok szellemi alkotásai
ból és erőfeszitéseiből született meg. Ha a lélek világa felől nézem, 
boldog titokra bukkanok, amely Istentől származik, és mint drága 
isteni ajándékot a reformációban ajándékozta nekünk a Krisztus
ban megjelent isteni kegyelem.

Ha most ennek a drága, történeti örökségnek mivoltát, ma is 
élő értékeit és erejét vizsgáljuk, elsősorban az örökségben rejtőző 
isteni ajándékra gondolunk, annak örök tartalm át és jelentését 
vizsgáljuk. Ezt a munkát nem a pozitivista történetkutató száraz 
pontosságával és nem is a teológus dogmatikai merevségével, hanem 
az evangéliumi titokra rácsodálkozó gyermek első fölujjongó örömé
vel és kételkedésnélküli hitével akarjuk elvégezni. Ügy, ahogy a 
pásztorok tudomásul vették az angyal üzenetét, vagy ahogy az első 
hitvalló prédikátorok fogadták a Szentlélek parancsát. Isten szól és 
ítél, a mi dolgunk a hallgatás, a Szentiélekre való figyelmezés. Isten 
kérdezi tőlünk : él-e még az örökség mélyén a nagy ajándék, van-e 
ereje és hatalma a lelkeken, teremt-e csodákat, megtermékenyíti-e 
a tanár-és diák-lelkeket? Megnyitja-e ifjaink szívét a látásokra, 
a férfiak szívét a könyörülő szeretetre és hősi szolgálatra?

Miért ez az első kérdés? Hiszen erre, tudjuk, nem felelhetünk. 
Ki látja Isten titkon végzett munkáját a lelkekben? Bizonyára 
senki. Vagy amit mégis látunk, nem a teljes és hű kép. A kérdést 
nem ezért tesszük lel. Önmagunkat akarjuk vizsgálni, az Ige mértéke 
alá helyezni. Mert tudjuk és érezzük, hogy ha nincs többé hitünk, 
a történeti örökség sem él többé és neve : halott hagyomány.

A reformáció az Igéből tám adt és ez az ige ma is é l : élő és ható, 
elhat a szíveknek, ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli 
a  gondolatokat és a szívnek indulatait. Hogyan ítél meg bennünket: 
az evangélium egyházának ma élő fiait? Készen és éberen talál-e 
bennünket most, amikor majd újra szenvedni kell annak megtartá
sáért, amit örökségbe kaptunk az előttünk já rt hitvalló és sokat 
szenvedett nemzedékektől? Tudjuk-e, hogy mi ez az örökség, mire 
kötelez, vagy csak áldásait, készen kapott alkotásait akarjuk élvezni 
és a világhoz hasonulva, észrevétlenül eltékozolni?

1 Előadás az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1943 december 
2-án ta r to t t  budapesti közgyűlésén.
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Az első feladat : feltárni a megszokás fekete vizében eldugult 
forrásokat, hogy újból megáradjanak, élővé és hatóvá tenni a múlt 
lelkét, a Lélek kitöltetésének nagy időszakait, az iskolát alapító 
ősök alkotásokban megvillanó, századokra szóló bizonyságtételeit- 
Mert az ő iskoláik egy nagy vágyból születtek : hogy a reformációban 
megújult újtestamentumi egyház „veteményes kertjei“ legyenek- 
Ez a sokat idézett és emlegetett mondat világosan, félreérthetetlenül 
azt jelenti, ahogy az iskola Krisztus gyülekezetének neveli a gyermeket, 
és így elsősorban a lelkét formálja a Krisztus képére. Az iskola tehát 
kicsi gyülekezet, az osztály : lelki közösség, a tanár pedig lelkipásztor, 
aki elsősorban azért van ott, hogy egyetlenegy lélek se vesszen el 
a nyájból. Másként ez nem lehet, ha az iskolának az a feladata, hogy 
Krisztus egyházának neveljen palántákat. Tudjuk jól : a palántára 
csak olyan vigyázhat, aki ismeri az Istenben való növekedés újtesta
mentumi titkát: nem a betű, hanem a lélek szolgái legyünk, mert a 
betű megöl, a lélek pedig megelevenít (Pál II. Kor. 3 :6 ) .

Ez így nem új, de mégis forradalmi megállapítás, ha a veteményes 
kert jelentését ilyen módon, az Ige fényében értjük meg. Az iskola 
kert, ahol a gyermekek Istenben növekednek és nem a verbalizmus r 
a betű műhelye, ahol az értelem öncélú, formákba merevítő képzése 
folyik. Itt érkezünk el a nagy kérdéshez : mit jelent valóban számunkra 
iskoláink reformációs öröksége, mi ennek az igazi éltelme, mi való
sult meg a protestáns iskolatörténetben a „veteményes kert“ gon
dolatából?)

Mondtuk már : a reformáció az Igéből támadt, tehát nem emberi 
jelenség. Független az emberi kultúra alakulásától. Az első apostoli 
egyház elrejtett folyama támadt föl a mélyből, és ismét nagyobb 
erővel szólt bele a/ emberi történésekbe. Ez a folyam nem szakadt 
meg a középkorban, csak mélyre húzódott és titkon munkált. Ez az 
elrejtőzés sokszor ismétlődött a történelemben, a reformáció után 
is, amikor az emberi történések felületén a pogány eredetű művelő
dés fénye erősen csillogott, és a mindig visszatérő humanizmus közép
pontjában az ember mint autonóm lény áll. A reformációban Isten 
szólt, a humanizmusban az ember alkotó szelleme tö rt fel újra,, 
átélve a pogány kultúra egész szellemi tartalmát. Világos : a kettő 
nem keveredhet össze, nem köthet kompromisszumot. Ebből pedig 
következik, hogy a humanista ideált szolgáló európai nevelés gon
dolata sem keveredhetik össze a reformációban született „veteményes 
k e rt“ gondolatával és vele mm köthet kompromisszumot. Makkai 
Sándor írja,hogy a „híres protestáns humanista iskolamesterek: Sturm, 
Trotzendorf Neander iskoláiban nem ,a pietas, hanem a sapientia 
és eloquentia a szívügy, ez a bölcseség pedig Ciceróé és Horatiusé, 
s ez az ékesszólás mindinkább a latin beszéd formális frazeológiájá
ban áll. Az iskola mintája a római respublica... s Neander a huma
nista formalizmus végső következményét is levonva a tiszta verbaliz- 
mushoz ju to tt“ . A féléktől a betűhöz jutottak, és míg ezt az u ta t 
megjárták, a reformátor! lelki örökség „tanná merevedett“ , és az
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iskolában külön tantárgyban mint leckét kellett már csak meg
tanulni. íme : a kísértés milyen korán megvolt a kompromisszum 
megkötésére és mondhatjuk : a küzdelem a reformátori örökség és 
a humanista életeszmény között egészen napjainkig tart. A refor
mátori hitélményt közömbösíti a humanizmus, a pietizmusban 
jelentkező ébredést megsemmisíti a racionalizmus hosszú uralma, 
a múlt század elején kibontakozó ébredést és missziói vágyakat 
ellensúlyozza a liberalizmus korának kultúrprotestantizmusa.

Hogyan élt és hatott ebben a részekre szakadt világban az 
evangélium tiszta és változatlan ajándéka a protestáns egyházakban 
és kebelükben működő iskolákban? A római respublica vagy Jézus 
veteményes kertje volt-e az iskola mintája, követendő eszmény
képe? Egy dolgot mindenesetre megfigyelhetünk : az európai szellem 
az egymást követő korszakokban újjászületett, de mindig az antik 
kultúra örökségét építve tovább. Ami benne keresztyén volt, már 
csak hamisítás volt. Ez a meghamisított keresztyénség — Makkai 
Sándor szavaival a „nevelésben a kijelentés tényeit valláserköcsi 
eszmékké degradálta, és az engedelmesség isteni pedagógiájából 
az idealizmus emberi pedagógiáját csinálta, mikor a megváltó Krisz
tust emberi példaképpé tette, akinek valláserkölcsi személyisége 
és annak hatása a fontos.“

Könnyen megfigyelhető tehát, hogy az európai szellemnek 
ebben a hullámzásában a reformációs örökség sokszor volt nagy 
veszedelemben és sokszor rejtőzött ismét a mélybe. De nem tűnt 
el, csak elrejtőzött, a veszedelmekből újra kiszabadult és ma is él. 
A történelem folyamán sok nevelési elvet túlélt, de különböző kor
eszmék nem adtak hozzá semmit lényegéhez. Nevelési elv annyi 
volt, ahány különböző világnézet vagy bölcsészeti irány. A pedagó
gusok a legellentétesebb módszereket alkalmazták és a legkülön
bözőbb eszményeknek hódoltak. Platóntól Herbartig hosszú a sor, 
de ezek az elméletek semmi bizonyosat nem tudtak az ember lénye
géről és rendeltetéséről, és így tehát az igazi cél hiányában nevelésük 
is bizonytalan hullámokon imbolygóit. Csak az Isten igéjében való 
hit győzhet meg bennünket arról, hogy a természet és világ, ember 
és emberiség, szülők és gyermekek, család és társadalom és minden 
dolog úgy van, ahogy a Szentírás megismerteti velünk. Ezért maradt 
meg a reformációs örökség, ezért új és időszerű ma is. Ez adott 
iskoláinknak a nevelésben olyan szilárd alapot, amelyre biztonságo
san lehet építeni. Úgy, mint a kősziklára. Ez nem kultúra-ellenes 
magatartás, mint sokan hirdetik. Csak sorrendi kérdésről van itten 
szó. Keressétek először Istennek országát, és akkor mindenek, tehát 
az igazi kultúra is, megadatik nékünk. Itt nem az. ember formálja 
a maga képére az Igét, hanem az Ige szenteli meg és formálja a maga 
képére az embert és egész szellemi világát. A világról szerzett isme
retekben itt egy központi igazság világít. Csak ez teremthet igazi 
és tökéletes koncentrációt az egyes tantárgyak tanításában. Az antik 
kultúra is elfér ebben a világképben, ele nem les: kevés:, amely az
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egész nevelési anyagot áthatja. A római respubliea mögött fölragyog 
a golgotái kereszt, az athéni Akropolisz alján felcsendül Pál igehir
detése. . .

A reformációs örökség fokozatosan halványodik iskoláinkban 
a tizenhatodik századtól. Valami fény föllobban a tizennyolcadik 
században : a pietizmusban, azután lassan sorvadásnak indul. Jön 
az idegen, német államhatalom, a felvilágosodás észvallása, a ter
mészettudományos világnézet, a technikai haladásban gyönyörködő 
emberi felsőbbrendűség, a liberalizmus Vallási közömbössége és végül 
a marxi ideológiából kibontakozó szocializmus, és áttör az iskolák 
falain.

Hamar a kezdet után erősen gyengítette az örökséget a lutheri 
és kálvini irány teljes elkülönülése és kettéválása a csepregi kollok
vium után. Gyengítette, de nem semmisítette meg. Külön él a refor
mátusoknál és nálunk is és állandóan emlékezünk arra, hogy az örök
ség eredete közös. Történelmi szenvedéseink és álmaink is közösek. 
Az elválás és elhidegülés csak addig tart, amíg eljön a pünkösdi 
lélek és reánkszáll, hogy mindnyájan egyek legyünk, akik Krisztust 
valljuk mesterünknek.

A két irány különvált, de iskoláink történeti öröksége közös 
protestáns örökség. A történelem folyamán kialakult bizonyos 
különbségek nem a lényegre vonatkoznak. Eperjes, Pozsony és Sopron 
között a táj történelmi sorsa, népi hagyománya, földrajzi fekvése 
másképpen befolyásolta az iskolák kialakulását és életét, mint Sáros
patak, Debrecen és Nagyenyed, de ezek a különbségek nem elválasz
tanak, hanem helyi színekkel gazdagítják iskoláink életét. Evangélikus 
diákjaink inkább Wittenbergbe és más németországi egyetemekre 
jártak, a reformátusok pedig Hollandiában, Skóciában vagy Svájc
ban tanultak, mégis a reformátusok ültetik át a wittenbergi coetust, 
Eperjes viszont a kálvini irányt követő Coméniust akarja meghívni 
az iskola élére. Térben és időben talán külön, de közös szenvedéllyel, 
közös eszményekért dolgoznak a Bél Mátyások, Kis Jánosok Nyu
gaton, az Apácáik és Kövy Sándorok Keleten. Nagymultú protestáns 
iskoláinknak külön-külön lelke van : a géniusz loci, de helyi hagyo
mányt és szokást, tért és időt összekapcsol a közös reformációs 
örökség.

Ez az örökség először arról beszél, hogy az egyház ragaszkodik 
iskolájához. Ha az egyháznak iskolája van, akkor az még a nyo
morúság idején is megtartja a népet és ha k e ll: katakombába húzódva 
átvészeli a nehéz időket. Különösen így van ez magyar földön, ahol 
négy évszázadon át idegen volt az államhatalom, Erdély legújabb 
húszéves története is erről beszél. A mai idők is nagyon gonoszak: 
készen kell lenni arra, hogy elrejtőzzünk a lélek katakombáiba, 
ha összeomlik felettünk az állami építmény. Tudjuk : a nép meg fog 
maradni, a krisztusi mag mindenesetre. Nem mintha az egyház 
külső erőforrásait, intézményeit nem vehetné el az ellenség. Igen, 
mindezt elveheti (láttuk ezt most a clélerdélvi magyar iskoláinknál),
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de nem veheti el hitét, egy tiszta művelődés építő vágyát, nagy 
örökségét : az evangéliumot, mindazt, ami örök és láthatatlan, és 
így <>z ellenség nem férhet hozzá.

Az örökség másodszor arról beszél, hogy az egyházi iskola tanára 
nem hivatalnok. nem egy állami rendszer végrehajtó szerve, aki 
azért van ott, mert fizetésért alkalmazták. Az evangélikus tanár 
mandátumát a Szentlélektől kapja. Azért neveli, pásztorolja a gyer
mekeket, mert szereti azokat, akiket Isten reábízott. Nem külső 
látszatra dolgozik, hogy hivatalos látogatásoknál tündököljön. Mun
kájának nagyon sokszor nem is látszik az igazi eredménye, mert 
a lélekben elvetett mag növekedését csak az Isten látja. Sokszor 
kell elszenvednie mellőzést, sokszor megalázzák, mégpedig olyanok, 
akik ezt a magatartást intellektuális gőgjükben vagy anyagias 
gondolkozásuk szerint naivnak és idejétmúltnak gondolják. De 
munkáját ez nem befolyásolja, mert belső szenvedély füti a további 
munkára : belső, isteni parancs.

Az örökség harmadszor arról beszél, hogy iskoláinkban a neve
lés ,,minden egyebet kiváltó, alapvetően legelső gesztusa a diákok 
kíváncsisága volt, amely kíváncsiság kielégítéséről ők maguk gondos
kodtak“ (Karácsony Sándor). Ilyen esetben a tanulásnak legter
mészetesebb formája : a munkaközösség. Tanár és tanítvány közösen 
dolgozza fel a tanulmányi anyagot a szeretetteljes megértés atmo
szférájában. A diák nem passzív vagy csupán receptív, hanem aktív 
és produktív az oktatásnál. Nem a sok mindenféle meddő adat 
ismerete a lényeges, hanem a belátás, az önálló ítélet, a szellemi 
fogékonyság, ahogyan Arany János vágyott tanu ln i:

Isten, világ, em ber : tiszta ész 
N yitjá t ezekhez vágya feltalálni :
De ami pár évezred óta kész,
Belátta, hogy neki kell megcsinálni. . .

Ő az egésznek b á tran  nekironta,
Kileste hol foly az a finom ér,
Melyen halad cselekvésérzet, eszme 
H abár egy szócska néhol kárba  v eszn e .. .

Aki így tanul, az nem elnyomott eredetiséggel és elhasznált ide
gekkel, hanem lelki szomjúsággal, friss látással és kezdeményező 
erővel hagyja el az iskolát.

Az örökség negyedszer arról beszél, hogy iskoláink tanárai és 
diákjai mindig úttörők voltak, benne éltek koruk forrongó eszme- 
áramlataiban és minden korban, saját szellemi küzdelmeik árán 
alkották meg a maguk számára Európa és a magyarság szintézisét. 
A Habsburgok még hatalmi szóval sem tudták elzárni a protestáns 
ifjakat a protestáns szellem állandóan frissen buzgó európai forrásai
tól : ha másképpen nem lehetett, álruhában szükdöstek ki a határo
kon, és a külföldi tanulmányozás folytonossága sohasem szakadt meg.

Az örökség végül arról beszél, hogy iskoláink sohasem a kivált
ságos gazdagok arisztokrata intézményei voltak, hanem egy olyan
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demokratikus közösség, amely egybekapcsolt szegényt és gazdagot, 
magyart és más nemzetiségűt, és így már korán szellemi műhelye 
lett a régi és keleteurópai gondolatnak. Ha kellett, utána is ment 
a szegénységnek. Sok Kuruc Telekesi Török István írta be a nevét 
a jókedvű adakozás iskolai történetébe, és ezzel lehetővé vált, hogy 
sok rejtett magyar tehetség kiemelkedjen az ismeretlen szegénységből.

A nagy örökség él és új, hősi szolgálatra hív, Megvillantja előt
tünk egy kis nép kisebbségi sorsában rejtőző lehetőségeket és felada
tokat. A nagy veszedelmek árnyékában kinyitja a magyar titkok 
rejtett világát és csendes magábaszállásra buzdít. Bujdosásban 
eltelt négyévszázad mélyéről felbúg a hangja és a padokban ülő 
gyermekeiknek szívébe oltja az isteni ígéret bizonyosságát: Ne félj, 
te  kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja 
az országot. . .

Sopron. Csaba József.

A magyar irodalomtörténetírás úttörői.1

Legyen szabad mai összejövetelünkön felelevenítenem néhány 
olyan evangélikus tudósunk emlékét, akik mostoha körülmények 
közt, küzdve a szegénység, közöny és megnemértés átkával, csupán 
hazafias érzésük indítására s a tudomány szenvedélyétől hajtva 
olyan tudományos működést fejtettek ki, amelyre mint biztos alapra 
építhettek a későbbi kutatók. A nyelv- és történettudomány mellett 
legnemzetibb tudományágunknak, a magyar irodalomtörténetnek úttörői 
és alapvetői evangélikus tudósok voltak, akik a XVIII. században, 
a magyar irodalom számára ebben a nagyon kedvezőtlen korban, 
fejtették ki kezdeményező tudományos működésüket. Czvittinger 
Dávid, Rotarides Mihály, Wallaszky Pál ezek a tudósaink, s rajtuk 
kívül meg kell említenünk Bél Mátyást is, földrajztudományunk 
megalapítóját, mert ő is foglalkozott irodálomtörténetünk megírá
sának tervével, s csupán a közöny, amellyel tervét fogadták, kény
szerítette arra, hogy lemondjon szándéka megvalósításáról.2 Idő
rendben az első köztük Czvittinger Dávid ; műve, a Specimen Hun
gáriáé Literatae, 1711-ben jelent meg Frankfurtban és Lipcsében. 
Czvittinger akkor már 15 éve lakott Németországban, ahová húsz
éves korában ment ki, s végigvándorolta Strassburg, Tübinga és 
Altdorf egyetemeit. Kora ifjúságában űzte ki olthatatlan tudomány- 
szomja a Selmecbányái ifjút ősei honába, Németországba, s 17 évet 
tö ltö tt ott az akkor már fejlett német tudományosság emlőin nevel
kedve. Hangyaszorgalommal hordta össze a külföldön megszerez

1 Részlet az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1943 december 2-i 
szakosztályi ülésének elnöki megnyitójából.

- Az adatok Farkas Gyula : Ä m agyar szellem felszabadulása c. műve 
és Gragger R óbert : Egy m agyar tudós sorsa c. tanulm ánya alapján.
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hető munkákból müvének anyagai, amelyben nem a minőségi, 
hanem a mennyiségi elv volt számára irányadó, mert célja volt 
ad oculos demonstrare a külföld előtt, hogy igenis volt és van Magyar- 
országon szellemi élet, volt és van magyar irodalom. Éppen azért 
írta művét a nemzetközi tudományosság nyelvén, latinul, hogy azok 
is elolvashassák, akik nem értik nyelvünket. Pedig ö maga nemcsak 
szerette, hanem csodálta a magyar nyelvet, elegánsnak, férfiasnak, 
nagyszerűnek és hősinek nevezte művében, s keményen elítélte 
azokat a magyarokat, akik fitymálták hónuk nyelvét, a helyett, 
hogy művelték, csiszolták és finomították volna.

Czvittinger müve itthon alig részesült valami figyelemben, s a 
német tudományos körök részéről is körülbelül annyi gáncsban 
volt része, mint elismerésben. Neki magának az irodalomtörténet 
művelése azon a felemelő, boldog tudaton kívül, hogy úttörő munkával 
ajándékozta meg nemzetét, nem hozott szerencsét. Altdorfból úgy 
menekült haza az adósok börtönéből, szülővárosában közöny fogadta, 
s  magára maradva, ismeretlenül szállt sírba 1743-ban. Méltatlanság 
volna, ha művét a tudomány mai mértékével mérnök ; az úttörés 
■érdemét azonban nem lehet elvitatni tőle : 31 évvel azután, hogy 
Morhof megindította a német irodalomtörténetírást, íme, akadt 
magyar tudós, aki meghonosította ezt az új tudományágat irodal
munkban, s megalapította a magyar irodalomtörténetírást. Ez nem
csak tudományos érdem, hanem hazafias tett is.

Czvittingerénél is sanyarúbb sors jutott osztályrészül a magyar 
irodalomtörténetírás másik úttörőjének, a szintén evangélikus Piota- 
rides (eredeti nevén Kerekes) Mihálynak. Sem a nyomor, sem a 
gyenge testét emésztő kór nem tudta kedvét szegni, hogy megvaló
sítsa ifjúkori tervét, s megírja a magyar irodalom és művelődés 
történetét. A szegénységet már születésekor útravalónak kapta, de 
a tehetséget, a tudományos hajlamot, a minden akadályt leküzdő 
szívós kitartást s a szellemi munkáért való azt a rajongást is, ami 
a vérbeli tudós „character indelibilis“-e. Hogy összegyűjtse művéhez 
az anyagot, bejárja a német tudományos élet székhelyeit; éveket 
tö lt Wittenbergben, majd kutat Wolfenbüttel, Hannover, Hamburg, 
Lübeck, Berlin, Drezda, Jéna, Lipcse és Halle könyvtáraiban, mindig 
szörnyű nyomorúsággal küzdve s elárasztva pártfogóit, barátait 
és jótevőit a könyörgő és rimánkodó levelek özönével. Megélhetésé
nek éveken át az az ösztöndíj a legbiztosabb alapja, amelyben mint 
egykori jeles soproni diákot a soproni evangélikus gyülekezet része
síti. Németországból hazatérve a Felvidéken folytatja kutatásait, 
majd a gyűjtött anyaggal ismét visszatér Wittenbergbe. A nyomo
rúság, amely egész életén át olyan állhatatosan kíséri, most sem 
hagyja el, s ez akadályozza meg, hogy sajtó alá rendezhesse esztendők 
szorgalmas munkájával gyűjtött kézirati anyagát. Meg kell elégednie 
azzal, hogy nagy művének csak tervezete lásson nyomtatásban nap
világot, az 1745-ben Altonában megjelent s az irodalomban röviden 
Prolegomena néven ismert könyve. Ez a 240 nyom tatott lapra tér-
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jedő mü szerzőjének széleskörű tárgyismeretéről, alapos tudományos
felkészültségéről, de ezenkívül izzó magyar hazafias érzéséről is 
tanúskodik. Kcmégyen tám adja azokat a német tudósokat, főkép 
Conringet, Oldenburgert és Reimmannt, akik műveikben a magyarok
ról mint műveletlen, barbár népről emlékeznek meg, s a magyar 
tudósok, költők és írók felsorolásával cáfolja a rosszakaratú vádakat. 
A magyar írók megítélésében elfogulatlanságra törekszik, evangé
likus hitét és meggyőződését azonban nem rejti véka alá, s a protes
táns írókat ócsárló katolikus íróknak erélyesen megfelel művében.

Rotarides főműve sohasem jelent meg nyomtatásban, sőt kéz
irata is elkallódott tudományunk nagy kárára. Meg akarta írni a 
magyarországi evangélikus egyház történetét is, korai halála azonban 
megakadályozta ennek a tervének a megvalósítását is. A sok nélkü
lözés, nyomorgás s a tüdőbaj 32 éves korára sírba vitte. 1747-ben 
fejezte be küzdelemes életét W ittenbergben a magyar irodalom
történetírásnak ez az igénytelen, de nemzeti érzésben erős, nagy 
céljáért küzdeni és a nyomort elviselni tudó hőslelkű úttörője.

Rotarides szellemi hagyatéka alapján fogott műve megírásáhez 
Wallaszky Pál tótkomlósi, majd jolsvai evangélikus lelkész. Ő is 
németországi egyetemeken járt, nagy müvét Conspectus rei publicae 
literariae in Hungária címen 1785-ben adta ki, s tulajdonképpen 
inkább tudomány-, művelődés- és iskolatörténet ez a mű, mint a 
tudomány mai álláspontja szerinti irodalomtörténet. Wallaszky 
képzett, elfogulatlan tudós, a költészet azonban kevéssé érdekli, 
korának irodalmi felfogását pedig nem nagyon ismeri. Forrásait 
lelkiismeretesen tanulmányozza, adataikat felhasználja. Tulajdon
képpen nem is csak magyar irodalomtörténetet ír, hanem a társ
országokkal teljes magyar állam területén élt írók működését és 
munkáit ismerteti, tekintet nélkül arra, hogy hazaiak voltak-e, vagy 
csak néhány évet töltöttek és működtek Magyarországon. Ha ma 
már nem osztjuk is Toldy Ferenc véleményét Wallaszky müvéről, 
aki azt a magyar irodalomtörténet első rendszeres feldolgozásának 
tarto tta , jelentőségét ma is hangsúlyozzuk, s a tudós szerző érdemét 
elismerjük.

A XVIII. század legnagyobb magyar tudósa, Bél Mátyás po
zsonyi evangélikus lelkész és tanár is foglalkozott azzal a tervvel, 
hogy megírja irodalmunk történetét. Ő mint a földrajztudomány 
művelője s történelmi forrásmunkák közlője szerzett nagy érdeme
ket és halhatatlan nevet, azonban a magyar irodalomtörténetírás 
tudománya is megőrizte nevét. Két évvel Czvittinger Specimenjének 
megjelenése után, 1713-ban nyom tatott felszólítást intézett sok 
német tudóshoz, arra kérve őket, hogy gyűjtsenek anyagot terve
zett magyar irodalomtörténete számára. Felhívása, sajnos, eredmény
telen maradt, s így nem jött létre irodalomtörténeti műve, azonban 
maga a kísérlet is bizonyítja, hogy Bél Mátyásnak szándéka volt 
a korabeli német tudomány példaadását követve megírni a magyar 
irodalom és tudományos élet történetét.
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Nem ok nélkül vázoltam a magyar irodalomtörténetírás e négy 
nagyérdemű úttörőjének munkásságát. Ma nemcsak a politikában 
és a társadalmi életben, hanem a tudományban s így még az irodalom- 
tudományban is nagyon érvényesül a faj biológiai felfogás. Tanul
mányok, cikkek, bírálatok, sőt összefoglaló művek is sokat feszegetik 
az asszimiláció kérdését, s nem egyszer bántó hangon tárgyalják 
az ú. n. asszimilánsok térfoglalását közéletünkben, irodalmunkban 
és művészetünkben. El akarják hitetni a könnyen befolyásolható 
közvéleménnyel, hogy csak az ú. n. „törzsökös“ vagy „mélymagyarok“ 
lehetnek hivatva a magyar életben vezetőszerepre, mert az ő magyar
ságuk ösztönös és tudatalatti, évezredes ázsiai örökség. Ez a felfogás 
a másod- vagy harmadrendű hazafiak osztályába sorozza az ű. n. 
asszimilánsokat, akiknek éppen ezért nem lehet sem a köz-, sem az 
irodalmi és művészeti élet élvonalában helyük. Nem akarok perbe 
szállni ezzel a magyarság egyetemét bomlasztó felfogással, esak 
arra akarok rámutatni, hogy ha az ú. n. mélymagyarságot köve
telő elmélet érvényesülne, akkor sok más jelesünk mellett Petőfi 
Sándor, Benczúr Gyula és Melich János is érdemetlenül foglalná el 
azt a helyet a magyar költészetben, illetőleg festészetben és nyelv
tudományban, amely nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi 
közvélemény szerint is méltán megilleti őket. Ha mértékadó volna 
ez a mélymagyarsági elmélet, akkor a hazai evangélikusság is egészen 
háttérbe szorulna, Jiiszen nagy része németből vagy tótból lett ma
gyarrá, azonban meri-e valaki tagadni, hogy nemzeti érzésben, a 
közösségért való áldozatos munkában, s ha kell, a hazáért való 
önfeláldozásban is mögötte marad a törzsökös és mélymagyarok
nak? Czvittinger, Wallaszky, Rotarides és Bél Mátyás mennyi 
önmegtagadás árán, mily szívós kitartással dolgozva vetette meg 
egyik legnemzetibb tudományunknak, az irodalomtörténetírásnak 
alapját, pedig Czvittinger német, Wallaszky és Bél Mátyás tót szár
mazású volt, s egyedül Roteridesben tudna kimutatni a vérelemzés 
magyar vérsejteket. Kisebb tehát az érdemük ezeknek a tudósok
nak, mint ha Ázsiából jöttek volna őseik? A magyar élet szolgá
latában, a haza, nemzet és nép iránti kötelesség vállalásában és 
teljesítésében nincs különbség törzsökös, mélymagyar és asszimilált 
magyar közt, a vérelemzőknek pedig nagy költőnk, Reményik Sándor 
szavaival válaszolunk : „A vér semmi, a lélek : minden!“

Sopron. Dr. Ruhmann Jenő.

Küzdelem az érdemi osztályzásért.

I. Körülbelül két évtizede, hogy állandó hullámverés dobálja 
az iskolát. Hol a pedagógiai, hol meg a didaktikai kérdések kerülnek 
előtérbe, de a várt eredmény egyre késik. Nem lehet jobb eredményre 
hivatkoznunk tanulmányi tekintetben, de nem érkezett meg a tanulók
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nagyobb erkölcsi felelősségérzete sem, aminthogy nem látunk javulást 
a múlttal szemben a tanulók önfegyelmező magaviseletében sem. 
Sőt !

A jobb eredmény elmaradása nem közömbös dolog, mert az 
új didaktikai és nevelési módszerek elé nagy várakozással tekintett 
a tanári közvélemény és a nagyközönség is.

Ha nem mutatkoznak a jobb eredmények, akkor meg kell 
keresni az okokat, melyek m iatt elmaradnak, nem válnak valóra 
a reménységek.

Nincsen ma az iskolai életnek olyan megnyilvánulása — ezúttal 
a középiskolára gondolunk —, mely ne volna, ne lehetne vita 
tárgya, s hozzá ne szólnának iskolán kívül és belül : avatatlanok 
és elhívottak egyaránt.

A pedagógiai tévedések, kísérletek mellett igen nagy baj, hogy 
az avatatlanok is utat-módot találnak és keresnek, hogy az iskola 
ügyeibe, kérdéseibe beleszóljanak, sőt irányítólag befolyjanak.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1943. évi október 
23-án Győrött ta rto tt közgyűlésén Újvári Pál főtitkár évi beszá
molójában (v. ö.: 0. K. T. Közlöny 1943 nov. szám) őszinte helyzet
képet adott a gimnázium színvonalának süllyedéséről, s a tanári 
tekintély hanyatlásáról.

Bizonyos elégtétellel hallottuk és olvassuk a beszámolónak 
különösen a II. 1/c, továbbá a II. 4/3—4. pontjait.

Hét évvel ezelőtt, az Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny 1936 
okt. havi számában : ,,Minőség vagy mennyiség ?“ című cikkünkben 
részletesen foglalkoztunk azokkal az okokkal, bajokkal, melyek 
elkerülhetetlenül nemcsak a tanulmányi színvonal süllyedéséhez 
vezetnek, de aláássák az iskola tekintélyét s vele együtt a tanárét is. 
Amit akkor mondottunk, ma is, sőt még jobban állítjuk, azzal a 
megtoldással, hogy a mai háborús körülményekkel nem lehet alibit 
igazolni, ha itt is, o tt is, ebben is, abban is eredménytelenségről 
vagyunk kénytelenek beszélni. A háborús körülmények legfeljebb 
súlyosbíthatják a helyzetet, de az eredendő okokat másutt kell 
keresnünk. Különben is az egészen közvetlenül érezhető háborús 
okok csak nagyon rövid keletűek.

A Nevelésügyi Szemlének 1938. évi 7—8; 9—10. számaiban: 
,,A  közvetlenség új elmélete a középiskolai nevelésben“, továbbá ugyan
csak a N. Sz. 1939. évi 5. számában : ,,Szabadon portyázó vándor
diákok dúlásai“ s végül az Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny 1936. évi 
március havi számában : ,,A nevelés másik pillére“ (szülői ház) címen 
megjelent cikkeinkben részletesen foglalkoztunk olyan iskolai bajok
kal s azokkal a túlzásba vitt új nevelési eszmékkel, melyek szükség
szerűen vezettek el az országos főtitkár által megállapított ered
ményhez.

Megismételjük azt a gondolatunkat, hogy az iskola túlságosan 
k itárta magát a szülők és nagyközönség felé, azt hívén, hogy min
denütt és mindenkiben segítséget talál nemes és nagy céljainak és
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feladatainak megvalósításában, pedig előbb-utóbb rá kellett jön
nünk pl. arra is, hogy az annyi jó eredményt célzó „szülői értekez
letek“ is őszintén megvallott érdeklődésükben a ,,jegy“-ig mennek el. 
A többi udvariassági magatartás.

El kell jutnia az iskolának oda, hogy lelkiismeretesen végzett 
munkájába, amely alapja minden jó eredménynek, és meggondultanf!) 
alkalmazott pedagógiai és didaktikai reformjaiba úton és útfélen 
keresetlenek és hívatlanok ne szólhassanak bele.

Ennek a kívánatos állapotnak első eredményét az osztályzásnál 
kell elérnünk.

Ezzel a kérdéssel, melynek jelen cikkünket szenteljük, sok más 
dolog is, többek között az iskola hitele és a tanári rend tekintélye 
is összefügg.

II. Az eszményi elbírálás alapja a tanár lelkiismerete és igazság
érzete. Amint a biró ítélethozatalában legfőbb cél az igazságra való 
törekvés, éppen így van a tanár osztályozó eljárásában is.

A biró ítélete a törvény rendelkezéseinek és a jogeset külső és 
belső körülményeinek mérlegeléséből születik meg a törvénylátó 
tudása, igazságérzete, és lelkiismerete alapján. Egészen hasonló 
ehhez a tanár osztályzása is, mégis azzal a különbséggel, hogy az 
osztályzás „jogeset“-ében maga a tanár is részes „fél“ .

A tanár tehát a tanuló elbírálásakor önkénytelenül is lelkének 
belső hangjára önmaga felé is vizsgálódást végez. Ez a vizsgálódás 
és önbírálat a tanár lelkének olyan készsége, mely immanens érvény
űvel állandóan, különösebb feíajzás nélkül is működik.

Az osztályozás, azaz ítélkezés, minden tanárnál egv állandó 
mérték szerint történik. Ez a mérték természetszerűleg egyéni 
mérték.

Bár a tanuló megosztályozása tárgyanként is minden tanárra 
nézve voltaképpen külön-külön „ jogeset“, mégis a különböző egyéni 
mértékek ellenére is a legtöbbször egységes képet mutat a gyakorlat
nak megfelelően számokban kifejezett íté le t: az osztályzat.

Ez két okból következik.
1. A tanuló komoly és lelkiismeretes mérlegelésére való törekvés 

erősebb, mint amilyen nagy az egyes tanárok mértéke között az 
eltérés. Ügy is mondhatnánk, hogy a tanuló körül szerzett tapaszta
latok sokkal megegyezőbbek, mint amilyen nagy az egyes tanárok 
mértéke között a különbség.

2. Idő múltával minden iskolának egyéni mértéke alakul ki, 
mely az egyes tanárok különböző értékelése ellenére is állandó jellegű. 
Az egyes iskolák egyéni mértékén belül természetesen bizonyos elté
réseket, hullámvonalakat mutat az egyes tanárok enyhébb vagy 
szigorúbb felfogása a nélkül azonban, hogy ez lényegében módosítaná 
az iskola egyéni mértékét, mely sokszor hosszú évtizedekig is válto
zatlan marad.

Ezt a mértéket, mondhatnánk, szintvonalat belső és külső ténye
zők, körülmények változtatják meg. Emelik, vagy süllyesztik,
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Módosító tényezők és körülmények lehetnek : a tanári testület 
hirtelen és gyökeres változása, új igazgató, az iskola érdekterületén 
megszűnő vagy más iskola megnyílása, mellyel legtöbbnyire együtt
jár a tanulók társadalmi és szellemi színvonalának változása is. 
Szükség esetén hivatalos tényezők is emelhetik az osztályozás szint
jét. Enyhíthetne is.

Az iskola egyéni mértéke az időnek és a tanári testület egyet
értő működésének az eredménye, s kívánatos, hogy az ok nélkül 
ne változzék.

Az iskola osztályozó mértékének és egyéb szokásainak, hagyo
mányainak változatlansága a hitfelekezeti iskolákban kétségkívül 
inkább megtalálható, mint az állami iskolákban. Ezekről a dolgokról 
bőven szólottunk a Prot. Tan. Szemle 1935 március havi számában 
közölt: „Az állami ' és hitfelekezeti középiskolák keresztmetszete“ 
cikkünkben.

Van tehát az iskolának egységes és állandó mértéke kifelé 
és van befelé. Az első megjelöli helyét a többi intézet között, 
megméri az iskolát; az utóbbi pedig — mely voltaképpen az elsőnek 
tanulóegyedekre bontott képe — gyakorlati célt szolgál a bizonyít
ványadással, azaz megméri a tanulót.

Az osztályzásnál tehát a tanárnak arra kell törekednie, hogy 
az iskola kialakult mértékét figyelembe vegye, de viszont az osztályzó 
tanár is joggal elvárja, hogy azigazságszeretete és igazságérzete csorbát 
ne szenvedjen, lelkiismerete megnyugvást találjon, ha ellentétes 
felfogással kell megalkudnia. A tanár közvetlenebbül ismeri az 
esetet, mint azok, akik csak saját helyzetük hasonlóságából követ
keztetnek, vagy futó szemléletből, esetleg egyéb szemszögből ítélik 
meg a dolgot. Ha a tanár igazságérzetébe, becsületérzésébe, tárgyi 
megítélésébe túlságosan belenyúlnak, nem válik hasznára sem 
iskolának, sem tanárnak. Ahol a tanári testületben a kollégiális 
együttérzés és egyetértés megvan, ahol a tanulók ügyeit sine ira 
et studio ítélik meg, ott mindig megtalálható az iskola, a tanár és 
a tanuló érdekeit egyaránt jól szolgáló megoldás.

Igaz, hogy a tanuló érdeke első helyen áll, de sohasem annyira, 
hogy a körülötte támadt vitáktól az iskola levegője annyira meg
ró moljék, hogy közös munkát végezni ne lehessen.

„ Az utóbbi jópár esztendőben egyre több szó esik az osztály
zásról, az iskola színvonaláról, ami annak a jele, hogy a kérdés 
körül nagyobb baj van.

A pedagógiai nyilvánosság előtt komoly, őszinte és részletes 
kifejtést kíván a kérdés, különben egyre súlyosabb lesz a baj.

Nagy mértékben kereshetjük a tanári tekintély hanyatlását az 
osztályzás körül tapasztalható állapotokban is.

Erősen megbillent az osztályzás mérlege a „szelekció“ idején, 
amikor a szelekció körül tám adt pert az iskola teljes egészében 
elvesztette. Két malomkő közé került az iskola. A felsőség színvonal- 
emelést sürgetett, a szülők meg jó bizonyítványt követeltek, és a
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sajtó is betört az iskola kapuján. A társadalom nyomása volt az erő
sebb : a szelekció megbukott. Mikor ez a per a legmelegebb volt, 
akkor írtuk a fentemlített c ikket: „Minőség vagy mennyiség ?“

A társadalomnak azóta sem szűnt meg abbeli igyekezete, hogy 
az iskolára ilyen irányban is hatást gyakoroljon, és belső ügyeibe 
is belenyúljon. A sajtó most is segít ebben a dologban.

Föltétien kívánatos a szülői ház és az .iskola együttműködése, 
de ez a kapcsolat csak akkor hasznos és eredményt hozó, ha abból 
a tanulónak jobb munkára való serkentése származik, s a tanuló 
védelme kellő határok között marad.

A másik ok, ami m iatt nem lehet, nehezen lehet a megnyugtató 
iskolai elbíráláshoz e lju tn i: az új nevelési eszméiül.

Már a Nevelésügyi Szemlében megjelent cikkünkben emlí
tettük és kifejtettük, hogy a tanár és tanuló, az iskola és szülői ház, 
az iskola és társadalom között olyan kapcsolat épül és épült ki, 
hogy a tárgyilagos Ítélethez szükséges távolság és feltételek mind 
gyakoribb esetben hiányoznak. Az új nevelési eszmény a közvetlenség 
jelszavát túlságosan kihangsúlyozza. Vannak már olyan esetek, 
amikor tanár, tanulók, szülök időnként összejönnek, hogy ú. n. 
,,club“-o.t teremtsenek, ott a tanulók látókörét tágítsák, időszerű 
kérdéseket megtárgyaljanak. Máskor meg teaösszejöveteleket ren“ 
deznek, hogy iskolai és egyéb dolgokat megtárgyaljanak. Mindé2 
annyira kedves és szép dolog, hogy föltétien az új pedagógia nagy 
diadalának kellene tartanunk, ha a következmények és mélyebb 
megfigyelések igen sok kedvezőtlen és káros jelenséget nem m utat
nának. Nem vitatjuk, vannak tanári egyéniségek, akik ilyen mód
szereket is alkalmazhatnak, de általánossá az efféle nevelési alkalma
kat tenni nem lehet. Az ilyenre alkalmas tanári egyéniségek annyira 
ritkák, hogy nem százalékokról, de csak ezrelékekről beszélhetünk.

A személyünkben megfigyelt és összegyűjtött esetek a tanul
mányok és fegyelem meglazulására vezettek. De akarva, nem akarva, 
alkalmat szolgáltattak arra is, hogy az intézet más tanárainak a 
'dolgait, magán- és iskolai ügyeit megbeszéljék. Azaz : emberszólást 
kövessenek el.

Az iskola, a tanár álljon a tanuló mellé, legyen neki melegszívű 
vezetője, segítője, de mindenféle keretnek a lebontása előbb-utóbb 
szabadosságra vezet. Más az óvoda udvara, és más a kamaszkodó 
diákok iskolai folyosója, ahol könnyen terem a visszaélés szándéka és 
kísértése, de ténye is. Ha pedig a tanár részéről található meg a nép
szerűség melegébe való sütkérezés vágya és igyekezete : fokozott baj.

A szelekció próbaperének idején a szülők építették a hidat igen 
eredményesen és erősen az iskola felé, azóta pedig az új nevelési 
irány túlzó hívei az iskolából építik a hidat a társadalom felé. F.zek 
a hídverések — mint az imént mondottuk nem vezetnek mindig 
megnyugtató eredményre. Azután a pedagógiai motívumok közé 
elvegyülnek itt-ott kivetni való szempontok is.

A tárgyi tudás jelentősége és a nevelési cél fogalmai is össze
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bonyolódtak*. Túlságosan sokat emlegetjük a nevelést részben vád
ként a múlttal szemben, részben pedig az új idők iskolájának nagy 
programmjaként, s ugyanakkor a jelen kor tanulói semmivel sem 
derekabbak, mint voltak a múlt idők diákjai.

Mindezek súlyos és zavaró körülmények az érdemi alapon nyugvó 
osztályzás megvalósításában.

A lelkiismeretes tanár a múltban is sok belső vívódás után 
osztályozta meg a tanulókat, ma azonban sokszor személyes harcok 
kísérik jegyadásait, mert a szülői társadalom a fentemlített körűi
méinek és előzmények folytán nagy gyakorlatot szerzett abban, 
hogy kívánságait teljesedésbe vigye.

Ha több-kevesebb joggal mondhatjuk is, hogy a múltban kevés 
volt a kapcsolat az iskola és szülői otthon között, ma viszont olyan 
erős a szülői ház és társadalom hatása az iskolára, hogy addig nem 
lehet kizárólagosan érdemi alapon nyugvó osztályzásról beszélni, 
míg az iskola vissza nem nyeri eszményi függetlenségét.

Akár a magaviseleti jegyeket, akár az érettségi vizsgálatok 
eredményeit nézzük, azt látjuk, hogy nagy a bizonytalanság a tanári 
testületek állásfoglalásában és osztályzásában.

Mint ahogyan az új didaktikának sok tekintetben még ki nem 
próbált imperativ rendelkezései a tanító tanár biztonságérzetét 
ingatták meg, s a katedrán nem mindig találja meg a magabiztos 
hangját, éppen úgy a sok külső hatás alatt, mely a legkülönbözőbb 
formában érvényesül az osztályzó tanárral szemben, az eredményt 
mérlegelő, tehát osztályzó tanár is sokszor tétova lesz, pedig megvan 
a legfőbb bírája, akire hallgatnia legtanácsosabb : a lelkiismerete.

Ki fog majd tisztulni az új didaktika sok vitás kérdése is, s 
akkor a régi meg az új rendszer között középen lesz a helyes út, így 
történik a nevelés sok új kérdésével is. Közvetlenebb lesz a viszony 
az iskola és szülői ház között, de a szülői társadalomnak nem kívá
natos és káros befolyása az osztályzó tanárra elmarad, s akkor a 
tanárnak gátlások nélkül való ítéletekre nyílik alkalma, ami egyúttal 
lehetővé teszi azt is, hogy az egyes tanárok osztályzó színvonalú 
az iskolának egy kiegyensúlyozott, az iskola körülményeihez sza
bott, de mégis kellő magasra szabott mértékvonalába fusson össze.

Ezt a kiegyensúlyozott mértékvonalat minden iskolának meg 
kell teremtenie, visszautasítva a nagyközönség és szülői társadalom 
erőfeszítéseit és befolyását.

Nemcsak a lehanyatlott tanári tekintély visszaállításának egyik 
feltétele ez, nemcsak a lesüllyedt színvonal felemelése követeli ezt, 
de a nevelés nagy érdeke is.

Adott esetekben -a körülmények mérlegelésével és az élet nagy 
szükségeiben a humanitás nagy erényét is gyakorolhatja a tanár, 
vagy a testület, de ez történjék az ítélő bírák lelkének belső indítá
sából — mert ekkor szép és lélekemelő cselekedet , de semmi
szín alatt sem lehet ürügy a vétkek és hitványságok takarására, 
kimentésére a humanitás,
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Ma a humanitás általános takarója lesz lassan minden dolog- 
kerülésnek.

Ha az iskola nem tudta növendékeit arra megnevelni, hogy 
mellékutak nélkül törekedjenek eredményre, akkor nem végzett jó 
munkát, akár régi, akár új rendszereket és eszközöket használt is.

Sopron. Csanádi) Sándor.

Néhány me{pdIn|Mtós a mnjpinvizsfpikröl.

A középiskolákban m anapság egyre szaporodik a magánvizsgázók száma. 
Ez a jelenség, ha lisztén eszményi szempontból vizsgáljuk, örvendetesnek 
és reményi keltőnek látszik. A művelődés utáni vágy az emberi m agasabb- 
rendűség egyik legbiztosabb jele, s különösen a mai korban, am elyet leg
találóbban ä neobarbarizmus korának nevezhet m ajd a későbbi századok 
történetírója, ez a vágy és törekvés jóform án az egyetlen igazi hum ánum .

Ennek a magasabb rend őségnek egyik jele lenne az is, hogy a legvál
tozatosabb néprétegekből egyre többen fordulnak a tudom ány felé, ta n 
folyam okra járnak, könyvekbe mélyednek, tudásukról szám ot adnak és bizo
ny ítvány t kérnek az iskolákban. Sajnos, van a kérdésnek fonákja is. H a ezt 
az oldalt vizsgáljuk, akkor a b iztató  és rem énytkeltő kép sötétebbé és 
kiábrándítóbbá válik.

Azt h irdetjük , hogy a tudás nem esít : a műveltség soha el nem múló, 
önm agában is értékes kincseket j e le n t ; a bölcs önm agában hordja v a g y o n á t: 
az emberi élet legmagasabbrendű gyönyörűségei a szellemi örömök és így 
tovább. H a azonban minden ködösítő törekvésen keresztül felderítjük a 
tiszta valóságot : ki, m iért indul a tudom ányok, illetve az iskola felé, időt. 
fáradságot és költséget nem kímélve, akkor rájövünk, hogy igen-igen kevés 
azoknak a száma, akik a tu d ás t öncélúnak tekintik , akik szélesebb látó
körrel, csiszoltabb ésszel, nemesebb lélekkel, mélyebb műveltséggel, de a 
maguk eddigi munkakörén belül akarnak  a maguk és a köz javára  dolgozni. 
Állapítsuk meg a könyörtelen igazságot : a vizsgázóknak csaknem száz
százaléka egyedül a bizonyítvány megszerzésében lá tja  a célt, a bizonyítvány 
az egyetlen fűtőanyag, amely am bícióját táplálja , ez az a csodaszarvas, 
am it tüzön-vizen át el kell érnie, még költségei sem kímélne (de azért, ha lehet, 
minél kevesebbet). S ez igen fontos megállapítási

Mert m a igen sokan állnak meg a vizsgálóbizottságok elő tt olyanok, 
a m agam és mások igen m egbízható tapasztalatából beszélek —, akik 
ennek a vágyva-vágyott b izonyítványnak megszerzéséhez jóform án egyetlen 
jogcímet, tudnak  felm utatni, azt, hogy a vizsgadijat bejizeltékl Hiszen nem 
hogy m egbocsátható, de elfogadható, sőt olykor dicsérhető felfogás lenne 
az is, ha a vizsgázók csupán a jobb érvényesülés, a pályájukon való gyorsabb, 
vagy magasabb emelkedés kedvéért törekednének a bizonyítványhoz ju tn i, 
ha ezt. becsületes m unkával és kielégítő tudással szereznék meg. Nem a tudás 
és a m űveltség megszerzésének az oka, vagy ideje, hanem maga az eredmény : 
a tudás és a műveltség a fontos.

Sokan m ostoha körülm ényeik m iatt, családi, anyagi vagy egészségi 
okokból nem  tu d tak  annak idején m agasabb iskolai végzettséghez ju tn i, 
s ezek igen helyesen teszik, ha  életkörülm ényeik kedvezőre válásakor hozzá
látnak  a hiányok pótlásához. Minden dicséret m egilletheti őket. De mit 
szóljunk azokhoz a hanyag vagy léha, iskolából eltanácsolt, vagy annak 
idején tan ítha ta tlannak  bizonyult egyénekhez, akik idősebb korukban rájöt-

MEGJEGYZÉSEK-
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lek, hogy a magasabb végzettség előnyöket is jelenthet, alak e lő tt - sokszor 
családi kapcsolatok révén nagy lehetőségek csillannak meg, ha  megszerzik 
legalább (! )  az érettségit, s ezek örök ellenszenvvel m indenféle tanulás és 
mindenféle iskola iránt, de jól m egjátszo tt odaadással, és ha kell, szívekre 
ható, szociális megértésre indító kétségbeeséssel igyekeznek kegyelm i bizo
ny ítványt, szerezni. Sokszor m ár elképesztő és bosszantó, hogy mekkora 
tudatlansággal merészelnek egyesek vizsgára jelentkezni. A tud ás legcse
kélyebb látszata nélkül, körülm ényeikre hivatkozva igyekeznek megnyerni 
a tanárok  jószívét, s ha valahogyan átevickélnek egy osztályon, azzal a fel
tétellel, hogy ne’ merjenek mégegyszer ilyen „tudással“ jelen tkezni, tovább 
állnak egy házzal, illetve iskolával és o tt  „foly tatják  tan u lm án y a ik a t“ .

Különösen ma, a m egnövekedett m unkaerő-kereslet fo ly tán , egyre 
többen próbálnak így boldogulni. Mikor az iskolában és az éle tben  a tervszerű 
és rendszeres kiválogatást, rostálást h irde tjük  és alkalm azzuk, s ennek a 
tevékenységnek nemzeti jelentőséget tu lajdonítunk , akkor egyálta lán  nem 
megokolt az a túlságosan enyhe m agatartás, amelyet a m agánvizsgázókkal 
szemben általában tanúsítunk . Ha jól u tán a  gondolunk, aligha van  tanár, aki 
ne látná, mekkora az előnye a magánvizsgázóknak a nyilvános tanulóval 
szemben. A tananyag kijelölésénél m ár rendszerint kedvezm ényt adunk, 
csak a legfontosabbra, jóval kevesebbre szorítkozunk, m in t am ennyit az 
osztályban m egkívánunk. A vizsgázók azonban gyakran még ennek is csak 
egy hányadát jelölik meg tanu lt anyagként. Volt pl. olyan IV. o. magán
vizsgásom, aki Ovidius szövegből összesen 6 sort jelölt meg, m int fo rd íto tt szö
veget. (De azt sem tud tá l) Mekkora előny, hogy az ú. n. tú lkoros vizsgázó 
évente két osztályból vizsgázhat, sőt ha kiváló az eredm énye, osztály t is 
ugorhat. Hányszor adunk elégséges jegyet kegyelemből olyan vizsgázónak, 
aki meg sem közelíti m egbuk ta to tt nyilvános tanulóink írásbeli színvonalát.

Ne legyünk azonban egyoldalúak, ne érhessen a szőrös szívűség vádja 
sem. Vannak olyan tényezők, am elyek szem pontjából a m agán tanu ló  hely
zete súlyosabb. Neki, m in t a versenyparipának, egy alkalom ra kell összponto
sítania minden erejét, egy feleletéből, tízperces vizsga-diszpozíciójából kell 
m egállapítani tudását, nem úgy, m int a nyilvános tanulónál, aki egész évi 
szereplése alapján kapja meg érdem jegyét. Hozzájárul még, hogy a vizsgát 
egy nap kell letennie, s előtte való napon, sőt gyakran közvetlen a vizsgálat 
előtti délelőttön kell kidolgoznia az írásbeli feladatokat. Egy-egy osztályban 
10 13 tantárgyból, ha átlag liz percei szám ítunk kérdezési időnek, több
m int ké t óra hosszait ta r t a vizsga, ez pedig nemcsak szellemileg, hanem  még 
testileg is kimerítő teljesítm ény. Szükség lenne azért olyan rendeletre, hogy 
azon a napon, amelyen még írásbeli vizsgája volt a tanu lónak , szóbelire, 
ne legyen kötelezhető.

Kétségtelenül tek in tetbe kell venni a vizsgázó életkörülm ényeit is : 
milyen alkalm a volt a tanulásra, m iért ak ar bizonyítványt szerezni? Ez el 
nem m ulasztható szociális szempont, 'tis z tán  látni azonban alig lehet, ehhez 
szinte nyo ozásra lenne szükség, m ert hiszen leginkább a je lö lt vallomására 
vagyunk u talva, ez pedig term észetesen önpropaganda jellegű.

Összefoglalva és mérlegelve az elm ondottakat, állapítsuk meg, hogy 
a magánvizsgázók kérdése bizonyos revízióra szorul : csak a legindokoltabb 
esetben szabad vizsgaengedélyt adni ; szükséges a m agánvizsgálatot tevők 
szigorúbb elbírálása. E zt egyébként a rendelkezések is m egkívánják. Visszás 
helyzet az is, hogy a négy polgárit végzettek  magánúton to v áb b i tanulm á
nyokat egyesegyedül a legmagasabb fokú középiskola fajban, a gim názium 
ban fo ly tathatnak, m inthogy sem a kereskedelmiben, sem az újabb, szak
irányú középiskolákban nem lehet m agánvizsgát tenni. Ez az iskolafaj pedig 
éppen az t a célt szolgálja, hogy ,,a tanuló  általános m űveltséghez ju ttassa  
és az egyetemi és más főiskolai tanulm ányokra képessé tegye“ . T ehát éppen 
nem a legalkalmasabb azok ok ta tására  (nevelésről, sajnos, ezeknél már szó 
sem lehet!), akik elsősorban valami szakterületen akarnak előbbre jutni.

Rossz vért szül és különféle feltevésekre ad alkalm at az is, hogy egy- 
egv iskolában aránytalanul sok a m agánvizsgázók száma. V annak olyan isko-
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Iáink, ahová az ország minden tá járó l sereglenek, vagy sereglettek a vizs
gázók, s ez bizonyára nem szolgál az illető intézet jóhírnevének öregbítésére. 
Különféle megokolással (egy-két hetes lakásbejelentés, vallás, megfelelő 
modern nyelv, előző tanulm ányok, megközelíthetőség) szereznek jogosult
ságot a vizsgázók, hogy távoli in tézeteket keressenek fel, m ert o tt  könnyebb 
a vizsga. E zt a jelenséget m indenáron ki kell küszöbölnünk, hogy a gyanú 
árnyéka se férhessen rendünk m agas erkölcsi színvonalához. Hiszen lassan 
úgyis ez lesz az egyetlen, ami pályánk becsét jelenti.

S még azt sem m ondhatjuk, hogy ta lán  anyagi előnyök sarkallják  a 
tanárságot a minél több vizsgázó után . Bár ennek az eszm efuttatásnak egy
ségét m egbontja és a m ai válságos idők treuga dei állapotában nemigen 
hangoztatjuk  a tanári sérelmeket, mégis, ahogy m inden ú t R óm ába vezet, 
nem kerülhető el, hogy ne szóljunk egy ceterum  censeo-t a vizsgadíjak kér
désével kapcsolatban. E rre az szolgáltat elsősorban okot, hogy a fokozódó 
drágaság ellenére, amikor minden árucikk, közszolgáltatás, tarifa , illeték, 
a rádió, a posta, a villany és a villamos stb. hivatalosan és tetemesen meg
drágult, az egyetlen szilárd pont, a boldog béke utolsó m ohikánja a tandíj 
és a vizsgadíj m aradt! Finnek emeléséről a mai napig nem tö rtén t intézkedés, 
noha a többi állam i jövedelem felemelésekor ennek a kérdésnek a rendezése 
is időszerű és megoldandó le tt volna. Ugyancsak „anachronisztikus“ az, 
hogy a különbözeti magánvizsga d íja  tá rgyanként 3 P , a magánvizsgáé 5, 
az érettségi vizsgálaté 3, illetve a szóbeli és írásbeli tárgyból 4 P . De még 
ebből is leszám ítandó az elnöki és igazgatói díjra eső részlet, úgyhogy átlag 
2 '50—4 P ju t a tanárnak. Ez régen még valam ennyire hasznosítható összeg volt, 
ma azonban m ár egy ebédre sem elegendő! Pedig a vizsgáztató ta n á r  ugyan
csak megdolgozik a díjért. Gondoljunk csak arra  a m unkára, am it a nem
vizsgáztatókkal szemben végeznie k e l l : írásbeli té te lt választ, a té te lt meg
írja, felügyel az írásbeli vizsgálaton, vizsgáztat a szóbeli vizsgálaton és részt- 
vesz az azt követő értekezleten. Vagy m it jelent pl. nyelvi tárgyakból az 
érettségi írásbeli dolgozatok kiszemelése, felterjesztésre való elkészítése és 
igen gondos k ijavítása, vagy latinból a szóbeli tételek kiválogatása és a  
vizsgalapok preparálása stb. A magánvizsga és az érettségi díj az egyetlen 
olyan többletm unka-djj, amihez a tanári pályán hozzá lehet ju tn i, azonban 
ez is olyan csekély, hogy különösen m a m ár nem előny, hanem h á trán y  é re tt
ségiztetni, vagy m agánvizsgáztatni.

Vannak olyan pályák, ahol a különféle pó td íjak  elérik a törzsfizetés 
összegét. Szükséges lenne teh á t, hogy a tanárságnak  is az egyetlen, habár 
jelentéktelen jövedelm et jelentő különdíja rendeztessék. Aki a magánvizsgázás 
előnyeit akarja  élvezni, fizessen m agasabb vizsgadíjat. Ennek a látszólag 
antiszociális intézkedésnek ellensúlyozására pedig az eddigi rendelkezések 
m egváltoztatásával — kap janak  fandí/kedvezm ényt a kiválóan vizsgázók.

Mindenesetre a magánvizsgák kérdésének több szempontú megvitatása 
és rendezése a tanárság és iskolaügyünk érdekében egyaránt kívánatos és 
sürgős lenne!

Pestszentlörinc. Dr. Tóth József.

HAZAI IRODALOM
Tankó B é la : Kant metafizikai reform ja. Szellem és É let könyvtára , 

szerkeszti : B artók György. Üj sorozat 32. szám. 1943. Kolozsvár.
É rtékes tanulm ányt bocsáto tt közre a fenti címen Tankó Béla, a debre

ceni egyetem kiváló professzora. Bölcsészeink között Tankó Béla azt az irány t
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képviseli, amely K anthoz csatlakozva Bőhm Károly bölcseletének alapján 
áll. S valóban : K ant ma sincs tú lhaladva, ma is tek in the t jük tanítóm este
rünknek, aki a lét és az élet problém áiban a legbiztosabban igazít el bennün
ket. Sokan ezt tagadják ma, különösen katolikus irányban  orientálódott 
bölcsészeink, így legújabban Schütz A ntal, de Pauler Ákos is, aki nem kan- 
•tiánus, m ert szerinte nemcsak a szin tetikus ítéletek, de a tapasz ta la ttó l .füg
getlen, a redukció ú tján  nyert, ú. n. au to thetikus ítéletek is ism eretgyarapítók, 
am inők a m etafizikában fordulnak elő. Ámde szerintünk ez tévedés. Mert 
m inő metafizikai ítéleteket nyerhetünk biztos íté le teket —- redukció 
ú tján ?  Azt, hogy valam i van, hogy több dolog van. Mihelyt a rra  a következ
te tésre  ju tu n k  : a szubsztancia pszichom orf lény, ez m ár nem biztos alapon 
álló  tanítás, m ert más is állítható. Nem m ondható az sem hogy az indukció 
nyugszik a m etafizikán, m ert az, hogy van egy egész avagy több  dolog, még 
nem  metafizika. Metafizikai alap csak akkor volna, ha ezt tarta lom m al is 
tudnók  felruházni — mi valójában a szubsztancia, ezt azonban —  ism ételjük — 
nem tudjuk. Tankó —  aki H alasy-Nagv József szavaival —  K an t leghűbb 
tanítványa —• e kis füzete nemcsak K an t bölcseletének kitűnő  in terpretálása, 
de bevezet a filozófia lényegébe is, s m indezt szép és világos nyelven teszi. 
A filozófia feladata — mondja —- végső válaszokat keresni végső kérdésekre. 
Egyszer ráeszmélünk arra a meglepetésszerűen felvillanó kérdésre : mi van 
úl azon, am it látok, érzékelek, mi hordozza e tarka világot, m i a sorsom 

tbenne? Nemcsak kiváltságos elmék előjoga ez. m ert az igazi egyetemes 
emberi érdek csiráztatja  gyökerét. Ebben a felrázó gyötrődésben egy hirtelen 
megbizonyosodással belehorgonyozza egész létünket egy m indennél h a ta l
m asabb erő gondviselő jókedvébe az a lelki tevékenység, amely e célra 
re n d e l te te t t : a hit. A hit azonban nem érdeklődik a hogyan kérdése iránt. 
E z t a m unkát csak az értelem végezheti. Ez a filozófia születési perce, mikor 
az értelem a valóságot csakugyan próbálja megérteni. Az igazi valóságot 
nem ta lá lh a tja  az érzéki jelenségekben, a világm agyarázat végső elvét, 
a rchéját. A nagy különbség K an t tan a  s az addigi m etafizika közt az a K ant 
á lta l felvetett kérdés : Hogyan lehetséges a m etafizika, m in t tudom ány? 
E z a kérdés jelzi a korszaknyitó fordulato t. K an t előtt soha senki fel nem te tte  
a  kérdést : Hogyan készül a tapaszta la t?  S ennek értelmezésében van szerepe 
a m etafizikának is. Már Herakleitos és Parm enides exponálták  azt a gondolat
tó l ,  hogy az ismerő alany, az értelem , a magáéból tesz va lam it az ismeretbe, 
m ikor a dolgokat megérti. S m iu tán  az értelem szellemi valam i, az utolsó 
kérdés : hogy van h á t a szellem? Sokrates ad ta  az első választ : a szellem 
igazában egyetlenegy módon van : m ikor az értelem a fogalomba tömöríti 
a  dolgok jelentését. Nem csoda, hogy csaknem  visszahökkent e felfedezéstől, 
és m ár P lató t megelőzve transcendálta az ideát, amivel rá  is te tte  a m etafizi
k ára  a crux m etaphysicum ot. A szellemi valóság, am ely úgy van, m int a dol
gok, valami realitás, habár az ég fö lö tti helyen is. E m egindító eről
ködéseket K ant azzal a felismeréssel v e tte  le a m etafizika válláról, hogy 
a  tapasztalat anyagának legfontosabb része az, am it a tapasztaló  alany a 
magáéból ad belé : a szellemi tényezők, m ert ezek teszik tárggyá azt a sok 
ingert, ami a dologról érheti az a lany t. Hogy van h á t a szellem? Ügy, hogy 
a  m aga ideális valóságával mást tesz lehetségessé, Bőhm K ároly szavaival : 
sa já t létében m ásnak lé té t fejezi ki. Ezek az ideális tényezők o tt vannak 
m inden tapasztalatban , létezési m ódjuk, hogy érvényesülnek. A metafizika 
te h á t éppen azzal lép túl a fizikai valóságon, hogy minden tudás és ismerés 
biztositó előfeltételét k u ta tja . Ezeknek az apriori tényezőknek, a tapasztalato t 
és megismerését és m egértését lehetségessé tevő alanyi tényezőknek, e logikai 
tényezőknek a kinyom ozását tűzi ki K an t a m etafizika feladatául. E réteg 
sokkal többrétű , m in t K an t h itte , kim eríthetetlen  gazdagságát új felfedezések 
bizonyítják, gondoljunk csak Fichte, Hegel, Husserl vagy Bőhm Károly ered
m ényeire. A továbbiakban szerző K an t etikájának és esztétikájának s vallás- 
filozófiájának alapgondolatait tárgyalja , végre e gondolatot : Micsoda az 
em ber?, tehát a filozófiai antropológia főgondolatát, m indenben kim utatva, 
m iben já ru lt K ant hozzá az etika, esztétika s a teológia tudom ánnyá való
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nemesedésének. Tankó e mély tanulm ányát melegen aján ljuk  olvasóink 
figyelmébe. z

Sopron. Tállyai István.

llr. Péter Zoltán: A lélektani kutatás atapiráuyai és a nevelés. Debrecen, 
1943. 38 lap. Ára tanárok szám ára 2 P, bolti ára 2 80 P. Megrendelhető a 
Debreceni R eform átus Tanárképzőintézet igazgatóságánál.

A szerző a debreceni reform átus középiskolák tanárainak  1943 őszén ren
dezett tanfolyam án ta r to tt  ezen a elmen egy előadást, és ennek a k ibővített 
szövegét ad ta  közre a Debreceni Reform átus Kollégium Tanárképzőintézeté
nek Dolgozatai c. sorozatban. Az értékes tanulm ány igen alapos áttek in tést 
n yú jt a pszichológia alapirányainak fejlődéséről és a m odern lélektan mai 
állásáról.

A három  pszichológiai iránynak, a spekulatív, a term észettudom ányi 
és a szellemtudományi lélektannak rendkívül széleskörű, genetikus és min
denü tt polemizáló ism ertetése közben m egállapítja a szerző, hogy a spekulatív 
lélektan a lélek közvetlen m egragadására tör, a term észettudom ányi irány 
a tárgyi, érzéki világjfelől. a szellem tudom ányi ág pedig a szellemi élet oldaláról 
közeledik a lélek felé. Részletesen kifejti m indhárom  iránynak kutatási 
módszerét és a lélektani vizsgálódás terén elért eredm ényéit. R ám utat arra, 
hogy a teljességre törekvő lé lek tannak  ezt a három nézőpontot egyesítenie 
kell. Nem vonatkozhatunk el az érzékeinkkel felfogható tárgyi világtól, 
hiszen a szellemi élet megnyilvánulásaihoz is érzéki közegek segítségével 
ju tunk . De hiányos lenne a lélekről való ism eretünk akkor is, ha viszont a 
szellemi élet oldalát hanyagolnék el. Ez a lélek igazi világa, it t  van otthon, 
a  jelentések és értékek országában. Az öntudat vizsgálata az intuíció és az. 
önmegfigyelés eszközével a lélektan harmadik főirányának, a spekulatív 
lélektannak sajátos m unkatere. Ez az. irány a lélek önm agában vaió m ivoltát 
á llítja  a k u ta tás  középpontjába. Ez tetőzi be a másik k é t irány vizsgálódását. 
A léiek term észete, m ivolta és lényege csak a három  ág értékes összeegyezteté
sével, egy irányok felett álló teljes lélektannal deríthető fel.

Tanulm ánya végén a szerző tömör, de világos fogalmazással nevelési 
szempontból tek in ti át a különféle lélektani irányokat. A nevelési szempontok 
taglalása közben kiemeli, hogy a nevelő fejlődésben lévő lelki alkatot lát 
maga előtt. Ezért term észetes, hogy látása a funkcionális felfogáshoz áll 
közel. Itt az egyes lelki funkciók vizsgálatával a term észettudom ányi lélek
tan segíti a nevelőt. De a nevelői lélekismerés nem nélkülözheti az értékelő 
szem pontot sem. Nem elég megismerni a növendéket úgy, ahogy van, hanem 
tudni kell megítélni, hogy mi van jól nála, és miben szenved fogyatkozást. 
A lelki funkciók és képességek konstatálasához társul a nevelőnél azok meg
ítélése, megmérése. A nevelői lélekismerés az egyénre irányul, és célja a gyer
meki lélek megértése. Ezen a téren a szellemtudományi lélektan módsze
reire tám aszkodhatik sikerrel a nevelő. Ezen a látásm ódon felül van a lélek 
önmagában való tekintése. A nnak felismerésén, h itén  és meggyőződésén 
alapszik ez a látásm ód, hogy a lélek önmagában való érték , nem idegen hatá
soktól nyeri értékességét. Ennek a legmagasabb látásm ódnak a spekulatív 
lélektan felel meg, amely mai alak jában sem adja fel a lélek önértékííségónek 
gondolatát. ,,A nevelés m unkája  akkor ér véget, am ikor a növendék ráébredt 
a nagy bizonyosságra, hogy a szellemi élet legtisztább, örök értékeinek vele 
szemben táp lá lt igényei: a jóság, igazság, hit, szépség törvényei nem külső 
hatalm asságok igaztalan követelődzése, hanem saját legbelső lényének, szel
lemi m ivoltának autonóm törvényszerűségei. Ehhez a végső nevelési célhoz 
bennünket a növendék lelkének önmagában való feltétlen megbecsülése 
ju tta t, am it a spekulatív lélektan tanulságai erősíthetnek m inden nevelőben.1«

I gén hálásak lehetünk a szerző iránt, hogy a hatalm as pszichológiai 
irodalomról ilyen rövidre fogott világos tájékoztatást adott. Tanulm ányának 
értékét inég inkább növeli a jegyzetekben közölt gazdag bibliográfia, mely
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a mélyebben érdeklődők számára a bővebb betekintést és további tanu l
m ányozást, segíti elő. Nem hiányozhatik  ez a könyvecske egyetlen tanári 
könyvtárból, de egyetlen bölcsészetet tan ító  tanárnak a kezéből sem, hiszen 
a szerző az elm últ tanévben készítette el a legmodernebb pszichológiai felfogás 
alap ján  a gimnáziumok V ili. osztálya részére szóló Bölcsészet c. tankönyvét, 
m elynek eredményes tanításához feltétlenül szükséges ennek az értékes 
művecskének az ismerete.

Debrecen. K u n  Sándor.

Körmöezi László : V művészi nevelés. Exodus-kiadás, 1942.
„H abent sua fata  libelli." Egy te ljes esztendeje, hogy s tu ttg a r ti  lektorá

tu sáb a  indulóban ezzel a könyvvel búcsúzott el tőlünk érdemes fia ta l szerzője, 
s m ost, hogy a háborús viszonyok közt veszendőbe m ent első ism ertetésem  
pótlására  újonnan á t  kellett tanulm ányoznom  : valahogy úgy éreztem , hogy 
m ost még többet m ond ez a könyv. Igen, m ert közben a viszonyok m egváltoz
ta k , közelebb kerültünk ahhoz a hangulathoz, mely műve m inden sorából 
kisugárzik. „A felnövő emberről, az alkotásról, a" jövőre forduló id ő rő l: 
innét a máglyán izzó napnyugtáról, tú ln an  a derengő égaljáról szólnak e sorok 
gondjai." Körmöezi a béke katonája  : ,,A művészet vigasztalás tu d  lenni 
még akkor is, m ikor a vagyon m ár megsemmisült, és a tudom ány' cserben
hagy ta  az e m b e r t: á pénzpiacok aranyából és a  szaktudom ányok vívm ányai
ból kovácsolja az em ber a pusztulás fegyvereit, de a m űvészet rem ekm űvei
ből mindig a béke á rad t az emberek felé" (16.). Ezzel az alapvető meggyőződés
sel igyekszik „m űvészetre oltani" az ifjúságot, m elyet jó alanynak ta r t  e célra. 
Törekvései a középiskolás ifjúságra irányulnak első renden, m ely a jövő 
középosztályát adja, tehá t döntő a nem zet jövő arculatára. T isztán  lá tja , 
hogy az iskola „nevel művészt is s közönséget is a m űvészetnek", s éppen azért 
volna fontos, hogy nagyobb tér jusson a  középiskolában a m űvészi nevelésnek. 
Körmöezi m egpróbálta, hogy a m ai tú lterheléses viszonyok közt is a m űvészet 
csillaga felé vezesse a reábízott ifjúságot. Könyvének éppen ez ad  különös 
értéket. Ő ugyan egy szóval nem em liti, hogy m aga a példaadó, de mi, m unka
társai, tudjuk, hogy ő volt az, aki cserkészparancsnokként ráéheztette  fiait 

balatoni m agányukban — az olvasásra, s akkor „a parancsnok hátizsák já
ból egym ásután kerültek elő az Egri csillagok, a Pál-utcai fiúk, az Ivanhoe, 
a Három  em ber egy csónakban, meg fo ly ta tá sa : a k e ré k p á rk irán d u lá s ...“ 
S a Tinóm lélektani tap in ta tú  kezdem énynek nags- következései le ttek  (42.). 
A tiszta , m agasrendű művészet felé fo rdu lt az ifjúság! Leggazdagabb ind ítá
sokban term észetszerűen „Következmények a művészi nevelésre“ című záró
fejezete. Hangsúlyozza, hogy „költői ado ttságú , terem tő egyéniségeknek kell 
résztvenniük a nevelésben" — akiknek „feleannyi m unkát és három szorannyi 
fizetést kellene adni, hogy az iskola feladatához méltó lehessen az iskola szel
leme, hangulata". <3 maga szűkös fizetése és tem érdek m agára v á lla lt feladata 
m ellett is ta lá lt alkalm at arra, hogy m egtörténhessék általa az, am it személy
telenül így ír le : „Mezőváros cserkészőrse úgy kezdte a m ozgótábort, hogy 
pünkösd szom batjára ké t páholyt szerzett az Operába. T annhäusert ad ták . . . 
M egkondult a gong, a páholyban szinte hallani lehetett a fiúk szívverését. 
Am ikor pedig a ny itány  áradó dallam folyam a fortisszimóvá erősödött, oda- 
szivárgott a szemekbe az ünnepélyes helyzet, az elragadtatás k ö n n y csep p je .. . 
K é t napig a pilisi hegyekben csatangoltak , azu tán  hazafelé jövet, á tu taz tu k - 
ban még megnézték a  Cyrano-t a N em zetiben. . .  “ Azoknak pedig, akik  semmi
képpen sem u tazh a ttak  fel, lem ezsorozaton m u ta tta  be, megfelelő zenei 
m agyarázatokkal, a Carment. Zenei nevelésében, bár maga nem volt zenész, 
le ju to tt Ravel, Stravinszki, K odály, B artók  magasságáig.

Figyelme és tanácsai különben k iterjednek  a művészet m inden ágára, 
a m űterem látogatástól a  színészetig. Egyszer azon vettük  észre, hogy K ör- 
möczi még a tízpercekben is fúr-farag, b áb u k a t alakít és önt. Egyszer csak 
elő ttünk  á llt egy gyönyörű bábjáték-színpad, a  maga igézetes, szines-szépségé- 
ben, hogy csak úgy om lott a város kicsije-nagyja a megnézésére. Tudatos
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törekvés eredménye volt ez is! „Tökéletes együttm űködést igényel a bábjáték- 
a darab kiválasztásától, esetleg az eredeti darab megírásától kezdve a bábuk 
faragásán és festésén, öltöztetésén, a színpadépítésen és díszletezésen, a világí
tás elektrotechnikai m unkáján keresztül a bábuk mozgatásáig, a szöveg elő-' 
adásának a stilizált naivitásáig. Még arra is neveli a növendéket, hogy önmaga 
a háttérben tudjon m aradni, s az élettelen bábuk arassák le helyette á babért."  
Három egészlapos műm elléklet igazolja a „csapat" komoly eredményeit.

Körmöczi nhívészlelke m int a külszolgálat elism erte kitűnően meg
ta lá lta  a m ódját annak, hogy a külföldi magyarságot is összehozza ezen a síkon, 
tehá t a gyakorlatban az iskolán kívül is jól vizsgázott. Mi pedig megköszön
jük , hogy” elm életét ilyen gondolatébresztő könyvben itth ag y ta  reánk első
sorban a középiskolákra!

Nagykőrös. Dr. Toros László.
/

Kutassa Jó zse f: ,\ m agyar nyelv könyve. Ezen a címen jelent meg Hálássá 
Józsefnek, az ism ert nyelvtudósnak és szótárírónak legújabb m unkája,am elyet a 
magyar nyelv kátéjának  is nevezhetnénk, mert m egtalálható benne a m agyar 
nyelv minden kérdésére a szükséges felelet. A testes kötet ugyanis m agában 
foglalja nemcsak a szorosabb értelemben vett nyelvtant, tudniillik a  hang
tan t, szótant és m ondattan t, hanem röviden ism erteti a m agyar nyelv erede
té t ,  a finnugor-m agyar nyelvrokonságot, a m agyar íro tt és irodalm i nyelv 
fejlődését, azonkívül kiterjeszkedik a leggyakorlatibb kérdésekre, a helyes 
magyarság követelm ényeire és a ma érvényes helyesírás szabályaira. A mű 
éppen ezen gyakorlati szem pontjainál fogva nemcsak becses, hanem hasznos 
könyv, amelynek helyet kellene foglalnia minden iskolai könyvtárban, hogy 
állandóan kéznél legyen, de jó volna, ha m inden szakem ber is megszerezné, 
hogy bármilyen kétség felmerülésekor helyes ú tbaigazítást találjon benne.

—-r—s -t.

Kalevala. ( F inn népi hősköltemény.) Vikár Béla fordítása, Gulyás Bál 
tanulm ányával. B udapest, 1943. Magyar É let kiadása.

A rokon finn nem zet világhírű hőskölteménye : a világirodalom nak talán 
legnépibb alkotása. Alig több, m int száz esztendeje, hogy Lönnrot Illés 
a karjalai erdők mélyéből kiemelte. Ez a lelkes, fiatal finn orvos évekig fára
dozott azon, hogy írástudatlan , öreg dalmondók ajkáról följegyezze ezt a nagy
szabású, halhata tlan  népi költem ényt. („Száll a m adár ágrul-ágra, száll az 
ének száj rul-szájra“ Arany Jánosnak ez a költői m ondása szóról szóra 
illik a K alevalára.) Az elemek rejtelmességének csodálatos költeménye a 
Kalevala. Az alkím ia, kémia reszket friss harinatcseppjein. S a kis világot 
igazolja. A kis világ célja : a minőség. A kis finn (és m agyar) nép nagy lehet 
a világban, ha hallgat Vejnemöjnenre, a Kalevala hősére, az Igézőre, akinek 
lan tja  csodákat művel : megmozdítja a köveket, összebékíti az erdők vad jait, 
dallal legyőz népeket és országokat.

A K alevala m agyar népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, m int az, 
hogy Vikár Béla irodalom történeti jelentőségű fordításában, im m ár negyedik 
— ezúttal Magyar É le t —  kiadásában jelenik meg. Az új kiadás mellé Gulyás 
Pál, a kitűnő költő és esztétikus, a K alevala szaktudósa írt pompás kísérő
tanulm ányt. Gulyás P ál érti a m ódját, hogyan lehet közelhozni a m agyar 
lélekhez a rokon finn nép sajátosan gazdag és színes képzeletvilágát. K,

•

Szárszó. B udapest, 1943. Magyar É let kiadványa.
Egy nagy port v e rt konferencia krónikája ez a könyv. A konferenciát 

a Magyar É let k iadóvállalat írói és könyvbarátai rendezték a nyáron B alaton
szárszón. A táborozáson m integy hatszázan vettek  részt, köztük a szervezett 
munkásság, a M agyar Parasztszövetség k iküldöttei, egyetemi ifjak, tanárok,
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lelkészek nagy szám ban s a népi írók szinte kivétel nélkül. Az elhangzott 
előadások izgalmas és term ékeny v iták ra  ad tak  alkalm at, amelyek során 
a m agyarságnak csaknem minden időszerű és fontos kérdése szóba került. 
Kodolányi János, Erdei Ferenc, N ém eth László, Jócsik Lajos, Karácsony 
Sándor, Veres Péter, Nagy István, Bállá P éter, László Gyula és többen mások 
ta rto ttak  figyelemreméltó előadást.

A Magyar É letnek ez m ár a második ilyen jellegű táborozása volt Balaton
szárszón. Az elsőt 1942 nyarán rendezték, s azon inkább elvi kérdéseket tisz
tázo tt a konferencia, most pedig gyakorlati síkra té r t á t, s főleg a m agyar 
társadalm i és gazdasági élet kérdéseit v ita t ta  meg szakszerű előadásokban 
és a hozzájuk kapcsolódó felszólalásokban. A megbeszélésekben a hallgatóság 
sorából igen sokan vettek  részt.

Ennek a konferenciának az érdekes anyagát ad ta  m ost ki könyvalak
ban a Magyar Élet. A könyv hű krónikája az egyheti táborozás eseményeinek, 
közli az elhangzott előadásokat és a v itaanyagot. A könyv megjelenése bizo
nyára széleskörökben kelti majd új életre az t a v itá t, am elyet a konferencián 
a legkülönbözőbb oldalakról vá lto ttak  ki az elhangzott előadások. K .

Ilr. .Németh Kálmán: Százezer szív sikolt. Amíg ezt a könyvet meg 
nem írta , addig úgy ism ertük Németh Kálmánt, m int egy komor tankot, 
ahogyan u ta t  tö r a haza települőknek. A zt h ittü k , hogy szim patikus küzdelme 
véget ért akkor, am ikor a hernyótalpak nyom ában Bácskába özönlött a szám
űzött bukovinai székelység. Mikor azonban kezünkbe vesszük ezt a varázsla
tosan szép könyvet, akkor új csodára ébredünk. A tank olyan tökéletes 
muzsika-játékká változik, m intha Gárdonyi és Mikszáth lelke költözött volna 
belé. B átran  megnyilatkozó emberiessége, őszintesége, szinte forradalm i és 
mégsem roncsoló szókimondása, ragyogó nyelvezete teszik egyedülvalóvá 
Németh Kálmán  életvallom ását. Szilágyi Ödön, a Rádió É le t főszerkesztője 
ágy nyila tkozott erről a könyvről, hogy a legcsodálatosabb írás. am it életé
ben olvasott. M egríkatta, de gyógyítóan meg is kacag ta tta . Dr. Ortutay 
Gyula pedig az t ír ta  erről a könyvről, hogy álta la  N ém eth K álm án a nem zet 
nagy nevelőjévé m agasodott. Bár ennek a verőfényes Golgotának olyan állo
másai vannak, ahová más halandó el nem  ju th a t, szerző mégse lesz sehol 
fontoskodó. E llenkezőleg!... Képes elh ite tn i az olvasóval, hogy legnyak- 
törőbb m agyarm entéseit emberi kényszerűségből te tte , m in t amikor valaki 
ijedtében kifeszít egy vasajtó t, vagy kitapos egy tüzet. M intha csak pajkos 
csínytevésből taszigálta volna fagyialtos kocsiját egyik moldvai faluból 
a  másikba, álruhában, román csendőrök között, akik faköpenyegből leskelőd- 
tek, nehogy m agyar misszionárius betévedhessen a blokádolt, a m agyar szó 
u tán  síró moldvai falukba. Olyan derűs b á jja l és szellemességgel írja le ú tja it, 
riiintha Stanley-t hallgatnánk. Az 520 oldalas könyv, am elyről dr. Tamás József 
áz t á llítja , hogy 25 év óta ez a legszebb m agyar könyv : közel 200 képpel, 
faxymilével, Márton Lajos festőművész fejléceivel és táb lá jáva l jelent meg 
Papp Géza szabadkai nyom dájában. Megrendelhető 28 P -ért a szerzőnél 
Bácsjózseffalván, valam int könyvkereskedőknél. ' D 'André Károly.

Kallós Ede : Nevek napok. Dr. V ájná és Bokor könyvkiadók, B udapest, 
1943. 383 lap. A ra 16 pengő.

Kallós Edéről a „Görög-római v a llástö rténet“ ism ert szerzőjéről ír ta  
egyik nagynevű kritikusunk, hogy „m űveiben büszke szellemi lakom ára 
terít, s e lakom áról mindenki gazdagon m egajándékozva kel fel“ .

A tudós szerző új könyvére ez a  m eghatározás fokozott m értékben 
ráillik. Az ajándékok, m elyeket i t t  olvasóinak nyú jt, nem csak értéküknél 
fogva rendkívüliek, hanem meglepően újszerű voltuknál fogva is. A kereszt
neveket . ugyanis csgk külsőleges jeleknek, m égkülönböztető form áknak 
szokás tekinteni, Kallós Ede ellenben úgy vonu lta tja  fel őket, úgy ism erteti 
történetüket,, úgy rajzolja meg életünkben váló élhelyezkedésüket, névnapi 
szerepüket stb ., hogv valósággal élőlényekként mozognak az olvasó szeme
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előtt. É letük során bám ulatos összefüggések bonyodalm as szövevényein 
törik  m agukat keresztül. Hol a politika irányítja  ú tju k a t, hol költői meg- 
lyilatkozas d ik tá lja  sorsukat, i t t  védőszentek glóriája fénye esik rájuk, o tt 

a" nyelv életének törvényei a lak ítják  őket. A „T árgym utató“ jelzi, hogy a 
vallás, az irodalom és történelem , a lélektan és esztétika milyen végtelen 
terü le te it já rják  be a nevek e könyvben, mely művészi kristálvkelyhekben 
kínálja az okulás és megismerés gyönyörűségeit. K t

Marcus A urelius: Elmélkedések. Parthenon.- Kranklin-kiadás. Budapest, 
1943. 26« lap.

A világirodalom  egyik legszebb, legőszintébb, legmeghatóbb könyve. 
A római császári trónra em elkedett sztoikus filozófus, a Caligulák, Nérók és 
Domitianusok utóda az olvasó e lő tt formálja, tökéletesíti személyiségét. 
Az életnek újból és újból felmerülő problémáival kapcsolatban lelkiism eret- 
vi -sgálalol ta r t ,  s elmélkedéseinek eredm ényét feljegyzésekben foglalja össze. 
P ára tlan  lá tvány , midőn a világ ura ismét és ism ét nekifeszül, hogy 
lelkét az em beri gyarlóságok béklyóiból kiszabadítsa, hogy em bertársai 
javára  b iztosítani igyekezzék az igazság, az igazságosság érvényesülését. Még 
ma is, hosszú évszázadok u tán , különlegesen nagyszerű élmény együtt lenni 
ezzel a tiszta  őszinte lélekkel, kinek m ondanivalója mindig időszerű vo lt 
s az is m arad : h irdeti és sa já t példájával igazolja, hogy az élet és világ zűr
zavara fölé csak a bensőséges élet, a lélek jósága és tisztasága, de főleg az 
em berszeretet segítségével em elkedhetünk. G ondolatvilága még m indig él s 
m indaddig friss hatású m arad, amíg emberek lesznek, akik az egyéni és 
közösségi élet vonalán fogékonyságot m utatnak  az emberi méltóság, a belső 
szabadság értékeivel szemben.

A fordítás H uszti József kiváló m unkája. K .

\a g y  István : lloldoji utcán túl. (Elbeszélések.) B udapest, 1943. Magyar 
É let kiadása.

Nagy István  m int regényíró jó nevet szerzett m ár m agának. ,,A szom
szédság nevében“ , az „O ltyánok unokái" egyaránt igazi írói sikert jelentettek . 
Most elbeszéléseit gyűjtö tte  kö te tbe . Ezek az írások kevéssé ism ert, érdekes 
világot tá rn ak  f e l : a város alsó társadalm i rétegeinek életét, amelyből maga 
az író is kiem elkedett. Nagy István  minden sorában ott lük te t a személyes 
megélés ritm usa. Még sincs ezekben az elbeszélésekben semmiféle líra, vagy 
rom antika. A valóság-szemlélet jellemzi a rajzokat. Mégsem riportok, hanem 
igazi m űvészi ábrázolások. A faluról jö tt gyári m unkás, a külváros proletár 
népe, a városi kispolgár színes, ta rk a  változatban hullám zik elénk a kötetben. 
M indenütt jól megrajzolt, élő alakok. O tt élünk köztük, együtt szenvedünk 
és örülünk velük.

Külön értéke a kötetnek néhány jelképes tö rténet. Ezek azt m u ta tják , 
hogy Nagy István költő is. Nem csak valóságszemlélete van, de színes mese- 
fantáziája is.

A könyv borító lapját K aray  Gyula művészi ra jza  díszíti. K.

\a j |y  Im re : Összegyűjtött versei. B udapest, 1943. Magyar É let kiadása.
A korán elhalt parasztköllő  verseit foglalja m agában ez a kötet. Nagy 

Imre sorsa tanulságos példa reá : hogyan lehet benne élni a legnehezebb testi 
m unkában, s ugyanakkor fenn tartan i a kapcsolatot a szellem világával. 
Nagy Im rének nem volt széleskörű műveltsége, költem ényei sem árulnak el 
külső h a tást. A maga ú tján  já r t , a maga élm ényeit beszélte, a maga hangján 
szólt. Iskolás előírások, idegen példák nem befolyásolták. Ki merte mondani 
bátran , am it felgyűlt fan táziája s ösztönös szépérzéke d ik tált. Érzékeny lélek 
volt, m inden hatásra  reagált. Nagy Imre világa szegény, küszködő ember világa. 
Az élet nyers feltételeivel birkózik itt egy előkelő, nemes lélek. A kötet elé 
Veres Péter írt finom, elemző tanulm ányt Nagy Imre költészetéről.

K.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK

P V P F E K E X C
1893— 1943.

Ötven esztendő az idő végtelen sodrában nem hosszú, az em ber életébe 
azonban m ár komoly fordulópontot je len t. Az ötvenedik évet áthaladv 
tu d a táb an  kell lennünk és úgy kell éle tünket beosztani, hogy m ár kevesebb 
évben lehet ré sz ü n k ... Pap Ferenc alighogy á thalad t az ö tvenedik éven. 
itth a g y o tt bennünket. . .

P ap  Ferenc 1913-ban sok jeles érettségivel rendelkező ifjú  közé iratkozott 
be  az eperjesi Teológia Akadémia I. évfolyam ára. Mégis k i tű n t  az ő nagy 
felkészültségével. Nemcsak tanulótársai, de tanára i is ham arosan elism erték 
sokoldalú tudását. B ará ta i „Mimóza“ névvel ille tték  maguk között. Nemcsak 
érzékenységét, könyvszeretetét akarták  ezzel kifejezni, hanem  legfőképpen 
lelki finomságát, értelm i kiválóságát. Csodálták, hogy a héber nyelvből is 
kom oly ismeretei vo ltak  m ár, amikor a teológiára beiratkozo tt. Magán- 
szorgalomból sa já títo tta  el felsőbb gim názista korában, m int ahogy a japán  
nyelvben is így képezte m agát — a legm agasabb tökéletességig. Pefőfi-költe- 
m ényeket tömegesen ü lte te tt á t japán nyelvre, m elyeket jap án  lapok állan
dóan is közöltek. Ezzel m agyar nemzeti kultúrszolgálatot is végzett. Ennek 
elismeréséül a kultuszkorm ány ki is ak a rta  ő t küldeni, de a háború  ezt meg
akadályozta. A japánok is nagy elismerésben részesítették. Az egyik japán  
lap  részéről, melynek állandó m unkatársa vo lt, abban a kedves figyelemben 
részesült, hogy házasságkötése alkalm ával japán  porcellán edényeket k apo tt 
nászajándékul.

Életéből 21 évet Budapesten tö ltö tt  m in t vallástanító-lelkész. Jó peda
gógus volt. E lm életi tudásával sokszor segítségére volt pá lyatársa inak  is. 
Ism ereteiből szívesen n y ú jto tt a hozzáfordulóknak. F ü z e te i: „A  próféták“ , 
„ P á l apostol“ , „B ibliaism ertetés“ jó szolgálatot végeznek a vallástan ítás 
m unkam ezején. Szívesen dolgozott a különböző egyházi lapoknak is. Belső 
m unkatársa  volt 10 esztendőn keresztül a m ár megszűnt „ Jö jje tek  énliozzám“ 
cím ű belmissziói lapnak. A középiskolai evangélikus ifjúság lap jának  : az 
„ If jú  É vek“-nek rovatvezető m unkatársa volt. írása it a lap olvasói állandóan 
v á rtá k  és figyelemmel olvasták. T udták, hogy sokat tan u lh a tn ak  tőle, nem 
csak tanulók^ de tanárok  is. Polihisztori tehetsége i t t  sokszorosan bontakoz
h a to t t  ki. A toll váratlanu l k iesett kezéből, sokoldalú tudásával nem  tan ít 
m ár m in k e t. . .

K özism ert szerénységénél csak tu d ása  v o lt nagyobb, m elyet a jóságos 
Isten  egy nagyon törékeny porhüvelybe helyezett el. Em lékét hitvese, szülei, 
testvérei, pályatársai és tan ítványai kegyelettel őrzik.

Csendes, bölcs mosolyával előttem  úgy áll, ahogyan csak azok tudnak  
a  világba tekinteni, ak ik  olyan tiszta tü k rö t re jte ttek  el lelkűkben, melyen 
á t  visszatükröződik a menny és annak m inden drága szépsége és értéke!

Budapest. Szuchovszky Gyula.



A' Protestáns Tanügyi Srom lr sw'ricesztöblrottsíbffft 1944 -január»hé -22-én 
gyűlést ta r to tt Debrecenben. A gyűlésen dr. Kun Sándor felelős szerkesztő 
és felelős kiadó beszám olt a Szemle 1943. évfolyamának szellemi és anyagi 
ügyeiről. A szerkesztőbizottság elismeréssel á llap íto tta  meg, hogy a szerkesz
tők a felényire lecsökkenteti lapterjedelem  m ellett és a mai rendkívüli 
viszonyok között is a kom oly tudom ányosságé, értékes és változatos cikkek 
egész sorozatát tud ták  m egjelentetni folyóiratunkban. Örömmel v e tte  tudo
m ásul, hogy Lapunk m unkatársainak a tábora  állandóan bővül, s hogy alig 
van  olyan protestáns tanintézetünk, melynek legalább egy tanára  ne szere
pelne valamilyen értekezéssel a Szemle nyilvánossága előtt. ,

A szerkesztőbizottság határozatából kifolyólag ezúton is felkérjük m unka
tá rsa inka t, hogy minél több  külföldi pedagógiai folyóirat ism ertetését küld
jék be szerkesztőségünkbe, továbbá közöljenek nagyobb számban olyan 
általános érdekű egyházi és iskolai híreket, melyek intézetük fontosabb esemé
nyeiről szólnak. Kéri a szerkesztőbizottság azokat a protestáns tanintézeteket, 
m elyek még nem té rte k  á t protestáns tankönyvsorozatunk használatára, 
hogy közös erkölcsi és anyagi érdekeink istápolása végett szíveskedjenek 
ezeket a tankönyveket minél előbb iskoláikba bevezetni.

A szerkesztőbizottság a Szemle írói tiszte le td íjá t oldalanként 1944 febr. 
1-től kezdve az eddigi 4 P -rő l 6 P-re em elte fel. K . S.

PÁLYÁZAT.

Az Országos R eform átus Tanáregyesület központi igazgatósága pályáza
to t  h irde t a Reform átus Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából a folyó 
1943—44. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. Folyam odhatnak mind
azon reform átus középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, tanító- és 
tanítóképzőintézet, fiú- és leánygimnázium) alkalm azott tanárok bármely 
közép- és középfokú iskolában tanuló, legalább általános jó osztályzatú vagy 
legalább 12 óra jő kollokvium m al rendelkező gyermekei, amely intézetek 
a TGYNA-ra a tanu lók tó l szedett d íjakat 1944 jan u á r 1-ig az egyesület 
pénztárába  beküldötték.

A befizetés elm ulasztása az intézet tan á ra i gyermekeinek a  segélyből 
való k izárását vonja m aga után.

A folyamodványok 1944 március 10-ig beküldendők a Tanáregyesület 
Elnökségéhez (Debrecen, R eform átus gimnázium). A folyamodáshoz szüksé
ges nyom tatványok Jakucs István  pénztárosnál (Debrecen, Reform átus Kol
légium) kaphatók.

Debrecen, 1944 jan u á r hó.
Az Országos Református Tanáregyesület 

Elnöksége.

N B .  Ez a pályázat m áshol nem jelenik meg, teh á t a kartársak  legyenek 
szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét erre felhívni. Azon intézetek 
tanára inak  gyermekei, ahonnan a d íjakat nem küld ték  be — az alapszabályok 
22. §-a értelmében — , jó tétem 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 felvételnél ez a tén y  akadályul ne szolgáljon. Végezetül az érdekelt 
kartá rsaknak  szíves figyelmébe ajánljuk  a pályázati nyom tatvány pontos 
k itö ltésé t, m ert a központi igazgatóság k im ondotta, hogy ezentúl a hiányosan 
k itö ltö tt kérvényeket nem  veszi figyelembe.

Jakucs István, főpénztárnok.
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A modern latin-oktatás problematikája.

1. Létjogosultság és időszerűség.

Századunk a technika százada. Amit a múlt századok rajongói 
megálmodtak, lassanként valóra válik : a tenger mélyén kábel rej
tőzik, szikratáviratot küldhetünk Amerikába, egy gombnyomásra 
Rómából röpíti felénk a harangszót a rádió, s a levegőben olyan 
szabályszerűen közlekednek a repülőgépek, mint hajdan a posta
kocsik. Óriási gyárak épülnek, nagyjelentőségű üzleteket kötnek, 
új felfedezések gazdagítják az emberiséget, lassan minden megoldat
lan problémára megoldást találnak, s a „technikai civilizáció“ 
szinte közel áll a befejezéshez. Minden percnek kettős értéke van, 
egy az egyén s egy az emberiség szempontjából; a tudomány kiszorít 
minden feleslegest, s a gyors sikernek rendeli alá életünk ütemét. 
Az ifjúság nagy része, kikerülve az iskolából, gyakorlati jellegű pályán 
helyezkedik el : egyetlen más korszak nem kívánt még annyi mérnököt, 
vegyészt, építészt, tudományos módszer-képezte gazdát, iparost, 
kereskedőt, m int a mai. S mégis, mint a múlt világ kísértete, e mo
dern kor középiskolájában itt szerepel a latin a tanítandó tárgyak 
között, nemcsak a fiú, hanem a leánygimnáziumokban is. A humán 
fiúgimnáziumban első osztálytól érettségiig, a leányoknál pedig 
hol a négy felső osztályban, hol a harmadik osztálytól kezdve, jelen
legi tanügyi törvényeink szerint a harmadiktól. Nem volt még 
tantárgy, melynek létjogosultságát annyiszor tám adták s annyiféle 
szempontból kétségbevonták volna, mint éppen a latin nyelv. Nézzük 
meg kissé közelebbről ezt a kérdést.

Tapasztalhattuk, hogy ezek az évtizedek, melyekben élünk, 
közelebb hozták az országokat egymáshoz, m int valaha, s a boldo
gulás fontos feltételéül az idegen nyelvek pontos tudását jelölték 
meg. Olasz, német, francia, angol szó hangzik a középiskolákban, 
tanfolyamokon, s a laikus számtalanszor szögezi a gimnáziumnak 
a kérdést: hogy juthat az idegen nyelvek között helye — mégpedig 
ekkora óraszámmal — a latinnak, amely holt nyelv, s amelynek 
tanulásából gyakorlati haszna nem lesz senkinek.

Álljunk meg kicsit ennél a kérdésnél. Gyakorlati haszna. Gya
korlati hasznot, azaz szakműveltséget kiváló szakiskolák biztosí
tanak. Ipari, kereskedelmi szakiskolák, kissé az egyetemek, mű
egyetemek, technológiák. A humánjellegű gimnázium sajátos sze
repe az, hogy általános műveltséget nyújtson a tanulónak, 
az általános műveltség pedig nem képzelhető el az évez
redes latin kultúra ismerete nélkül. A miniszteri utasítás következő- 
kép szól erről a kérdésről : „A gimnáziumban a nemzeti tantárgyak
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mellett a latin áll a nevelés és oktatás középpontjában. Megkívánja 
ezt a nyugateurópai műveltséghez való tartozásunk, a hagyományos 
középiskolai tanítás folytonossága, s a latin nyelvnek, irodalomnak 
és intézményeknek az ókoron innen is, a középkoron á t terjedő és ma 
is élő, egyetemes érvénye és szabályozó hatása“ (Részi. Ut. I. 165). 
Kívánja azonban ezt sok más is : ezer szálból összefonódó nemzeti 
életünk maga.

Jókai mondja valahol tréfásan, hogy ha a magyarnak a magyar 
nyelv a lingua materná-ja, akkor a latint bátran nevezhetjük lingua 
paterná-nak, m ert az atyák nyelve, a törvények nyelve, a nemzeti 
önvédelem bástyája volt századokon keresztül. István király első 
törvényétől a m últ század harmincas éveiig alkotmányos életünk 
alappillére, s a mohácsi vész után, amikor a latin mint diplomáciai 
nyelv már háttérbe szorulóban volt, s nálunk a Habsburg-házzal 
való együttműködés egyre inkább a német nyelv számára biztosított 
talajt, nemzeti létünk inkább ragaszkodott az ókori nyelvhez, sem
m int a németet tanulja meg. De biztosítja a latinnak Magyarország 
földjén való létjogosultságát az a tény is, hogy a talaj, amelyen 
élünk : Pannónia, Dacia, római provincia volt. A Duna partján 
latin őrtüzek égtek valaha, s a Vaskapu Traianus-emléktáblájn 
melletti úton római katonák meneteltek. Óbuda zegzúgos utcáin 
kifordulva hol a pacsirtamezei amfiteátrumra bukkanunk, hol az 
ókeresztyén trianguláris kápolnára ; Szentendrén latin táborhelyet 
tártak fel, Erdély minden köve a római kultúráról beszél, s ha a 
dunántúli paraszt ekevasa földbe kóstol, római pénz fordul ki a baráz
dából : Ceres a kalásszal, a Pax Romána. A föld, melyen élünk : 
terra Latina. S az ősi dal ritmusa mellett, melyet a vereckei hágó 
átlépése óta dobog a földünk szíve, valahol a hajdani római világ 
lélekzetét is megőrizte az ország. Ha valaki észrevette, úgy a korán 
elköltözött Babits látta ezt. A sápadt dunántúli lanka fölött Umbria 
porcelánkék ege csillog : a latin lélek o tt lebeg a föld fölött. Talán 
azért, mert valaha római világ volt erre. Talán azért, mert ennek 
a világnak a kultúrája egyetemesen emberi.

Lesz idő, m ikor m inden összeomlik, lesz kor, m elyben technikánk nem 
fog többet jelenteni, m in t a m ai időkben a m últ századok gyerm eki iparkodása: 
tökéletlen lépéseket a m egoldatlan problém ák felé. De a szellem mindig élni 
és mindig hatn i fog. M ert a szellem az egyetlen, am ely m indig megmarad, 
akkor is, amikor ebből a világból m ár nem  lesz semmi. Gépek és elvek között 
lehetetlen é ln i: a lélek szomjazik a fővalók, a platoni ideák, a tisz tu lt eszme
világ után. K osztolányit kétségbeejti a század rohanó ü tem e, s nem  egyedüli, 
aki így sóhajt f e l : ,,Ó hogy szerettem  volna élni egykor, bús századoknak 
mélyein, korábban, m ikor a jóság ny ílt, a lélek — nem m ost a bu ta  modern 
technika korában. . . “

A jelenünk bizonytalan, a holnapunk is az. A gyerm ek, akinek hajlé
kony lelke a kezünkbe kerül, b iz ta tásra  vár, s mi úgy szeretnők telerakni 
k isládáját mesebeli kinccsel, hogy akkor is, amikor sem m ije nem m arad, 
feledést és vigaszt tud jon  találni. Nem külsőségekben, nem  m ásoknál, Isten 
végtelen irgalm ában és a sa já t lelkében. Adunk h á t neki nyelvet, az édes, 
m agyar nyelvet s a nem zeti irodalom rem ekeit, hogy elfeledje, ha kinn zúg is 
a vihar, m egtanítjuk  a történelem re, hogy pillanatig se feledje : az egyetemes
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igazság m indig győz, m ert nem  évek, évszázadok teszik  a nemzet életét, k i
nyitjuk  neki az ég és a föld csodáit, m egtanítjuk idegen nyelveken beszélni, 
hogy m indenü tt testvérei és bará ta i legyenek, szellem testvérei az idegen 
nyelvekben, feltárjuk  a term észet ezer titk á t, hogy közelebb kerüljön Isten
hez, m egm utatjuk  neki a m atézis kristályépítm ényét és a fizika csodáit, 
hogy szeresse ezt a csodálatos világot, melynek a Terem tő őt is részesévé te tte , 
éneket adunk az ajkára, m űvészettörténeti élm ényeket a szeme elé, végül 
m egtanítjuk a dolgok végső összefüggésére a filozófiában : m iért ér há t tám a
dás bennünket, ha a la tin ra  akarjuk  m egtanítani?

Szabatos volta, törvényszerűsége, hideg, fölényes nyelvtani váza rend
szerbe foglalja a gyermek szétágazó világát, m egm utat neki egy végtelen 
kort, részesévé teszi a folytonos időnek : valaha elkezdődött egy folyam at 

s az ta r t  évezredeken á t ; m egm utatja , hogy ami igazi érték , az nem pusztu l
h a t el, akárhogy hullámzik is kö rö tte  a történelm i hullám verés. M egtanulja, 
hogy fölényes ku ltúránk  alaprétegében nemcsak a bánatos volgai dal zeng, 
az Ob és Irtis nyirfaerdő zúgása, hanem  a lehanyatlo tt antik nap is benne 
ragyog, a bágyad t görög mosolygás s a szikrázó róm ai fölény. A gyermek 
megismeri a róm ai jellem et, nagy férfiak és nagy asszonyok életét, akik inkább 
a gyötrelm es halá lt v á lasz to tták , hogy m egm aradhassanak a becsület, a 
hazaszeretet ú tján  ; m eglátják egy ország ú tjá t is, m in t válik  egyszerű parasz t
népből világhódítóvá, s m egtanulják  a nagyszerű állam  bukásából az t is, 
hogy egy ország ereje addig hata lm as, míg meg nem dől alapja, a tiszta erkölcs. 
Közben kapnak  szépséget, k u ltú rá t, kapnak példát az igazi m űvészetre, a 
nagy esztétikum ra, s m egtanulják , ha ham arább nem, a nyolcadik osztályban, 
Pliniusnál, hogy van valam i, am i fontosabb a sziporkázó szellemességnél is, 
s ez az alkonyba hullt an tik  világnak utolsó nagy csodája : a tes te t ö ltö tt 
hum anitás.

A tanu ló , aki a harm adik  gim názium ban először kerü l szembe az idegen 
nyelvvel, rém ülve és érte tlenül nézi, az t hiszi, h a lo tta t lát. Aztán ráébred 
élő és ható  vo ltára  : k é t éven keresztül tiszta és logikus képzetek terem nek 
a gyermek lelkében, az ötödik osztályban pedig végérvényesen kinyílik az 
aranykapu : sorra jönnek a róm ai szellemi nagyságok. Jö n  az auktorolvasás. 
A gyermek m egtanulja L iviustól, m ilyennek kell lennie az áldozatos haza
szeretetnek, hogy amikor nem zeti küzdelem ég, akkor nincs szava és külön 
élete az egyénnek; m egtanulja Ovidiustól, hogy Isten  nem feledkezik meg 
irgalmával a benne bízókról, m ert a jám bor élet m indig ju ta lm at nyer ; 
m egtanulja bám ulni a m esteri felépítésű latin nyelvet a színes irodalmi olvas
mányokból, s elmerül a la tin  líra  nagy dalosaiban, jön  Catullus, benne a klasz- 
szikus világ modern fájdalm a, Tibullus mezőinek szénaillata, Propertius 
alexandrin világa — aztán  a ha todik  osztályban a szónoklat nagymestere : 
Cicero, s a vergiliusi félisten : Aeneas. Majd a hetedik osztály, Cicero feled
hetetlen intelm ei, s az Aeneis iskolaalkotó epikai m űvészete, végül a nyolcadik 
osztályban a hanyatló  róm ai sas, az ezüstkori világ bukása Tacitusnál, m ert 
alapjai, az erkölcsök pusztu ltával nem bírják fenn tartan i a világbirodalm at. 
És jön az ókori magánélet Mikes Kelemenje, Plinius, az tán  a Múzsák fenséges 
Pindarosa, Flaccus, a halkszavú, szemérmes bölcseségű Múzsapap, aki 
az ifjú le lket, mely akkor csupa kérdés és m egfejtetlen titok, m egtan ítja  
arra, hogyan érheti el az arany  középutat, m ert semmi sem olyan jó a világon, 
m int a lélek békéje. ^

Közben felépül a gyerm ek elő tt egy halo tt világ : nem a látó szemek 
előtt, hanem  a lélek félelmes dim enziójában. Színt és érte lm et kapnak a római 
intézm ények, a reális, s a gyerm ek lelke egész univerzum m al lesz gazdagabb.

N épünk és világunk az ország alapítása ó ta állandó latin  h a tá s t érez. 
Istvántól a renaissanceig, állam nyelv, tudományos, diplomáciai és egyházi 
nyelv, a Középkor elképzelhetetlen a nagy közvetítő latinság nélkül. A renais- 
sanceban ú jra  felépülő R óm át sok más fejedelem k özö tt Mátyás és udvara 
is az érdeklődés középpontjába á llítja , a reformáció, héber, görög, la tin  for
rásokban k u ta tja  az igaz h it eredetét, később nem zeti védekezésünk állandó 
paizsa lesz a latin. Latin nyelven írt legendáink, Ianus Pannonius latin versei.
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a X V II. század latinnyelvű  irodalm a, a  még élőbbről való gesták, krónikák, 
feljegyzések mind az an tik  k u ltú rá t lehellik, de az t m u ta tják  az irodalom 
m agyarnyelvű term ékei is, a gótika la tin  eredeti u tán  kész íte tt darab jai a 
renaissance m agyar alkotásainak klasszikus allúziói, a reformáció korának 
m unkássága, a barokk idillek és eposzok, a V ergiliust követő Zrínyi és az 
O vidiust utánzó Gyöngyössi — a rokokó gráciái. Faludy Fortunája , Csokonai 
Cupidója, mind. A deákos iskola, főleg a m agyar Horác, Berzsenyi, akinél 
fájdalm asabban aligha lá tta  valaki a h anya tló  róm ai s a hanyatló  m agyar 
nem zet közötti szörnyű szellemi rokonságot. A klasszicizáló, Sallustius-fordító 
K azinczy, Kölcsey Odysseusa, aki K alypso keblén is a hazát sírja vissza ; 
a nem zeti m egújhodás korában a régi homerosi-virgiliusi világ zenél Vörös
m arty  sorai között, s Petőfi Sándor Coriolanust fordítja le. A rany és u tána 
bárk i szellemi nagyságaink közül ki tu d ta -e  kerülni a nagy an tik  h a tást, 
nem  fordul-e a fin de siécle m élabújában Reviczky szeme ä P án  halálára, 
s nem  álmodik-e a m odern Babits „klasszikus álm okat“ ?

Minden lépésünk latin alapon mozog, o tt mozgott apáinké» 
ősapáinké. Egész világunk klasszikus talajra épült, mégis vád éri 
a latint, legtöbbször az, hogy nem nevel gyakorlati életre. De vájjon 
mit kezdene nélküle az orvos, a mérnök, a gyógyszerész, a pap, a 
tanár, az ügyvéd, vagy bárki, aki egy múzeumba téved, újságot 
vesz a kezébe, civilizációról, jussról, templomról, minisztérium
ról, líráról olvas. Hiszen még ez a szavunk is : kultúra -— latin. 
Általános műveltség latin tanítás nélkül elképzelhetetlen. Élő nyel
vek tanulása régi latin nyelvtani alapokon történik, az emberiség 
szellemi életének, művészetének, de még technikai fejlődésének 
ismerete is lehetetlen lenne latin nélkül. Hogy nem olyan jellegű 
praktikus tudást ad, mint például a gyorsírás, az kétségtelen. Azon
ban furcsa kincs : fényt derít sok mindenre, később akkor, amikor 
a gyermek lelkében már régen elhalványodott az ablativus absolutus, 
s csak a tiszta szellem maradt meg.

Aki a latin nyelv gimnáziumi oktatása ellen van, valószínűleg 
nem nézte meg az érem mindkét oldalát. Ne féltsük gyermekeinket 
attól, hogy sok gyakorlati, egészen praktikus tantárgy között ez a 
tiszta humánjellegű is szerepel. Amit a gyermek latinból tanul, 
tú l nyelvtanon és régiségtani tényeken, az a tiszta szellem, a meg
tisztult világnézet, az Róma maga, mely megmarad a lelkében, meg
bújik a haladó idők sodrában, s akkor merül fel halkan, észervétlen, 
de a helyes életszemlélet fényében, a nagy eszmék, a világ átfogó 
gondolatai megértésének tükrében, amikor a legnagyobb szükség 
van rá, amikor nem várja senki. A latin nem holt nyelv, csak nem 
beszélt nyelv, s óriási különbség van a két meghatározás között. 
A latin élő, ható valóság, művészeti emlékeivel, irodalmival, lélek
formáló erejével. Ida a gyermek lelkében semmi más nem marad 
meg belőle majd, csak az, amit az első latin óráján tanujt, hogy 
Extra Hungáriám non est vita, meg az, amit a másodikon, hogy 
Soli Deo Gloria, ha azt érjük el csupán, hogy érteni és felismerni 
tudja a Szépet, tisztult világképet nyer és fegyelmet tanul a nagy 
jellemektől, áldozatosságot és bölcs mérsékletet, az is elég arra, hogy 
megértesse mindenkivel, mit vesztene nélküle a világunk, s mikép 
teszi a gyermek lelkét gazdagabbá, nemesebbé.
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2. Módszertani iiictjoldűsok. Lélektan vatjy Inyika?

Lélektan vagy logika? Hányszor felmerülő probléma ez, hány
szor kerül komoly ellentétbe egymással, s hányszor veszti színét 
a módszeres egység e kérdés megoldatlansága miatt. A modern 
pedagógia régen eloszlatta a téves h ite t: egyes tárgyak a logika, 
egyesek pedig a lélektan eszközeinek segítségével vihetők közelebb 
a gyermek leikéhez, hiszen nyilvánvaló, hogy az érzelem és képzelet 
bevonása nélkül époly sikertelen lesz a tanító munka, mintha végső 
fokon a logika rendszerező, tisztázó, feldolgozó segítségét hagyjuk 
használatlanul. Mégis, szokásos egyes tárgyakat tiszta logikai, máso
kat tiszta lélektani jellegűnek tekinteni. így hangsúlyozták igen 
gyakran azt, hogy a latinnak m int a tiszta logika tudományának 
van elsőrendű szerepe a középiskolában. A latin logika segítségével 
irányítja a gyermek fejlődő gondolkozását s ezzel segíti elő, hogy 
későbben más tárgyakban is egyszerűbb, tisztulta!)!) képzeteket 
alkosson.

Kétségtelen, hogy a megbonthatatlan egységet, szigorú törvény- 
szerűséget alkotó latin nagy mértékben hozzá is járul ahhoz, hogy az 
alakuló gyermeki lelket a nagy, állandó törvényszerűségek észrevéte
lére figyelmeztesse — új nyelvek tanulásában a gyermek a latin 
nyelvtan segítségével már kialakult nyelvi alapra épít, s az újonnan 
tanult nyelvi jelenségeket a régiekhez tudja kapcsolni — a latint 
azonban csak a logika tudományának, s csak logikai eszközökkel 
megközelíthetőnek mondani elhamarkodott állítás. A latin nem segéd- 
tudomány, nem csak új tudományos területek elengedhetetlen alapja, 
más nyelvek tanulásának módszeres eszköze: a latin különálló világ, 
a humángimnázium egyik középponti tárgya, jellemnevelő, lélekirá
nyító, izlésformáló — szuverén. S bár tanításának módszerében a 
logika tagadhatatlanul nagyjelentőségű, hiszen a  képzetek rendsze
rezése és a tanult eredmények megvilágítása, az eddigi eredmények 
közé való végső bekapcsolása elképzelhetetlen nélküle, a cél teljes 
elérése érdekében mégsem hiányozhatik a tárgynak állandó élménnyé 
tétele, a lelki átélések sorozatos előidézése : egyszóval a lélektan.

A megfelelő lélektani légkör megteremtése m inden osztályban, teh á t 
m ind gram m atikai, mind irodalm i fokon egyaránt fontos. A tiszta gram m atikai 
fokon azért, m ert az anyag még nem  auktorolvasás, csak  a reprodukált latin  
élet, s a nagy nyelvtani anyag állandó közlése az ó rá t nehézkessé, fárasztóvá 
teheti, ha nincs meg a megfelelő lé lek tan i keret, am elybe a módszeres egysé
geket be lehet állítani. L eánytanulók latin  tan ításán ak  elengedhetetlen 
m ódszertani követelménye ez, hiszen a leánygyerm eket, természeténél fogva, 
inkább érzelmei irányítják , nem pedig a konkrétum, következéskép m indent 
m egtanul, am it sajátos gondolkozásm ódja lelki átélésnek érez. Hogy teh á t 
a gram m atikai fok száraz anyaga szín t kapjon, a ta n á rra  vár a feladat, hogy 
a tisz ta  logikát igénylő, nyelvtani m unkálta tás során a tanulók lelkét és kép
zeletét is bekapcsolja a m unkába. Még elengedhetetlenebb ez az irodalm i fokon 
ötödik osztálytól az érettségiig, ahol e rdeti latin szövegből táru l fel a klasszikus 
világ. M it ér, ha a tanuló tisz tában  v an  az antik k a to n a i rangfokozatokkal 
vagy a táborállítás m ódjával, s közben tanár és d iák  egyaránt szem elől 
téveszti a klasszikus lelket, mely évezres távolából is egyforma a m iénkkel,
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s ha az irodalmi alkotásokból a reális során nem tu d  k ibontakozni a szenvedő, 
viharélő, mindig egy és m indig változó emberi szellem? H a a  gyerm ek lelke 
nem  fogja fel a római jellem szilárdság, az igazi v irtus R om ana nagyszerűségét, 
h a  nem  sajdul á t ra jta  később is, évek m últán, a la tin  líra, h a  nem  épül fel 
elő tte  minden órán R óm a, akkor hasztalan  m unkát végzett esztendőkön 
keresztül.

H ogy a világ, különöskép pedig nem zetünk m it köszönhet a la tin  k u ltú 
rának , az t i t t ,  Pannónia és Dácia földjén felesleges m agyaráznunk. Világunk 
szegényebb volna Róm a nélkül, ezért elsőrendű pedagógiai problém a a latin 
nyelv középiskolai tan ításának  lehető legsikeresebb m egoldása, m ert i t t  áll 
vagy bukik  sorsa. A nem zedék, mely la tin  nélkül nőne fel, vagy helytelen 
szem pontok irányításában ferde képet kapna a klasszikus k u ltú ra  súlyáról 
és jelentőségéről, számos, egyetemes emberi, m agasabb nézőpont, tiszta 
esztétikai élmény megismerését m ulasztaná el, melynek b irtokába a helyes 
irányú klasszikus nevelés segítené. A tanuló-anyag, mely g ram m atikai fokon 
a  ta n á r  elé kerül, még könnyen alak ítha tó , s tulajdonképpen i t t  dől el, hogy 
á t  tud ja-e  adni az osztály egészének a la tin  k u ltú rá t olyan m ódon, hogy a 
logika eredményeinek felhasználásával, egyelőre még csak a régiségtan és 
nyelv tan  bevonásával, az tisz ta  lelki átéléssé váljék, s á lta la  elkészüljön az 
alap a gyermek lelkében a  felső osztályok magasrendű szellemi élményeinek 
befogadására. Egyszóval i t t  dől el, hogy a nyelvtani, régiségtani, végül pedig 
irodalm i órák során úgy tud ja-e  élm ényesíteni tá rgyát,m ogy  a ta n u lt  egység 
a  diákok diákéletében, a kész em bert pedig egész életú tján  elkísérje. (E  kér
dés gyakorlati m egoldásának szem léltetésében legyen szabad az 1942— 43. 
iskolai évben ta r to tt nevelésügyi értekezleten a figyelemfelkeltés és az eszté
tika i nevelés tém akörében épp a m odern la tin  tan ításró l ta r to t t ,  számos 
gyakorlati példával illu sztrált előadásom ra hivatkoznom .) A fe ladat nem 
m eg o ld h a ta tlan : megfelelő légkör csodálatos ta la jt te rem t a látszólag „h o lt"  
nyelvnek, ú jra  élővé teszi. S ha a  célt elérte, ha minden szava a rég le tűn t 
világ esem ényeit élő valósággá varázsolta a gyermek elő tt, m egvillan thatja  
a  logika hideg fényét is —  szüksége lesz rá. Űj egységet, új képsorozatot 
kell rendszereznie, egy m ár meglévő egységhalmazba, képsorozatba kapcsolnia. 
Bő alkalm a lesz rá, hogy felosszon, tagoljon, rendszerezzen, hogy m egm utassa 
m inden dolog őstalaját s a szerteágazó, mégis eltéphetetlen összefüggéseket.

Lélektan vagy logika? Egyik s u n .a másik nélkül, a  lélektan 
megkönnyíti a logikai megfigyelésekhez vivő utat, a logika meg
tisztítja az eredményt minden feleslegestől. Ház nem épül fel áll
ványok nélkül, főleg, ha évezredek romjaihól vesszük az építőanyagot: 
képzelet és érzelem jó támaszték, ha tiszta értelem is az alap. Az 
építőmester jól vigyázzon : fiatal lélek járja be majd az épületét, 
idő kell hozzá, míg látása felfogja a tiszta formát. Lélektan és logika 
egyforma sikerrel, egyforma eredménnyel edzi hozzá a gyermek 
szemét, de csak ha együtt járnak. Egymás nélkül sohse viszik sikerre 
a tanár munkáját.

Hódmezővásárhely. Dr. Szabó Magda.

Adattanítástól a korszerű földrajztanításig.
A leíró földrajz tanításának iskoláinkban három változatát 

figyelhetjük meg. Nem a módszeres eljárás eltéréseire gondolok, 
de különbség van az anyag kiválasztásában, felépítésében és érté
kelésében, ami részint a tanár egyéniségének és képzettségének 
következménye, részint az elérendő cél különböző felfogásából ered.
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Az első változat az adattanítás. A fö ldrajztanításnak ez a legősibb típusa. 
Mióta az első R atio  educationis az önálló fö ldrajzoktatást bevezette, egészen 
a legújabb időig mindig vo ltak  követői. Idézzük csak fel diákkorunk em lékeit, 
küzdelm einket a  hatalm as névanyaggal, a  számok és m ás adatok tömkelegé
vel. A földrajztanítás valóban nem volt m ás, m int a térkép  adatainak szavak
kal való ismételgetése és emlékezetbe vésése. Az adattan ítók  felfogása szerint 
az a jó geográfus, aki emlékezetből felvázolja a k ívánt tá j  térképét, pontos 
adatokkal szolgál a magassági, csapadék- és népesedési viszonyokról, szóval 
emlékezete uralkodik a lexikális adatok felett.

Az emlékezetbe vésést különböző ügyeskedésekkel igyekeztek előmozdí
tan i. Egyesek versbe foglalták, mások kartonlapokra íra ttá k  és azokról kér
dezték ki a m egtanulandó adatokat. E hhez járu lt a rajz, a  térkép használata 
és a képzeletbeli u taz ta tás . R itka és kivételes tanári egyéniségnek szám íto tt 
az, aki tudatosan  vagy ösztönös d idak tika i érzékből •— mintegy comeniusi 
hagyom ányképpen —  képek, útirajzok és egyéni élm ények szemléltető ere
jé t  is igénybevette tan ításában . M anapság ugyan az ad a ttan ító k  is felhasznál
ják  a szemléltető eszközöket, de ez általánosságban keveset változtat a tan ítá s
nak a célkitűzés és anyagkiszemelés egyoldalúságából eredő sivárságán.

Az ad attan ító  földrajz nem is eljárásainak helytelensége m ia tt v á lt 
korszerűtlenné, hanem  szempontszegénysége és problém ahiánya m iatt. 
E lavult, m ert nem ta r to t t  lépést a tudom ány  fejlődésével. Figyelmen kívül 
hagyta  az t a körülm ényt, hogy a geográfia a  topográfiai-és helyrajzi ism eretek 
fölé az utolsó században új épületet em elt, szintetikus és oknyomozó tudo 
m ánnyá vált. Ennek a változásnak pedig tanításunkból ki kell tűnnie, és pedig 
úgy a felfogásban és módszeres eljárásban, m int a tan ítás irányában és szelle
mében. Az adattan ító  földrajzoktatás m a m ár a múlté, éppen úgy, m int a régi 
la tin  tan ítás, amely a szótanulásban és a  száraz gram m atizálásban élte ki 
m agát, s ritk án  ju to tt  el a szöveg szépségének megértéséhez s nevelő értéké
nek kihasználásához.

Az adattan ító  földrajz másik gyengéje éppen az u tóbbi szempont el
hanyagolásában van. Nem igyekezett a tá rg y a t s ra j ta  keresztül a tan u lt 
tá ja t  m egszerettetni, a  hazai föld tan ításában  az „ i t t  élned, halnod kell" 
parancsát mélygyökerű érzéssé form álni, nem  végzett a  haza és más tá jak  
földje, népe s élete közö tt összehasonlításokat, nem igyekezett a tan ítá s t 
hangulatossá tenni és színezni, egyszóval a  nevelés, kiváltképpen az érzelme 
nevelés lehetőségeit nem  aknázta ki. M indennek pedig éppen az ellenkezőjén 
kell törekednünk a kom oly hazafias és állampolgári nevelés érdekében.

Az ad a ttan ítá s  m inden hibája ellenére sem m inősíthető mégsem teljesen 
értéktelennek vagy szükségtelennek. El kell ismernünk, hogy bizonyos számú 
adat feltétlenül m egtanítandó, m ert a tá rg y  term észetéből következik, nél
küle a földrajz nem  lehet meg, s ezért te ljesen  semmiképpen sem mellőzhető. 
R a jtunk  áll azonban, hogy m értéket ta r tsu n k , ne végezzünk felesleges emlé
kezetterhelést, ne váljék az adat öncéllá, de ra jta  kell lennünk azon is, hogy 
a  gondosan k iválogato tt adatm ennyiséget tanítványaink tényleg elsajátítsák . 
E zt pedig csak állandó gyakorlással s az adattan ítás régi eszközeinek igénybe
vételével érhetjük  el.

A tan ítá s  m ásik v á ltoza ta  az oknyomozó vagy tudományoskodó földrajz. 
E z t  a típ u s t a földrajztudom ány terü letének  kibővülése term elte ki. Humboldt 
Sándornak, az oknyomozó földrajz a ty ján ak , m ajd Ritter Károlynak, az össze
hasonlító földrajz hirdetőjének m unkássága a topográfikus adatok felsorolá
sába és az enciklopédikus ism erethalm azba rendszert visz be. Az általános 
földrajz gyors fejlődése Peschei, Ratzel, Richthofen és m ások tevékenységében 
érezteti h a tásá t. Suess geológiai k u ta tá sa i egyre nagyobb szerepet ju tta tn a k  
a geográfiában is a geológiai alapvetésnek. Majd Davis korszerű morfológiai 
tanulm ányai előtérbe á llítják  a felszíni form áknak a kőzetminőségtől, az idő
től és az exogén erők működésétől való függőségét. így  a leíró földrajz kapcso
la ta  a történelem m el és néprajzzal egyre lazábbá válik , tudom ányunk a te r
m észettudom ányok irányában  halad, s e lju tunk  a Föld felszínének geológiai, 
általános földrajzi és morfológiai szemléletéhez.
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A geogenetikai és oknyomozó irányú földrajz hazánkban Lóczy—Cholnoky— 
Prinz m unkássága nyom án uralkodóvá vált. Ez a fejlődésm enet term észet
szerűleg érezteti h a tá sá t a középiskolában is. Ez jól is van így, m ert a közép
iskolának vállaln ia kell az ú jabb irányok és tudom ányos eredm ények szélesebb- 
körű kisugároztatójánakszerepét.Tudom ányunk m egváltozott szelleme pedagó
giai feladatot is ró reánk : a földrajzi gondolkodásra való nevelés kívánalm át. 
A tanu ló t rá  kell nevelnünk arra, hogy a  dom borzati és éghajlati adatokból 
következtetni tud jon  a gazdasági életre, a települések földrajzi okát világosan 
felismerje és törvényszerűségeket is lásson benne. T anításunkba teh á t az 
emlékezetterhelő adathalm az mellé logikai elemet is kell bevinnünk. E zt az 
1926. évi U tasítás kötelességünkké is te tte .

Az oknyomozó fö ldrajztanításban ezeken a szem pontokon van a hang
súly. Senki sem tagadha tja , hogy tan ításunkban  szükség van tudom ányos 
alapvetésre, s azt sem, hogy a földrajzi gondolkozásra való nevelésnek egyik 
legfontosabb célként kell szemünk e lő tt lebegnie. Mégis rá  kell jönnünk, 
hogy a tan ításnak  ez a változata sem tökéletes. Gyengéje először is az, hogy 
állandóan kísért a felesleges tudom ányoskodás veszélye. Nem m inden ta n á r  
tu d  szabadulni felesleges részletektől, lényegest a lényegtelentől megkülön
böztetni, aprólékosságból nagyvonalúságra emelkedni. Valóban nehéz is 
m értéket ta rtan i. S az adatm agoltatás fonáksága he lye tt egy-kettőre bele
tévedhetünk az öncélú tudom ányoskodás ingoványába.

Nem kisebb h iba az sem, hogy az oknyomozó földrajz nem  mindig alkal
mazkodik a tanuló értelm i szintjéhez és előképzettségéhez. Alsó fokon, az 
ásványtan és fö ld tan  tanu lásá t megelőző években, geológiai alapfogalmak 
ismerete nélkül k íván geológiai alapon tan ítan i. Ez term észetesen nem tö r
ténhetik  m ásképpen, csak úgy, ha  tan ítványaink  érdekében engedm ényt 
teszünk a tudom ány rovására. H a ezt nem  tesszük meg, bizony sokszor 
hiábavaló szalm acséplést végzünk, m ert tan ítványainktó l erejükön felülit 
követelünk.

Ehhez kapcsolódik egy lélektani és egyben neveléstani szempont. Az alsós 
diák lelki alkatához és érdeklődési köréhez közelebb állna a term észetes 
tá j felépítésének bő tárgyalása helyett a ku ltú rtá j részletesebb ismertetése, 
sok em berföldrajzi s még inkább néprajzi részlettel. Meggondolandó, hogy 
nem volna-e célszerű követni a tanu ló t érdeklődése ú tján?

Végül az oknyomozó földrajz gyengéje az is, hogy túlságosan az értelemre 
tám aszkodik, s az érzelmi nevelést nagyrészt figyelmen kívül hagyja. T anítá
sunkban pl. a B alaton könnyen a tektonikus-deflációs tav ak  példájává 
szürkülhet, vagy a Szent A nna-tó, m int a k rá te rtav ak  egyszerű esete elveszt
heti m inden szépségét és varázsát.

Ezen a bajon kíván segíteni a fö ldrajztan ítás harm adik  változata, az 
ú. n. esztétikai földrajz, am it inkább hangulatföldrajznak nevezhetnénk. Ú jab
ban egyre többen hangoztatják , hogy a  földrajz akkor illeszkedik bele leg
jobban a középiskolai tárgyak  sorába, h a  elsősorban a középiskola általános 
nevelői célkitűzését ta r t ja  szem előtt. így  válik  a hazafias és állampolgári 
nevelés egyik legfőbb eszközlőjévé, valóban nem zeti tárggyá. Ennek a fel
adatnak úgy tehe tünk  eleget, ha tan ítv án y a in k a t a m agyar föld, a m agyar 
tá j és a m agyar em ber szeretetére neveljük. M ajd ezzel felvértezve vezetjük 
körül a  világon. Mindig m agyar nézőpontból, m agyar szemmel fedeztetjük 
fel vele az idegen tá ja k a t, ku ltú rákat, népeket, s ezek jellem vonásait, szoká
sait, lelkületét. Tanításunkban így tá jra jz i és néprajzi vonások kerülnek elő
térbe, és pedig a világrészek tárgyalásánál összehasonlító módon. Ilyen irányú 
földrajzi nevelésünk akkor sikeres, ha a tanuló  megérzi, hogy a  m agyar em ber 
nem egyszerű em bertani fogalom, s nemcsak örökléstani törvények hordozója, 
de lelkének form álásában történelm i és népi hagyom ányok s különböző más 
hatások m ellett rész tvett a m agyar tá j is. A m agyar lélek részben 'a tá j szülöttje. 
Benne van  az Alföld nyugalm a, a B alatonm ente derűje, a H arg ita  rejtélyes 
zúgása, a havasok tisz ta  levegője, a sáros és fá tlan  Mezőség sivársága és szívós 
küzdelme, s mindez a sok színfolt olvad össze a haza fogalm ában s az össze
tartozás érzésében.
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Hogyan ju th a tu n k  el a táj szemléletből táplálkozó nemzeti érzés mély
ségéhez? E  kérdésre feleljen helyettem  Szabó Zoltán, aki „Szerelmes föld- 
ra jz“ -ában a következőket írja : „É gy ország képe, m ielőtt az irodalom 
tájainak , városainak és embereinek életét kifejezné, hasonlít a föld képéhez, 
a felfedezések kora előtt. Csupa fehér folt. Az irodalom  felfedezi a tá jak a t és 
városokat. A térképi kép megtelik a term észet, az em ber és a társadalom  
életével. Amíg ez meg nem tö rtén ik , egy tájról csak egyéni élmény lehetséges. 
A közösségi élm ényt, a nem zeti élm ényt a tájakról, országrészekről az irodalom 
terem ti meg.“ Ez más szóval az t jelenti, hogy a tan ításban  használjuk fel 
a szépirodalom alkotásait. Az Alföld tan ításában  Petőfi legyen vezetőnk, 
a Szent A nna-tavat Benedek Elek regéi sugározzák be, a H arg ita  Tamási 
Áron és Nyírő írásain á t árassza hozzánk illa tá t és friss levegőjét. Ugyanezt 
a m ódot kövessük a külföld megismerésében. Suomi titk a in ak  tolm ácsolását 
bízzuk Kodolányira s a Lappföld lelke szóljon hozzánk Järven taus tolm ácsolá
sában. így megtelik a gyermek lelke érzéssel, szeretettel a tá j és népe iránt. 
Térképvázlatát élet tö lti meg, s személyes élményének hiányát pótolja az 
irodalmi szemelvény, akár szépíróktól, akár útleírásokból ve ttük  is azokat. 
•De pótolja a művészetek többi ága is. Szemét gyönyörködteti, fogalmait 
tisztázza, érzéseit mélyíti a jól m egválasztott kép. A film valóságos életet 
hoz a tanterem be. A grammofon pedig népek beszédének, dalainak, him nuszai
nak szószólójává válhat. A sokféle benyomás ha tása  a la tt tan ítványaink  
lelkében m aradandó érzés és hangulat tám ad, mely földrajzi ism ereteit bővíti, 
s mozailcszerűen egységes képpé formálja.

Az ilyen meggondolások szerint vezetett földrajz ó rá t em elkedett szellem 
jellemzi. De gyakran sok benne a mesterkéltség, színpadiasság, túlsók a lá t
ványosság. A hangulatok és hatások változásai közö tt könnyen elvész a  lényeg, 
a konkrétum ok, a tárgyi tudás, am it mégis csak fő célnak kell tartanunk . 
Idegen szemlélő, sőt a tanuló szám ára is valóban élvezetes lehet pl. az Alföld 
tanítása, m elyet szavalatok és népdalok színeznek^ Baksay Sándor vagy 
Móricz Pál elbeszélései fűszereznek, a  Tisza középső szakaszáról fe lvett pom
pás film életszerűvé tesz, de felm erül a kérdés, hogy vájjon helyes-e ezzel 
beérnünk, a sok külsőség között vá jjon  lényegesen növekszik-e tanítványaink 
földrajzi tudása, fejlődik-e földrajzi szemléletük, s mélyül-e az Alföld problé
mái iránti fogékonyságuk? Bizony rá  kell jönnijnk, hogy a tan ítás nem állhat 
csupa ünnepélyből és látványos bem utatásból, hanem  ezt többnyire fel kell 
váltania a szürke hétköznapoknak, a becsületes m űhelym unkának, m ert e nél
kül csak ingatag falakat díszítenénk pompás freskókkal. Az egyoldalúság i t t  is 
kísért, s i t t  sem já r  az eredmény szempontjából kisebb veszéllyel, m int az 
adattan ító  vagy az oknyomozó földrajztanításnál, s éppen ezért küzdenünk 
kell ellene. A tá j és a nép m egszerettetése egyébként sem lehet pusztán a föld
rajzoktatás feladata, ebben segítségére kell jönnie' a több i nem zeti tárgynak is. 
A csekély óraszám is visszaránt a valóságok világába s kényszerít rá, hogy 
a hangulatnyujtást és színezést szűkebbre fogjuk.

*
A földrajztanítás három változatát szélsőséges alakjukban 

vázoltam, hogy rámutathassak előnyeikre és hibáikra. A valóságban 
azonban a három ritkán különül el ennyire élesen egymástól. Több
nyire keveredik, de hol az egyik, hol a másik irány túlsúlyba kerül. 
Kétségtelen, hogy a maga helyén mindháromnak megvan a jogosult
sága. A mi feladatunk most már az, hogy kijelöljük mindeniknek a 
maga helyét és mértékét s egyensúlyi helyzetet létesítsünk közöttük. 
Tartsuk meg mindenikből ami jó, de küszöböljük ki a túlzásokat. 
Az oknyomozó földrajz maradjon meg tudományos alapnak, az 
adatföldrajz legyen a nyers váz és erre építsük fel a tapétával és 
freskókkal díszített épületet. A földrajztanításnak ez a tervszerűen
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kiépített s tapasztalaton nyugvó változata lesz az igazán korszerű 
összhangzatos vagy egyeztető földrajz. Ez egyezik meg legjobban az 
érvényben lévő Utasítás szellemével is, különösen akkor, ha méltó 
helyet juttatunk benne néprajzi, tájrajzi és emberföldrajzi ismeretek
nek is.

A korszerű földrajztanítás módszertana állandóan érik. Ez ter
mészetes, hiszen az újabb gondolatoknak a tapasztalat szűrőjén 
kell lehiggadniuk. Nem célom most ezzel a kérdéssel részletesen 
foglalkozni. De talán nem lesz felesleges legalább a körvonalakat 
érintenem néhány gondolat kapcsán, melyek a megszokott tárgya
lási módtól itt-o tt némi eltérést jelentenek.

Megelőzőleg azonban néhány alapelvet kell leszögeznem.
1. A leíró földrajz tanításában, úgy, mint más tárgyak tanítá

sában is pszichológiai alapra kell helyezkednünk. Csakis így végez-, 
hetjük helyesen az anyagkiválasztás és feldolgozás munkáját. Első 
kérdés mindig az, hogy kinek tanítunk. Ehhez igazodik a mit és 
hogyan kérdése.

2. Éppen ezért élesen el kell különítenünk az alsó-és felsőfokú
tanítást. Alsó fokon elsősorban analízist végzünk, felső fokon szin
tézist.

3. Nem annyira politikai egységeket, mint tájegységeket kell 
tanítanunk. Ez inkább megfelel tudományunk szellemének és idő
állóbb, mint az embercsinálta keretekhez való ragaszkodás. Ezért 
mindig ki kell emelnünk a táj jellegét és hatását az emberi lélekre. 
A politikai földrajzot ebbe a keretbe kell beállítanunk. Tájrajznak 
és néprajznak egyensúlyba kell jutnia tanításunkban.

4. A tájegységeket globálisan kell szemlélnünk és tanítanunk- 
Ennek megfelelően a begyakorlásra váró részeket (névanyag, adatok 
stb.) előre kell vennünk, óránként ismételnünk, mert csak így remél
hetünk — és nem máról holnapra — az egység befejezése után 
megfelelő tudást, s végezhetünk eredményes összefoglalást.

Ezen elvek tekintetbevételével valam ely tájegység (pl. E rdély, Balkán, 
Pireneusi-félsziget stb.) feldolgozása a következő menetben történhetnék  :

1. Hangulatkeltés. A tá j á ttekin tése jellemző képekben, esetleg légi fel
vételekben.

2. A táj keletkezése és felépítése. Tudom ányos megalapozás, általános 
földrajzi és geológiai alapvetés.

3. Természetes táj. Hegy-vízrajz m unkálta tó  módon, atlaszról, térkép- 
vázlat közös készítésével, az adattan ító  földrajz eljárása szerinti begyakorlás, 
az idegen nevek kórusban való o lvastatásával.

4. A természetes táj színezése. A hangulatföldrajz eszközeivel. Szemelvé
nyek, útirajzok, élmények, film, vetítés.

5. Kultúrtáj. Ezzel kapcsolatban tárgyalandó az éghajlat, szükség 
szerint a politikai határok, közlekedés, kereskedelem, valam int a politikai 
határokon belül a tájegység részekre bontása u tán  a gazdasági élet, tájanként! 
m egvilágításban, a szokásos felsorolás, illetve szintetikus tárgyalásm ód 
helyett.

6. Lakosság. Em berföldrajzi és néprajzi vonások, megfelelő szemléltetéssel.
7. Települések. Részben oknyomozó, részben leíró módon, szemléltetéssel.
8. A tájegység összefoglalása.
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A tárgyalásmenet egyes pontjai természetesen nem mindig 
jelentenek egy-egy tanítási órát. Nagyobb tájegységeknél (Dunántúl. 
Balkán) igen. Ezek tanítására rendes körülmények között fordít
hatunk 6—8 órát. Ha ennyire szétdaraboljuk a táj tárgyalását, 
akkor bizony száraz, műhelymunkát igénylő, adattanító órák vál
takozni fognak tudományoskodó és hangulatkeltő órákkal. Kisebb 
egységeknél azonban a tárgyalást kevesebb, esetleg egyetlen órára 
vonjuk össze. Minthogy globális szemlélet mellett eljárásunk folyton 
változik, s állandó begyakorlás is folyik, helytelen lenne, ha valaki 
a tanulók tudását s a tanítás értékét egyetlen órából kívánná meg
ítélni. Az eredmény csak az egység összefoglalásakor bontakozha- 
tik ki.

Az ismertetett tárgyalásmenet inkább az alsófokú analitikus 
tanításra vonatkozik. Nem térek ki most arra, hogy egyik-másik 
újszerűén ható pontot részletesen kifejtsem és indokoljam. Úgy
szintén mellőzöm a felsőfokú tanítás kérdéseit is. Bizonyára nyílik 
erre módom más alkalommal.

Debrecen. T)r. Csinády Gerö.

Élethivatás —  életsors.
A közösségi életfolyás egészségének, kiegyensúlyozottságának 

tán legszembetűnőbb jellemvonása és ismertetőjele, hogy a hivatás 
és életsors összhangja megvalósul, illetőleg megvalósulhat egyedeinek 
életében ; a hivatás életsorssá válik. És ebben az isteni teremtő- és 
t ondviselőakarat egy társadalmilag rendkívül fontos megvalósu
lását kell felismernünk, amennyiben amint egyrészről a társadalmi 
egységek fokozatos fejlődésük folyamán egyre magasabbrendüen 
termelik ki magukból a legkülönbözőbb szellemi és testi munka
formákat, másrészről az isteni lélekalakítás az emberi hajlamokat 
ezeknek megfelelően ébreszti hivatássá és alkotja életsorssá. Azért 
jelentkezik csaknem minden szülőnek és nevelőnek szinte ösztö
nösen az a törekvése, hogy nevelőeljárása folytán a gyermek még 
irányítatlan viselkedéséből, jellemnyilvánulásaiból kiolvassa ezt az 
isteni indítást, azt az ifjúnál öntudatosítsa, s az így számára helyesnek 
felismert életúton elindítsa. Az emberiség igazi építőszellemei és 
nagyságai mind olyanok voltak, akik élethivatásukat életsorsukká 
építették ki, ha közben az egész világgal kellett is szembeszállni 
érte. De nem kevésbbé jelentős társadalmilag annak a számtalan 
építő hangyának a munkája sem, aki mint egy falu lelki vezére, 
egészségének őre, tanítója stb. élte ki valóban hivatását életsor
sában.

A hivatás és életsors összhangja isteni elhívás, megvalósulása 
azonban már emberi és korbeli körülményektől is függ. A közelmúlt 
és méginkább a jelen társadalmi képe ebből a szempontból jelentős 
eltolódásokat és zűrzavart mutat. Ifjúságunk s a nevelő szülőink
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sorában mindegyre kevesebb, aki ezt a belülről önként megnyilat
kozó isteni küldetést figyelné és izmosítaná. Pusztán az egy nemzt - 
dék élete alatt is annyira változó külső életkörülmények s azok 
prosperitásának szemlélése, latolgatása és az ehhez való alkalmaz
kodás az, ami a pályaválasztásnál döntően számításba kerül. így 
állottak és állanak elő a súlyos eltolódások mai magyar társadal
munk összetételében is. Pedig milyen eleven tanulságok szolgál
hatnának okulásul.

A világháború utáni időszakban ily értelemben társadalmi 
eszménnyé a „nyugdíjas állás“ lett. Kiégett ifjúságunk leikéből az 
élet harci lendülete, a vállalkozókedv, a kitartó munka elszántsága, 
s már ifjan elöregedett lélekkel s elpuhult testtel akart az életben 
„elhelyezkedni“ . (Érdekes az akkori újságjaink jerémiádjait erről 
ma olvasni, amikor meg kötéllel fogják már a hivatalnokembert.) 
S mi lett ennek az eredménye? Ma már, pár évtized múltán, ezt is 
világosan látjuk. Ez a nemzedékünk benső életlendületével együtt 
elvesztette az úgynevezett szabad pályákat s elszegényedett. A ma
gyar föld művelésének, a magyar kereskedelemhek s általában 
gazdasági életnek régi nemes és becsületes szolgálatú őrhelyeit 
csak a legutóbbi években lehetett erőszakos eszközökkel vissza
hódítani annak a félresiklott ifjúságnak, amelyik mindenféle átkép
zőkkel kényszerült visszaficamodnia arra az életpályára, amelyre 
hivatása tán eredetileg szólítottá, de amelyik szó csak most elkésve 
ju thato tt meghallgatásra. Mert akkor ezek az életpályák nem voltak 
elég előkelőek, elég biztosak, s tán egészen alulról kezdeni, harcolni 
és kockáztatni is kellett volna, hogy benne a hivatáslendület élet- 
sorssá valósuljon. — És e nemzedéknek az a része, amelyik akkor 
„beju to tt“ abba a sokaktól irigyelt „nyugdíjas állásba“, ma vájjon 
mit csinál? Bizony — ebben a viszonylatban — nem egyebet, mint 
— ha túlhajszolt szolgálata és súlyos családi gondjai engedik — vágya
kozva néz arra az annakidején lenézett földtúró gazdaemberre, 
akinek mégis csak tele van a kamrája, arra a szabad iparosra, keres
kedőre, vállalkozóra, aki fokozódó szorgalmával, ügyességével, 
munkájával nemcsak családja létfeltételét biztosíthatja, hanem 
gyarapodhat, telket, házat, földet vehet, míg ő bérlakását sem 
tudja jóformán kifestetni. És hogy a régi szépnek álmodott nyugdíj 
ma m it jelent a gyakorlatban, arról nyugdíjasaink regélhetnének, 
íme a nyugdíjas állás egykor és most!

Ma viszont hogy áll a helyzet? — Most a világnézeti pályák 
kerülnek válságba. Pap, tanár, tanító lassan már írmagnak sem 
marad. Ennek okát és súlyos következményeit nem mi és nem itt 
vagyunk hivatva fejtegetni, a lelkészi és tanítórend immár évtizedek 
során tartja szőnyegen ezt a ma egyik legnagyobb fontosságú tár
sadalmi problémánkat. Itt csak arra akarunk rámutatni, hogy van 
ennek a kérdésnek egy oly jelentős jellegzetesen mai társadalmi 
háttere is, ami csak akkor lehet tudatos előttünk, ha azt figyeljük 
meg, hová tódul ma az ifjúság. Ma pedig' a korhelyzetnek és a kor-
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szellemnek megfelelően, az előbbivel szemben éppen a szabad pályák 
kerültek előtérbe. Ma már szívesén fordul a gazdasági vállalkozó, 
ipari, kereskedő pálya felé az ifjúság, s érettségizett ifjaink is ver
sengve ostromolják a műegyetem kapuit, s a bölcsészkaron egyedül 
a vegyészkar virágzik, ahol a műegyetemről kiszorult kémikusok 
találnak menedékre. Ma tehát az ifjúságunk éppen olyan jobb sorsra 
méltó elszántsággal menekül a világnézeti pályák elől és özönlik 
a technikai pályákra, mint ahogy annak idején a szabadpályákat 
megvetve tö rt a nyugdíjas, hivatali pálya felé. Teszi ezt nemcsak 
azért, mert ezek gazdasági és társadalmi felemelésére elmúlt kor
mányaink annyit sem tettek, amennyit tán még a nehéz életkörül
mények közt is megtehettek volna, s a rendelkezésre álló szellemi 
és gazdasági erejüket egyoldalúan a szervezés és a malterkeverés 
munkájára fordították, és most a csodálatosan kitervezett és meg
épített gépember mégis akadozni kezd, mert a lélek halódni kezd 
benne. Hanem teszi ezt elsősorban is azért, mert nem akarja és nem 
meri vállalni a világnézeti pályával járó bizonyságtevés és színvallás 
kockázatát. Mint ahogy annak idején féltette jövőjét és exiszten- 
eiáját a szabadpályák küzdelmeitől s a mindig ezzel járó életfeszült
ségtől és kockázattól, éppen így igyekszik most belefeküdni a világ
nézetileg indifferens technikai pályák szekuritásába.

És kétségtelen, hogy ezt is igen rosszul teszi. Nemcsak azért, 
mert rendíthetetlenül hisszük, hogy amint a rég lenézett szabad
pályák visszanyerték társadalmi becsüket és értéküket, úgy nem 
soká késhet már az az idő sem, amikor a mindegyre szociálisabb 
öntudatra ébredő társadalmunk rájön majd arra, hogy mily értéket 
képvisel számára lelki életének ápolása és helyes irányítása, nem
különben kivétel nélkül minden család legdrágább kincsének, gyerme
kének életsorsalakítása, s ennek megfelelően egyöntetűen fogja megkí
vánni és megadni ennnek a munkának mind szellemi, mind anyagi 
biztosítását. Nemcsak azért, mert hazánk egyházi és nemzeti közszol
gálata, a legmagasabb közérdek ellen vét az, aki tudatosan fordid 
el a világnézeti pályák felől, az örök és múlhatalan értékeken nyugvó 
irányító, vezetőszolgálatot eldobja magától, s ezzel tudatosan meg
bontja a közszolgálatnak azt a rendjét, aminek vállalását Isten és 
Haza egyaránt elvárná tőle. Nemcsak azért, mert az élet harcát 
kikerülni nem lehet, s mint a közelmúlt példája m utatja, tán akkor 
kell majd itt is ennek a harcnak is a keresztjét felvenni, amikor 
hordozásához már hiányzik a fiatalos vállalkozókészség, lendület és 
kitartó erő. Hanem azért, amire itt elsősorban akarunk rámutatni, 
mert maga ellen vét az elsősorban, aki egész életére megtöri életlendületét 
azzal, hogy életsorsát szembeállítja élethivatásával, korlátolt látókörű 
s változó körülményektől pillanatnyilag irányított egyéni akaratát a: 
isteni elhívás örökérvényüségével.

Pedig, hogy ez az elhívás van, tudatos és sorsdöntő az ember 
életében, és mint élethivatás emberfeletti erőket kölcsönöz az egyénnek, 
s biztosítja az élet legdrágább kincsét, a lélek belső harmóniáját és
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megnyugvását az élet bármily viharai közt is, ezt főként éppen a 
világnézeti pályán szolgáló emberek példája mutatja. Elég lenne 
itt a példátlanul nehéz körülmények közt immár évtizedek óta 
szolgáló magyar lelkészt és nevelői kar töretlen és mindig felfelé 
ívelő szolgálatára utalni. De volt alkalmam egy orosz pappal beszélni, 
aki ötévi kényszermunkán utat épített. Azt mondta, mindig abban 
a hitben és tudatban hordta a köveket, hogy romhalmazzá tétI 
templomát építi újjá vele. Ma már szolgál henne. Most megelégedett 
boldog, mert hivatását igazolva látja életsorsában. Kérdés, hogy a 
fia eléri-e ezt, aki már szintén az egyik orosz műegyetem padjait 
koptatja. Egy másik pap huszonöt évet töltött temploma padlására 
épített fakunyhóban, gondozott hívei támogatásából. Latinul töké
letesen beszélt életsorsának értékkécsiholódásáról. Találkoztam tanár- 
bajtársunkkal, aki szabadságra utaztában megmutatta féltett kin
csét, néhány állat kis üvegkalitkába zárt preparált csontvázát, 
melyet szegény iskolája szertárának szánt. Egy tanítótestvérünk rádió
hangszórót mentett át ezernyi hányódáson és veszélyen hasonlóképpen 
falusi leventéi számára. Beszéljek-e az analfabéta-oktatókról, akik 
írástudatlan bajtársaikat vezették be a magyar írás, nyelv és beszéd 
szépségeibe, mások finn, észt verseket ültettek át magyarra, március 
tizenötödiki ünnepélyt rendeztek, ha a harci zaj elült, ezernyi, 
itthon alig sejtett nehézségek közt. Egy éjtszaka irodában virrasztó 
baj társunk kezében Reményik-kötetet találtam. Magyar szakos 
tanár volt. — Sokan talán itt a megpróbáltatás és szenvedés mal
mában ébredtek tudatára életük legnagyobb igazságának és kin
csének : Élethivatásuk életsorssá válóit, megtalálták önmagukat.

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri 
is, de a lelkében kárt vall!“

Bárhogy állanak is tehát jelen sanyarú viszonyaink, irányítsuk 
bátran gyermekeinket és növendékeinket a világnézeti pályák felé, 
ha erre hajlamuk indítja, és semmikép se gátoljuk ebben őket. Igazán 
boldogok ők is csak akkor lehetnek, ha életsorssá náluk is élethiva
tásuk válik — még ha küzdelmek árán is.

Budapest. Dr. Rczessy Zoltán.

MEGIEGYZÉSEfC

Az egyke-gyermek családi nevelése hiányos. A legjobb ak ara tú  és leg
tisztábban látó szülőpár sem tu d ja  m esterségesen pótolni az t az egészséges 
társas h a tást, am it a testvérek, kisgyerekek közösségi élete je le n t. Az egykés 
családok többségénél ezt az igyekezetei h iába is keressük, hiszen csekély 
kivételt elmellőzve éppen azért egykések, m ert kényelmük, idegük, vagyonuk 
többszörös m egosztására, a gyerm ekért, a jövőért, a közért való áldozatra 
képtelenek. M ert kishitűek. Így azután  az egykés gyermek többnyire öregek 
vagy idegen gyermekek, sokszor cselédek m elle tt nő fel. Hogy az ilyen egyke
diák m ennyire nem k ap ja  meg a korának és term észetének megfelelő nevelést,

A z e <| y k c - d i á k.



Megjetfyzt’srk. 63

úgy szomorú példával világítom meg. Egy budapesti 13 éves kisdiák az elmúlt 
karácsonyi szünidő szórakozásairól így számolt be : három szor voltam  az 
operában és nyolcszor moziban.

Az egyke-diák a protestáns gimnáziumok nevelőinek is probléma, hiszen 
íjémely vidékünkön erősen pusztít ez a métely, a városokban s így a gim náziu
mok közvetlen környezetében m indenütt általános jelenség a „jobb“ szülők 
körében. Az egyke ellen való küzdelembe közvetve vagy közvetlenül sok 
iskolánk beállt. A sokgyermekes falusi családok tehetséges gyermekeinek 
neveltetése, részben a családok telepítése is reform átus iskoláink kezdeménye
zésére indult meg intézményesen. Most pedig a kunszentm iklósi gimnázium 
egyenesen egykeellenes programúi alapján foglalkozik a többgyerm ekes csa
ládok diákjaival.

I. A gim názium i egyke. Típusokba való sorolása lehetetlen. Egyetemesen 
közös vonósuk nincs. Még legáltalánosabb tulajdonságuk, a közösségi érzés 
hiányossága sem észlelhető mindeniknál. Ismertem egyke-diákot, aki talán 
éppen a kompenzáció törvénye szerint, nagyon is vonzódó, barátkozó volt. 
Egy fárasztó olaszországi kiránduláson egyik csoportunknak egy egyke
diák volt frissítő és összetartó központja. Mégis vannak  az egyke-gininázis- 
táknál olyan sajátságok, amik náluk sokkal gyakrabban fordulnak elő, m int 
többtestvérű társaiknál. Felsorolásuknál szaktekintélyekre hivatkozni feles
leges, annyira szembeötlők minden nevelőnek.

1. Az egyke-gim názlsta általában igen jó tanuló. Oka természetes. Fel
nőttek között c sep e red e tt; míg a többi gyerek hancurozott, kicsiben világ
háborút já tszo tt, ő okos, nagy em bereket hallgatott, velük mindig okosabban 
társalgott, sőt v ita tkozo tt. Az egyke-gyerek általában  iskoláskora előtt tanul 
meg olvasni ; korán szabadul be a könyvek, elvont tudom ányok világába. 
Társainál gyakran fejlettebb értelmileg. Bölcs kérdéseit meglepődve halljuk, 
s megjegyzésein elkomorulunk, honnan tud ja  m ár ezt is? Bizony szegénykék 
többnyire koravének, tudóskák. A tudásnak is inkább az elvont, elméleti 
oldala érdekli ő k e t;  alkalmazni, az eleven éleiben végigkísérni és használni 
nem mindig tud ják .

2. Ebből is következik egv más tulajdonságuk : ügyetlenségük, gyánioi- 
Lalanságuk a fizikai világban. Ok, akik a könyvek, ism eretek dolgában sokszor 
meghaladják tá rsa ik a t, szánalmasan ügyefogyottak a legegyszerűbb gyakor
lati kérdések m egoldásában is. Nem is lehet ez m ásként. Akinek az értelm e 
a tiszta, elvont tudás felé fordult, az ritkán  tudha t ügyesen forogni ebben a 
bonyolult világban. Az egyke-gimnázistáknál az ügyefogyottság nemcsak 
a tudás gyakorlatára korlátozódik, hanem saját testükre, fizikai életükre is. 
A sok kényeztetés, széltőlóvás következtében nem elég ellenállók, sok közöt
tük a fejletlen testű , az edzetlen, a puhány. Sokat még gimnázista korban 
is a mamája ö ltöztet, a többiek nevetségére őket kísértetik  az iskolába. A te s t
nevelési órán a m aródiak, a „lógók“ soraiban rendesen fellelhetők.

3. De nemcsak ügyetlenek a világban, hanem a bátorságnak is híjával 
vannak. A lé tért való küzdelem ösztöne nem izm osodott meg bennük, hiszen 
mindig mások küzdöttek  helyettük. Egy egyke egyetem i hallgató nem tu d ta  
felvétetni m agát a Menzára akkor, amikor mások a sok segélyből még haza 
is küldtek. Nincs az egykében elég vállalkozó merészség : szellemileg is kénye
lemszeretők, félnek az áttöréstől. Visszariadnak a kezdeményezéstől, passzí
vak. Igaz, hogy sokszor ham vasabbak, finomabbak is társaiknál. A családban 
nem szokhattak meg az élet erőteljesebb, lüktetőbb ritm usá t, és később is 
iszonyodnak tőle.

4. Az egyke gyermek legszebb vonása az erős szüleszeretet. Kis körben 
éltek, s így ta lán  még jobban ragaszkodnak egymáshoz, m in t mások. Ennek 
a gyönyörű vonásnak azonban két kellemetlen következm énye is lehet. A szülők 
részéről könnyen válhat kényeztető m ajom szeretetté. Az ilyen túlzó szeretet 
elfogulttá teszi a szülőt egyetlenével, mindenével szemben, mert otthon 
sincs összehasonlítási alap. A szülői értekezleteken, fogadóórákon m indnyájan 
tapasztalhattuk , hogy ezek a szülők milyen könnyen panaszkodnak másra, 
és milyen szeretettel palástolgatják saját gyermekük h ibá já t. Nehezen meg-
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győzhető szülők. Ez a természetellenesen túlzó szeretet gátlás a  gyermeknek 
is. Ú tjába  áll a barátkozásnak, a szülőktől való elkerülhetetlen elválásnak, 
néha még a nősülésnek is.

5. Az egyke-diák legnagyobb h ib á ja  az önzés. Volt olyan jeles tanuló 
tanítványom , ak it szinte u tá ltak  osztály társai szertelen önzése m iatt. Az egyke
diák sokszor van m agában, sokat foglalkozik, esetleg képzel is önmagáról. 
O tthon ő a központ, az iskolában is nehezen alkalm azkodik másokhoz. Egyik 
egyke-diákunk csak akkor akart a többivel já tszan i, ha ő leh e te tt a fogó vágy 
a kapitány . Az egyke könnyen m egsértődik, s ném elyiket azu tán  a játéknak 
vagy m unkának, szóval a közösségi életnek egy-egy durvább figyelmeztetése 
még zárkózottabbá, még irigyebbé, még önzőbbé teszi. Az egyke-diák nehezen 
rendeli alá m agát a közös akaratnak, többnyire szigetiélek és titokban 
vagy nyiltan  uralkodni vágyó. Arra is vo lt példa, hogy a gúnyos megjegyzé
sek elkerülése végett, látszólag rendkívül illeszkedően alkalm azkodott, de 
ez csak leplezés volt, s a színlelés eredm ényeképpen sunyiság és alattomosság 
fejlődött ki benne.

II. A z egyke nevelése. Elöljáróban leszögezzük, hogy az egyke-diáknak 
volna a legnagyobb szüksége az in ternátusi nevelésre. A diákállam  minden
napi élete készíthetné elő igazán az életre. Ez volna a legsikeresebb megoldás, 
ez tu d n á  kom penzálni a szükkörű családi nevelést. De az egykés szülő ettől 
fázik a legjobban, s h a  m ár ki is kell adni a családból, akkor is szívesebben 
adják  m agánházhoz. Jazzel a gimnázium, illetve a tanárok  nevelési feladata 
súlyosbodik. Mit lehet és kell tenni a gim názim i nevelőnek, hogy a legtöbb
ször okos, de gyám oltalan és önző egykéből boldogságra és önfeláldozásra 
képes em bert neveljen?

a) A nevelői álláspont. A gimnázium, m in t minden nevelő, m ásként 
tek in t az egykére, m in t a társadalom , a közvélemény. Ez utóbbiak  az egykés 
szülők irán t érzett jogos ellenszenvet vagy gyűlöletet részben ráhárítják  
a gyermekre is, néha az egész családra, a falura, a vidékre. A nevelő az egyke
gyermekkel szemben nem érezhet semmi ellenszenvet. Az egyke-diák nem 
felelős szüleinek rövidlátásáért, anyagiasságáért, hitetlenségéért. A nevelő 
őt is ugyanúgy szereti, m int a többit. A nevelésnek á priori feltétele az igaz
ságosság, az egyenlő bánás és mérés. Egyénenként mégis problém át jelent az 
egyke á nevelőnek, m ert más, m int a többi. Éppen a családi közszellem és 
az első h a t év hiányos nevelése okozza, hogy m inden későbbi nevelő személy 
vagy intézmény kénytelen foglalkozni az egyke-diákkal és legalább e három 
ponton segíteni ra jta .

b) G ondjainkba vesszük a testileg gyám oltalan diákot, főleg a test- 
nevelési kartársak . Sohase gúnyolják az ügyetlen egykét, hanem  az önbizalom, 
a bátorság, az első lépés, az iniciatíva kellemes és férfiasító érzését gerjesszék 
fel benne. A m egnyert önbizalomnak lesz a következm énye azután a testi 
ügyesség, a teljesebb fizikum. Viszont a d ik tá to r típust, a hetyke egykét is 
a közös já ték , a csapatm unka során lehet a leghatásosabban megfékezni és 
a közérdekhez hozzásim ítgatni.

c) Érzelmileg kell az egykét gazdagítani. É rtelm ileg ta lán  tú lfe jle tt is, 
érzelmileg azonban ösztövér. A szegény asszony könyvének vagy a Családi 
kör-nek a tárgyalása közben kell a szívéhez férkőzni például. A vallástanár 
tehet ta lán  a legtöbbet, hogy felkeltse, erősítse és megszoktassa benne többi 
között a szánalom, a részvét, az adakozás erényeit. De m indnyájan  fordít
h a tjuk  szívét a több i, a mások, az egész felé. Az egyke-diáknak a szíve szegény, 
a szeretete hűvös, ezt az érzést kell benne fellobbantani, melengetni. A mele
gebb kedélyi és hangulati elemek képesek érte lm ét és tu d a tá t  is kedvezően 
befolyásolni.

d) Osztályfőnöknek, köri vezetőnek különösen kell ügyelnie, hogy a 
közös m unkába az egyke mindig beszerveztessék. Gyűjtésből, szeretetakcióból, 
d iákkaptárból, regős-, cserkészcsapatból, énekkarból, vöröskeresztből ki ne 
m aradhasson. A diáktársadalom  m indennapi életéből kell m egtanulnia a 
közösség tö rvényét, ahogy Kipling m ondja a dzsungelról : a farkas ereje a 
falka, a falka ereje a farkas. Önfeláldozásra, szolgálatra kell nevelnünk őt,



Megjegyzések. 65

hogy képes legyen a keresztyén szeretet elvei szerint élni, és ő ne legyen egykés 
szülő.

Végül, soha se feledjük el, hogy m indezt nem valam i nevelési elv meg
valósításáért kell tennünk, hanem m agáért az egyke-diákért. Amikor plasz- 
tikusabbá, ellenállóbbá, szociális lelkübbé neveljük, az a célunk, hogy ő boldog 
lehessen. Ne ríjon  ki társadalm ából, hanem megértőén olvadhasson be a 
köz életébe.

Miskolc. Dr. Csorba Zoltán.

Református Iskoláink cyyliázi ének- és zenelaiikünyvci.
Ez év februárjában volt húsz esztendeje annak, hogy tanítóképzőintéze

teink igazgatói, vallás- és énektanárai Debrecenben összegyűltek arra az érte
kezletre, am ely a református tanítóképzőintézetek vallástani és egyházi 
ének tan ítá s te rv é t, valam int — utóbbival összefüggésben —  a reform átus 
orgonista-kántorképesítő vizsgálati szabályzatot elkészítette. Nevezetes hala
dást je len te ttek  ezek a szabályzatok gyülekezeteink életében, reform átus 
híveink vallásos nevelésében, m ert a kántorképzésnek és képesítésnek ez volt 
egyházunkban az első egyetemes rendezése.

R eform átus tan ító- és kántorképzésünk ezután  nyugalm i helyzetben 
volt egészen 1938-ig, amikor a törvényhozás a m agyar tanítóképzést -— régi 
rendjének te ljes figyelmen kívül hagyásával — új a lap ra  fektette . E  szerint 
az addigi egységes képzésnek kettős tagozata l e t t : középiskolai és főiskolai. 
E lőbbit az 1938 : X III., u tóbbit az 1938 : XIV. te. szabályozza. A tan ítókép 
zésnek ezt az á ta lakulását az Egyetem es K onventnek szükségképpen nyomon 
kellett követnie, h a  a tanító- és kántorképzést a kor színvonalán meg ak arta  
ta rtan i. Az alkalm azkodást szolgáló intézkedések közül m inket m ost az egy
házi ének és zene oktatásügye érdekel. Módosítani k e lle tt az 1924. évi tan ító 
képzőintézeti egyházi ének és zene tan ítástervet. E z t a K onvent úgy végezte 
el, hogy 315— 1941. sz. ha tározatával —  a változott viszonyoknak megfele
lően — m egalkotta a líceumi egyházi ének tan ításte rve t, m ajd 1942-ben 
91— 1942. sz. határozatával ennek használatát k iterjesztette , és alkalm azását 
kisebb m ódosítással kötelezővé te tte  a líceummal rokon s az 1938 : X III. te. 
3. részében szabályozott gazdasági középiskolákban, a mezőgazdasági, ipari 
és kereskedelmi középiskolákban.

Ism eretes, hogy a tanítóképzést szabályozó legújabb törvényes rendel
kezések közbejö tt nagy világtörténelm i események m ia tt nem valósulhattak  
meg. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter a felhatalm azási törvény alapján 
55,600—-1941. sz. rendeletében a h a t évre tervezett tanítóképzést ötre csök
ken tette  le olym ódon, hogy a négy évfolyar ú líceum kialakulását 1941-ben 
m egállította, és a m ár meglévő három  osztályból, a még meg nem  szűnt két 
régi tanítóképzőintézeti osztályból (IV— V. o.) egy iskolai intézm ényt a lko to tt 
a tanítóképzés szám ára — ké t évre terjedő átm eneti időre. Ennek elteltével 
1943-ban 9200— 1943. sz. rendeletében ennek az intézm énynek az életét 
—  bizonyos tan ításterv i m ódosítással — m eghosszabbította, de m ost m ár 
meg ném h a tá ro zo tt átm eneti időre. Ez a tanítóképzés mai helyzete.

Az Egyetem es K onvent elnöksége az egyházi ének oktatási anyagát 
és vizsgálati rend jé t a második m iniszteri rendelettel kapcsolatban az 1943. 
év nyarán 4642— 1943. sz. s a tanítóképzőintézetek, valam int líceumok 
igazgatóságaihoz m egküldött Körlevelének 5. és 8/B) részében szabályozta.

A líceumi egyházi ének-tanítástervvel egyidőben készült a gimnáziumi 
egyházi ének tan ításterve (329— 1940. sz. konventi h a tá ro z a t) ; a polgári 
iskolákban ez a m unka tudom ásom  szerint fo lyam atban van.

*

Az egyházi ének és zene tankönyveinek elkészítésével reform átus népünk 
vallásos nevelését óhajtjuk szolgálni minél egyetemesebb, fejlettebb és egy
öntetű egyházi ének és zenei közm űveltség k ialakításával. E rre a szolgálatra 
valóban szükség van, m ert iskoláink ily term észetű m unkájában állandóan 
tapaszta lhatók  a kedvezőtlen jelenségek. H iába vannak  tanítástervek, hiába
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dolgoznak a tanárok  lelkiismeretes buzgósággal, az eredm ény bizonytalan, 
fogyatékos, a céltól igen távol álló. E nnek  oka az, hogy : a)  nem  egységes az 
ok tatási anyag feldolgozása, sem a mennyiség, sem pedig a minőség szem
pontjából ; b) nincs eszköze a tanulónak  arra, hogy a ta n á rá tó l előadott, 
földolgozott ok ta tási anyag m egm aradását a maga szám ára biztosítsa. A ta n 
könyvírásnak te h á t ezekben kell segítségére sietni az iskolai ok tató  m unká
nak és tám ogatni abban , hogy a tan ítástervekben  kifejezésre ju t ta to t t  nevelési 
célok és ezeket szolgáló feladatok ne m aradjanak  csak kegyes szándékok.

Nevezetes kérdés, hogy ez a m unka hogyan illeszkedjék bele iskolaszerve
zetünkbe. A céltudatos egyházi köznevelés annak elősegítését k ívánja, hogy 
különböző típusú iskoláink sajátos céljaik szolgálásával együttesen töltsék 
be reform átus keresztyén jellegükből eredő hivatásukat. Ez az egyetemes 
feladat azt írja  elő szám u n k ra : olyan tankönyvekre van  szükség, amelyek 
minél szélesebb rétegek nevelését szolgálják, és olyan életform áló, egyöntetű 
közműveltség k ialakulását segítik elő, amely jelentős tényező lesz az egymástól 
—  olykor éppen a különböző m űveltség m ia tt —• elkülönülő egyének, társa
dalmi osztályok tes tv éri közösséggé történő összekapcsolásában. Ezért fel
m erül a kérdés : nem  lehetne-e ezt a tankönyvet úgy készíteni el, hogy az ne 
csak a líceum, hanem  a gimnázium vallásos nevelését is szolgálná a felső 
tagozatban. K étségtelen t. i. az, hogy azok a didaktikai nehézségek s ezek 
nyom án azok a kedvezőtlen jelenségek, amelyekről az előbb szólottám, 
ebben az iskolafajban is jelentkeznek. Sőt továbbm enve, meg kellene vizsgálni 
az t is : nem lehetne-e a gimnázium négy alsó osztálya szám ára olyan tan 
könyvet készíteni, am elyet a polgári iskola és esetleg a népiskola V—V ili. 
osztályának tanulói is használhatnának.

A gondolat m egvalósításának lehetősége a tan ításte rvek tő l függ. Össze
hasonlítva a gim názium  és a líceum (egyben gazdasági középiskolák) egyházi 
ének tan ítástervét, m egállapítható, hogy a közös tan k ö n y v  készítésének 
didaktikai lehetősége m egvan. A k é t tan ításte rv  az egyházi ének oktatási 
céljának kitűzésében csaknem szóról-szóra megegyezik, az o k ta tás  anyagának 
kiválasztásában pedig azonos úton já r. Eltérések a k iv á lasz to tt anyagnak 
osztályokba való beosztásában vannak. A szakemberek hozzáértése, jóakarata 
bizonyára m egtalálná a m ódját az ezekben jelentkező akadályok kiküszöbö
lésének.

A gimnázium, valam int a polgári iskola I—-IV. és a népiskola V—VIII. o. 
szám ára tervezett tankönyvvel a részleteket illetően m ost még nem időszerű 
foglalkozni, m ert a k é t utóbbi tan ítástervének  készítése fo lyam atban van.

Az elm ondottakban iskolaszervezetünk alsó és középső tagozatának 
tankönyvvel tö rténő  ellátásával foglalkoztunk. Nem vo lt azonban szó a tan ító
képzőintézetről. E nnek  tan ításterve, valam int szakiskola-jellege m iatt nem 
lehet a középiskolával közös tankönyve. Az ilyen irányú kísérlet m ind az elmé
le t, mind pedig a gyakorlat síkján elbuknék."A tanító- és kántorképzés szem
pontjainak érvényesítése feleslegesen terhelné a középiskolai tan u ló t, a szak
szempontok korlátozása pedig kedvezőtlenül befolyásolná tan ító - és kántor- 

, képzésünket. A közös tankönyvben te h á t a szakirányú és az á lta lában  művelés 
kerülne szembe, am i iskolai nevelésünk kárára  kölcsönösen gátolná érvénye
sülésüket.

A szakirányú nevelés szolgálását teh á t külön tankönyvben  kellene meg
oldani, éspedig olym ódon, hogy ezt a m ár működő tan ító k  és kántorok is 
használhassák. A tanítóképzőintézetek oktatóm unkájában  és az orgonista- 
kántorképesítő vizsgálatokon szerzett tapasztalatok  arról győznek meg, hogy 
ilyen tankönyvre szükség van. Már m űködő tan ítók  és kán to rok  közléseiből, 
beszámolóiból az tű n ik  ki, hogy ők is erősen érzik ennek a tankönyvnek 
a  hiányát, hiszen ők sem vihettek  annakidején az iskolából m ás ismeret- 
anyagot m agukkal, m in t ami az előadások hallgatása és esetleg bizonytalan 
értékű jegyzetek használása nyom án bennük m egm aradt. Az idő természete
sen k o p ta tta  ezt is. M egtartani vagy éppen gyarapítani a lkalm as szakkönyv 
hiányában nem vo lt m ódjukban. Egyházi életünknek széles te rü letén  jelent
kező szükségletét elégítené ki teh á t ez a tankönyv, am ely rendeltetésénél
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fogva a tudom ány színvonalán állana, de azért figyelemmel lenne az érdekel
te k  ének és zenei készültségére, előtanulm ányaira. T ekintetbe véve az t a  szere
p e t, amely erre a tankönyvre tan ító ink  és kántoraink m unkakörében vár, 
a terjedelem  m egállapításában nem látom  feltétlenül szükségesnek a  rendel
kezésre álló időhöz történő alkalm azkodást. Olyan tankönyvre gondolok, 
am ely nemcsak az iskola szám ára készül. Ezért a benne foglalt anyagnak 
csak bizonyos része lenne iskolai ok ta tási anyag, a többi az éle t szám ára, 
önművelésre való. Minden tanulónak  nagy érdeke lenne teh á t, hogy m agá
val vigye az iskolából, és ú tm u ta tó u l használja fel a működése folyam án fel
merülő nehéz kérdésekben és helyzetekben.

A tankönyvek szerkesztésében tehá t nem az iskolák fajaihoz, hanem  az 
iskolák fokozataihoz alkalm azkodnánk. Ennek a megoldásnak anyagi szem
pontból is figyelemreméltó előnye m utatkoznék, az nevezetesen, hogy lehetővé 
válnék minden iskolafajnak tankönyvvel való ellátása, m ert az iskolák vagy 
a növendékek csekély létszám ából eredő nehézségek csökkennének, esetleg 
teljesen el is enyésznének.

Az elm ondottak nyom án a feladatok így alakulnak k i : közös tankönyvet 
lehetne kiadni a) a gimnázium, polgári iskola I—IV. (esetleg a népiskola 
V—VIII.), Továbbá b) a gimnázium V—-VIII., a líceum, a gazdasági közép
iskola I— IV. osztálya számára és c) a tanítóképző, m in t szakiskola számára. 
A tan ítástervek  alap ján  gondolni lehet arra is, hogy a k é t elsőnek (sőt bizonyos 
m értékig a harm adiknak is) lényegében azonos anyaga legyen. Szükségképpeni 
különbségek (részletesebb, m agasabb színvonalú kidolgozás, új anyag fel
vétele) a fejlettebb értelem és tan ítás te rv i kívánalm ak (szakszempontok) 
m ia tt lennének.

Ami a m unkarendet illeti, első helyen a tanítóképzőintézeti tankönyv 
elkészítése áll. Ennek kellene először megjelennie, m ert az o k ta tás eredményes
ségének biztosítása, illetőleg a tan ító  és az orgonista-kántorképesítő vizsgála
tok színvonalának emelése érdekében nagy szükség van reá és m ert a másik 
kettő  elkészítését jelentős m értékben megkönnyítené.*

Ez a tervezet az egyházi ének és zene tankönyveinek szerkesztésével 
összefüggésben felmerülő" tennivalókat és kérdéseket igyekezett feltárni, 
illetőleg reájuk feleletet adni. Teljességre igényt nem ta r th a t, annyival inkább 
nem , m ert olyan m unkálatra  vonatkozik, amelynek előzményei nincsenek. 
R endeltetését azonban betölti, ha indításul szolgál tervek, megoldási módok 
keletkezésére és ezekkel hiányainak pótlására.

Nagykőrös. Váczy Ferenc.

„ A  szókincs szelepe a nyelvtanításban.“

Ezen a címen je len t meg T e ttam an ti Bélának egy értekezése 1943 júniusá
ban. A negyven oldalra terjedő m unkát a „Délmagyarországi Nevelők Egye
sületének K önyv tára“ ad ta  ki első szám ként. Azt írja  a szerző a 30. o lda lon : 
„ . . .m in d e n  m egállapításunk csak az t a célt szolgálja, hogy v itá t, bírálatot, 
helyreigazítást, ha  kell, ellentm ondást váltson ki m agának az ügynek, a közép
iskolai nyelv tan ításnak  érdekében.“

A szerző arra  a különös, b ár közism ert eredményre ju t  vizsgálódása folya
m án, hogy : „M ind a szülőknek, m ind a főiskoláknak, m ind pedig az egyszerű 
megfigyelőnek is az a legfőbb, egyú tta l pedig a legm egokoltabb panasza, 
hogy nagyobb részükben felsőbb tanulm ányokra induló, végzett középiskolai 
növendékeink nem, vagy csak igen kevés esetben képesek a rra , hogy ném et 
nyelven íro tt szakkönyvet elolvassanak!“ — Aki figyelemmel kísérte a néhány 
évvel ezelőtt lefolyt m odern-nyelvtanítási v itá t, annak bizonyára nem ke
rü lte  el figyelmét a sokféle kívánság között ez az óhaj vagy megállapítás 
sem. A panasz te h á t voltaképpen nem is a mai gim názium ra vonatkozik, 
m ert hiszen csak az 1942— 43. tanév  végén kerültek ki belőle az első növendé
kek, hanem a rra  a középiskolai nyelvtanításra, am ely körülbelül 7000-es 
szókinccsel dolgozott, a szövegmegértésre ve tette  a sú ly t, és ebben érte el
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a legnagyobb eredm ényt. Különös, hogy a szerző m egint ilyen m am m ut- 
szókinccsel és célkitűzéssel szeretné dolgoztatni a középiskolát, amelynek 
az eredményével nincsen megelégedve.

De! 1. M egdöbbentő volna, h a  főiskoláink német nyelven íro tt szakköny
vek nélkül ne tudnának  pl. jó orvosokat vagy m érnököket nevelni. Ilyenekre 
van a társadalom nak elsősorban szüksége! 2. Nem „kétségbeejtő“ az érdekel
tek  között az a panasz, hogy nem  tu d n a k  boldogulni az idegennyelvű köny
vekkel, sőt, hogy egy szorgalmas és lelkiism eretes egyetemi hallgató szavait 
idézzem : „Ö rülünk, ha a m agyarnyelvű tanulm ányokkal el tu d u n k  készülni!“ 
3. A kiváló képességűeknek, akik a jó  szakképzettségen kívül bővebb k u ta tó 
m unkára is vágynak, nem nagy problém a a németnyelvű szakkönyv. 4. Így 
nagyon is v ita th a tó  ez a közism ert m ondat is : „Hiszen gim názium ot végzett 
növendékeink nagy részének az életben kevésbbé lesz szüksége arra, hogy 
ném et nyelven társalogjon, m int a rra , hogy érdeklődése, vagy  későbbi szak
ism eretei körébe vágó könyvet o lvasson.“ M ert ha ennek a m ondatnak  aka
ru n k  kedvében járni, m iért ne hallga tnék  meg akkor annak a 70 éves embernek 
a  panaszát is, akinek sohasem vo lt szüksége a német nyelvre, és mégis magol
nia kellett.

De ezek voltaképpen m ár elin tézett kérdések, m ert bárm ely idegennyelvi 
tan ításnak  vezető elve nem lehet olyan célkitűzés, amely nem  a  nyelv rendel
tetéséből ered. A nyelvtanítás akkor já r  a helyes úton, ha a nyelvérzék fejlesz
tésére építi fel m unkáját, m ert a nyelvnek természetes és egészséges vérkerin
gését a nyelvérzék adja. Mivel pedig a tan ítá s  m ódja követeli azt, hogy a m in
dennapi élet szókincséből fejlesszük ki a nyelvérzéket, ezért használjuk ezt 
a szókincset elsősorban. H a pedig a középiskola eléri azt, hogy növendékei 
3000-es szókinccsel tudnak  társalogni vagy fogalmazni (ennyi szót vél élővé 
tehetőnek a szerző), akkor olyan képességgel lá tta  el őket, am ely valóban le 
tu d  küzdeni m inden eléje kerülő nehézséget. — A nyelvi részt illetőleg pedig 
a  középiskolának m ás feladata nincsen is.

De térjü n k  vissza a 3000 szóra! M it je len t voltaképpen az, hogy 3.000 szót 
te ttem  élővé a növendékekben? Je len t jóval több szót 3000-nél, m ert hiszen 
a  szavak egy részéből a lko to tt összetett és képzett szó elég tekintélyes szám ot 
ad. Persze, hogy egyes növendékekben m ekkora ez a plusz, vagyis hány 
ilyenfajtájú  szót é rt meg a nélkül, hogy valaha is hallo tta  volna őket, nem 
állapítható meg, m ert függ egyes növendékek képességétől. Egy példával 
világítom meg állításom at. Minden növendék m ár a III. osztályban meg
tanulja a -r Sohn, -e szót. Már m ost az V. osztályban fordult elő a „versöhnen“ 
ige először. És kérdésemre, hogy ki é r te tte  meg a m ondatot, ak ad tak  néhányan, 
akik jelentkeztek. Az egyik így fo rd íto tta  : testvérekké fo rm álta  őket, egy 
m ásik aztán k ita lá lta  a jelentést. (Persze, van  sok olyan példa is, amelyhez 
nem  kell különösebb képesség.) Ügyhogy ha  például olyan szójegyzéket állí
tu n k  össze, am ely a középiskolában szükséges szavakkal foglalkozik, az ilyen 
lehetőségeket nagy m értékben figyelembe kell vennünk, m ert hiszen könnyen 
megjegyezhető és sokszor m indennapi szavak ezek. H a m egvizsgáljuk a leg
ú jabb  ilyenfajtájú  könyvet, T e ttam an ti B élának : A legszükségesebb ném et 
szavak és fordulatok c. középiskolai segédkönyvét, nem ta lá lju k  eléggé ki- 
aknázottnak  ezt a lehetőséget. így  például megvan : -r Schmerz : schmerzen, 
de nincs meg : um ringen (-r Ring m egvan), umnehmen (nehm en m egvan), 
um zäum en (-r Zaum megvan), tönen, eintönig (-r Ton, ertönen megvan) ; 
más példák : -e Rechtsakadem ie, -r  V olksgarten, -r K leinhändler, -e N atio
n a litä t, -e Erbeitsstelle, -r Fabrikarbeiter, -e Aussenstadt, -e Innenstad t, 
-r  Feldarbeiter, -r Taglőhner, -r Lackschuh, -r Torwächter, -r Verteidiger, 
-r Läufer, -r S türm er, -r Fahrweg, -e U nvorsicht, -e D reieinigkeit, -r O bstver
käufer, betrüben, kritisieren, aufkochen, zunähen, antragen, em porragen, 
Zureden, nachgeben, zimmern, schiffen, segeln stb. A jegyzékben felsorolt 
5564 szó teh á t jóval több szót jelen t, illetve jelenthet.

Vélekedésem szerint az volna a helyes feladat, ha körülbelül 2500 olyan 
szót teszünk élővé a növendékekben, am elyekből könnyen válh a tik  sokkal 
több . A pluszt azonban csak a növendékek képességeire b ízhatjuk . A közép-
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iskola kötelessége, hogy bizonyos mennyiségű szót élővé Legyen növendékei
ben, feladata, hogy elősegítse a szókincs bővülését.

T e ttam an ti úgy véli, hogy ennek a 3000-es szókincsnek élővé tétele 
nyomasztó teherkén t fekszik a tanárság  vállain ; én úgy érzem, hogy a nyelv- 
tanításban éppen ez a művészet.

A szerzőnek m indinkább elkedvetlenedő vizsgálata a tankönyvek (B it
ter—Puhr—Thienem ann) szóanyagának lelkiismeretes, gondos és igen fárad
ságos vizsgálatából ered. M egállapítja, hogy a szavaknak a tankönyvekben 
való előfordulásuk szerint voltaképpen igen kevés alkalom  nyílik a szó, a 
szavak egy részének felelevenítésére, és a tanárnak igen ügyesnek kell len
nie, és igén fárasztó m unkát kell végeznie beszédgyakorlatokkal, ha célját 
el akarja érni.

De voltaképpen nem is az a probléma Achilles-sarka, hogy a szavak tanítá
sunkban számszerint hányszor forduljanak (fordulnak) elő. A beszédkészségre 
való törekvés áz t parancsolja, hogy tervszerűen többször elevenítsük fel őket. 
Mit jelent ez, és m iért van a hangsúly a tervszerűségen és nem a mennyisé
gen? M e r t: igen sokszor feleleveníteni a szavakat, tulajdonképpen nem is 
nehéz feladat. V olt egy latin  tanárom , aki minden óra első 10—-15 percét arra 
fordíto tta , hogy szavakat kérdezett, szavakat és kifejezéseket elevenített fel 
növendékeiben. Ez az eljárás a szövegmegértést kétségtelenül elősegítette, 
ha  nem is vo lt gazdaságos m ódja a felelevenítésnek, és csak a szövegmegértés, 
m ajd  a m agyarból la tin ra  való fordítás szem pontjából vo lt hasznos. A beszéd- 
készség azonban m agában foglalja az analógia-képesség fejlesztését, ez pedig 
csak a szavaknak minél változatosabb nyelvi form ában való felelevenítése, 
gyakorlása ú tjá n  jöhet létre. A tervszerű és előrelátó fogalmazás-tanítás a szó
nak különböző formájú felelevenítését tűzi k i céljául, ez a voltaképpeni problémája. 
Ez pedig nem m egoldhatatlan problém a, és egyszersmind azt is jelenti, hogy 
az analógia fejlődésével az ú j szavak számszerinti (különböző nyelvi formákban)  
felelevenítése mindinkább csökken.

Ebben a fejtegetésem ben a kérdésnek csak általános jellegű részeit tá r 
gyaltam , m ert a részletező megbeszélést a folyóiratok m ai terjedelm e egyszerre 
nem  bírja el.

Eger. Lemle Rezső.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE I
Die philosophischen und religiösen Grundlagen des schweizerischen 

Gymnasiums. 1941. Verlag H. R. Sauerländer e t Co. A arau. 89 1.
Ez a rendkívül tanulságos könyvecske a svájci gimnáziumi igazgatók 

konferenciáján elhangzott következő előadásokat ta r ta lm a z z a : Les bases 
philosophiques et religieuses des gymnases confessionnels catholiques, par 
M. le Chanoine G. R ageth ; Die weltanschaulichen Grundlagen der konfessio
nellen protestantischen Gymnasien, von R ektor H. v. O re lli; Die philosoj*hi- 
schen und religiösen Voraussetzungen der Gymnasialbildung an der konfessions
losen neutralen  Staatsschule, von Dr. P . Gessler ; W as würde eine christliche 
B egründung des .Gym nasium s bedeuten? von Prof. Dr. H. B arth . Végül 
az előadásokhoz fűződő megbeszélés töm ör összefoglalása olvasható.

R endkívül érdekes és tanulságos lenne a könyv egész anyagának ismerte* 
tése, m inthogy azonban a papírh iányra s azzal kapcsolatban Szemlénk korlá
tozott terjedelm ére is tek in tette l erre nem igen van lehetőség, a bennünket/ 
legközvetlenebbül érdeklő második előadás gondolatm enetét foglalom össze 
amelyik a svájci hitvallásos protestáns gimnáziumok világnézeti alapjaival 
foglalkozik a következőkben :

Az előadásból m indenekelőtt az t tud juk  meg, hogy Svájcban három 
hitvallásos pro testáns gimnázium van : Schier-ben, Bern-ben és Zürich-ben.
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Keletkezésük szülőokát a B ibliát detronizálni akaró XIX.. századi pozitiviz
musra bekövetkezett reakcióban lehet és kell keresni és m egtalálni.

E hitvallásos iskolák bármelyikénél is hiába keresnők a világnézeti 
alapok pontos körülírását, elméleti rendszerezését. A filozófiához való viszo
nyuk kezdettől azonos vo lt azzal az állásfoglalással, ami a pro testáns dogma
tikusokra jellemző a filozófiához való viszonyukban. A pro testáns gimnáziu
mok épúgy nem ism ernek végleges, kötelező filozófiai irányzato t, ahogy nem 
ismernek ilyet m aguk a protestáns egyházak sem. M indegyikben csupán 
a valóság m agyarázására szolgáló em beri kísérletet látnak.

T anáraikat sohasem választják vagy értékelik a m erev dogm atizm us 
szempontjából. Következik ez abból az állásfoglalásból, am ely elsősorban 
az evangéliumi életnyilvánulásokat keresi és értékeli, s csak másodsorban 
a dogm atikai foi’m ulákat. A hitvallásos nevelést az különbözteti meg minden 
m ástól, hogy szám ára a nevelés célját nem az ember határozza meg, hanem 
az Isten tűzi ki. Az Ű ri imádság első kérése foglalja össze a hitvallásos nevelés 
számára a nevelés célját. Az antropocentrikus nevelési eszm ényektől eltérően 
— amelyek szerint a vallás is csak eszköze az emberi élet elmélyülésének és 
felemelkedésének —- a Biblia az Isten dicsőségét hangsúlyozza az emberi élet 
céljaként. Fölvetődhetik az a kérdés, hogy ha a Biblia a „glória Dei“-t állítja  
az élet központjába, alkalm as-e nevelési alapként a „hum ánum “ szolgálatára? 
Az elmélyedő vizsgálódás nyilvánvalóvá teszi : annál jobban já r  az ember, 
minél inkább m agáévá teszi a Biblia gondolatvilágát. Amilyen m értékben 
vágyakozunk nem a sa já t „ É n “-ünk kiteljesedése (Ján. 5 : 41— 44., Mt. 16 : 25), 
hanem az Isten  dolgai u tán  (Mt. 16 : 23) olyan m értékben tapasztaljuk  meg 
önmagunkban az élet m egnyilatkozását. Szenvedhetne-e k á rt az ember azért, 
m ert a Biblia csak a Terem tővel való életközösségben lá tja  az életet? (Ám. 5 : 6.)

Ahogy a fizikus elő tt a vasreszelődarabkák összevisszasága szabályos 
geometriai a lakzattá  rendeződik a mágnes hatására, úgy rendeződik az ösztö
nök és az ak a ra to t mozgató vágyak zűrzavara tudatos személyes életté, 
ha  hatn i kezd az élő Istenhez odakapcsoló h it.

Ez a hit kiküszöböli azt a két zavaró tényezőt, amely károsan befolyá
solja személyes életfe jlődésünket: az em beri ideál jelentőségének túlbecsülé
sét és az egyéni alkotóképesség bálványozását. A nagy em berekben csak az 
az igazán m aradandóan jelentős, am it Isten tő l ajándékba kap tak .

Akinek nincs Isten-hite, hajlandó a rra , hogy életének céljá t és m értékét 
önmagában ta lá lja  meg. Aki ezt „szellemi arisztőkráciá“ -nak nevezi, elfelejti, 
hogy önállósága csak a kúszó növényéhez hasonló, amely valam i nála magasabb 
dolog hiányában önm aga köré csavarodik, s éppen azért sohase ju t  tú l ön
magán.

A Biblia kijelentése Istenről véget v e t a sa já t „ É n “ -ünk  körül való 
elégedett forgásnak. Isten  országára vonatkozó kötelezésével közösségbe 
kapcsol, amelynek központja a „sum m um  bonum “ , minden érték egyetlen 
forrása.

A Biblia az em bert s az emberi é letet a maga egészében, testi-szellemi 
valóságában szemléli. E zért úgy á  m ateriális szükségletekkel nem  számoló 
spiritualizm usnak, m int a szellemi-lelki értékeket semmibevevő vitaiizm us
nak  korrektívum a. E zért nincs felségesebb és produktívabb dolog a világon, 
m in t az Igének való engedelmeskedés, m ert a „gloria Dei“ jelenti az em ber 
számára a kiteljesedést.

A protestáns gimnáziumok létesítése ó ta  e lte lt évtizedekben a szellem- 
történeti szituáció egészen m egváltozott. Oda le tt  a fejlődésbe v e te tt  bizakodó 
h it. Az a lázas sietés, amellyel Európa önm aga elpusztításának szörnyű m un
k á já t szervezi, a derűlátó hangulat helyébe azt a sö tét sejtést hozta, hogy 
az európai ku ltú ra  egy m enthetetlenül a mélybe sodró örvény forgatagába 
került. E lném ult az eredendő bűn felett való gúnyolódás, am elyet még néhány 
évvel ezelőtt egy világhírű svájci tudós a tudom ányos k u ta tá s  term észetes 
eredményének m inősített. Az embernek úgy kell lá tn ia  m agát Isten nélkül, 
ahogy Pestalozzi lá tta  : „elveszett, elvetem ül terem tm ény“-nek.

A Biblia alap ján  álló gimnázium vallásos feladata túlnyom órészben
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előkészítő term észetű. Max Zo'lingernek a tudom ány pedagógiai kezelésére, 
a tanulónak biológiailag m eghatározott felvevőképességéhez való alkal
m azkodásra vonatkozó követelését különösképpen szem előtt kell ta rtan i 
a világnézeti tárgyakkal kapcsolatban. A cél nem az, hogy egy szent és sért
hetetlen rendszerbe foglalt idegen gondolalvilágot erőszakoljunk a tanulóra, 
hanem az, hogy m egláttassuk vele a B iblia élő ta rta lm á t azért, hogy be
kapcsolódhassák a Bibliából áradó élet áramkörébe. H a az ember szükségét 
érzi is annak , hogy a maga fogalmazásában dogm atikai rendszert készítsen 
az Isten k ije len tésébő l; tudnunk kell, am it Pál tu d o tt, hogy csak rész szerint 
van bennünk az ismeret (I. Kor. 13 : 12). A Biblia a m aga igazságaival élet- 
terem tő erő t jelent ; nem szabad belőle, holt fogalmakkal herbárium ot csinálni.

A protestáns gimnázium másik propädeutikus feladata a tanuló emberi 
term észetével függ össze. H a Goethe szerint az igazság nincs összhangban 
em beri term észetünkkel, annak az iskolának, amelyik a tanu ló t a legmélyebb 
igazságok későbbi megértésére és átélésére akarja  előkészíteni, csak az a  célja 
lehet, hogy ránevelje növendékét arra, hogy a sa já t „ É n “ -jének alázatos és 
szigorú k ritikusa  legyen.

M indannyiunk számára szól az előadás sokatm ondó és szívenütő be
fejező m ondata  : „Darum hängt der Erfolg der protestantischen Gymnasien 
weniger von dem ab, was ihre Lehrer lehren, als von dem, was sie sind, weniger 
davon, ob sie recht haben, als davon, ob sie recht sind, d. h. ausgerichtet auf die 
biblische Zielsetzung : zuerst die Ehre Gottes, dann die Persönlichkeit des Schülers, 
zuletzt die Sachwerte.“

Debrecen. Ferenczy Károly.

HAZAI IRODALOM 1
M akkai Sándor: Szukád vagy. Révai. B udapest, 1943.
A regény meséje : az ifjúság szabadságharca - - önm agáért. E rnyei Tam ás 

először az iskolai kötelékektől való m egszabadulásban véli m egtalálni a szabad
ságot, az tán  a testiség felszabadulásában, míg végül —  nehéz küzdelm ek 
u tán  az ifjúkori eszményeket, a Szép K isérte te t megszemélyesítő Izukában 
m egtalálja önm agát s lelke felszabadulását. A küzdelem egyúttal : E rnyei- 
harc is : „erőnk szerint a legnem esbekért“ .

Közben Tamás egész ifjúkori élete lezajlik előttünk. Látjuk  középiskolás 
éveiben, á té ljük  egyetemi hallgatóságának idejét, tanári pályájának meg
kezdéséig és házasságáig.

A regény önmagában zárt egész, de eszmeileg szorosan összefügg az 
E rnyei-történetek előbbi részeivel. M akkai nagy családregénye nem egy család 
biológiai fejlődésének vagy hanyatlásának  tükre, hanem  egy nemes eszmények 
tüzé t melengető kis közösség harca ideáljaiért, harc a m úlandóság legyőzéséért, 
a Szép K ísérte tért. Vannak, akik megsebesülnek vagy összetörnek a harcban, 
m in t Róland vagy Ádám, de el nem züllenek, s vannak, akiknek sikerül 
kivívni a győzelemét, m int Tam ás ap jának  s neki.

A mese simán és színesen omló fonalára M akkai a m últ világháború 
elő tti másfél évtized egész m agyar é letét felfűzte gazdag bőségben omló képek
ben. O tt hullám zik a lapokon az enyedi „kollégyom “ középiskolás diákjainak 
élete a kisváros vidékies keretében. X nagyvárossá fejlődött Kolozsvár a maga 
kavargó, városias életével. Tam ás in ternátusának , a teológiai in ternátusnak, 
az egyetem nek a világa a bennlakók, a hallgatók, a professzorok színes, 
memoirszerűen élethű ábrázolásával. B etekintést kapunk a kávéhúzak, a szín
ház, a m ulatók forgóajtajai, függönyei mögé, az újságírás, a készülő új m agyar 
politika műhelyeibe, megismerkedünk szabadkőművesekkel, a „polgári 
radikalizm us“ , a Galilei-kör képviselőivel, hallunk Ady költészetéről, s Kolozs
v ár utcáin  találkozunk Tisza István impozáns alakjával. Tanúi vagyunk 
a leánygim názium  első lépéseinek. Á tsuhan a regény lapjain az elkövetkező
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világháború s Trianon vészes árnyéka. A háttérnek ez az élette l teli és gazdag 
ábrázolása a regény egyik legfőbb értéke.

A pedagógus M akkai i t t  sem tag ad ja  meg magát. A középiskolai ok ta tás
ról ad o tt sugalló erejű képek u tán  az egyetem pedagógiájáról kapunk találó 
megjegyzéseket s ra jzokat. A ztán a ta n á rrá  vedlő Tamás iskolájába, a fejlődő 
leánygimnáziumba p illan tunk  be egy kis nevelési sym posionra, s ilyeneket 
hallunk : ,,A leányok nem  érteni akarnak , hanem  szeretni. A fiúk  azt szeretik, 
am it m egértenek, a  leányok csak az t é rtik  meg, am it szeretnek. Könnyebb 
m egértetni, m int m egszerettetni.“

Makkai főerőssége ez a gazdagság, az élet színeinek, a tapaszta la tok
nak ez a bősége, m elybe m in t valam i gazdag sokrétű ta la jb a  ágyazza bele 
meséjének lefolyását. S e gazdagság arányos könnyed tagolásban van szét
osztva a regény lapjain .

Hasonló bőség és nagyvonalúság jelentkezik az alakok, főleg Ernyei 
Tam ás lelki életének rajzában . L átszik, hogy az író bőséges egyéni tapasztala
tokból s az ism eretek bő forrásából m eríte tt. Tamás lelki életének felépítése 
h ibátlan , de kissé elvont ízű : a lakjából éppen az esetlegességek, a mindennapi 
éle t apró színei hiányoznak, m elyek kissé közelebb hoznák a valósághoz 
a lak já t, s teltebbé, életszerűbbé tennék.

M akkai ereje úgy látszik a valóságos élet megfigyelésében, ábrázolásában 
s a nagy átfogások, elgondolások felépítésében van. Ahol képzeletére bízza 
m agát, képzelete a valóság ellenállása nélkül szárnyal, s eltéved vagy túlzásba 
esik. E zt érezzük Rozika alakjának megrajzolásánál s Izuka any jának  voná
saiban is. Ezek az alakok Jókais tulajdonságokkal rendelkeznek, de éppen 
ezért kevésbbé illenek bele a regény valóságerejű hátterébe . A nnál inkább 
onnan nő ttek  ki Tam ás kórházi cim borái, bár némi tú lzás i t t  is érezhető.

Megkapó a regény eszmei m agassága és bősége. Az egész tö rté n e t a nemes 
eszméknek m agaslati tisz ta  légkörében játszódik. A sok, az életnek csak 
a szennyét, nyom orúságát höm pölygető, „mélységeit“ ábrázoló „realista" 
regény u tán  jólesik lelkünket a könyv üde, tiszta  levegőjében megfüröszteni.

Székelyudvarhely. Tóth Béla.

Gallay-Gaibel Sándor : Mécses az erdőn.
Csinos kiállítású, kedves kis könyv Gallay-Gaibel Sándor v e rsk ö te te ; 

mindössze 72 lap, a  he tvenkét lapon 54 vers : néhánya hosszabb, javarészük 
rövidebb, egyik-másik alig több egy halk  és lenge sóhajnál :

A z Isten szeme vagyok: oly fényes 
és meleg.
Velem lát,
s velem láttok ti is, 
emberek

—  írja  a Napról ; míg a gyufa ezt m ondja m agáró l:
A z életem egy lobbanás, 
egy röpke láng és semmi 
más.
—  Ég-e ? -— csak ennyit 
kérdek. S  vége.

A halk hang s a verselés kecses és előkelő könnyedsége a k ö te t valamennyi 
versére jellemző. A költő  a csend ra jo n g ó ja :

A z élet dobját ha vered, 
üres zajt lelsz a zaj megett, — 
csak csendben szép, lármátlamit 
megfutni köröd, szótlanul.



Komoly, szerény és lemondó lélek szól az olvasóhoz a versekből, egy kissé 
mókásan-öreges bölcseséggel törődve bele a vá ltozhatatlanba, élete sorába : 

megnyesett szárnnyal 
vergődni porban, 
álmot keresni 
asszonyban, borban, — 
s mindenben, mindig 
egyedül lenni : 
ime, a programm 
mindössze ennyi.

Verse „bús, esti ének, borongó, halk“ ; a Múlt k itasz íto tt, m ostoha fiá
nak érzi m agát, pedig szilaj kam aszfüttyel szeretné felvenni a százszor szen
te lt, boldogságos Ma sugaras, ifjú mosolyát. Bár kö te té t a  fényekről szóló 
kis versciklus zárja be, a fénynél jobban kedveli a félhom ályt, színei nem 
ragyogók ; de éles megfigyelő, sok finom részletet meglát, s látásai és látom ásai 
erőltetés nélkül öltöznek kifejező szavakba ; m ondanivalóját töm ör és mégis 
légies lebegésű verssorok já tszva  viszik az utolsó sor epigram m atikus csattanó
jáig :

M ire lettél hát, vers, k is lepke, 
hisz ottpusztulsz, amint remegve 
nekilendül kibontott szárnyad 
e kormos, kopár, vad világnak ? —
De azért mégis : bár száz megállj 
zúduljon is rád, azt mondom : szállj !
S  ha percnyi libbenés csak élted ;
Voltál, repültél. Célod érted.

Nagyon rokonszenves költői egyéniség Gallay-Gaibe! Sándor ; szordinós 
m élyhegedű-hangja fülünkben cseng akkor is, m ikor kis k ö te té t m ár le te ttük  
kezünkből. Örülünk, hogy „sötétbe süppedt erdőszélen“ ráta lá ltunk  „csepp 
tüze láng jára“ , amelyről, úgy érezzük, jogosan hiszi, hogy „az ősi tűz szülte 
gyerm ekének, s testvérei a csillagok“ . Szondy György.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK
Igazgatói clőlépések. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter ú r Gulyás 

Sándor kiskunhalasi ref. gim názium i igazgatót, W eiszer Gyula nyíregyházi 
evangélikus leánygimnáziumi igazgatót és dr. K un Sándort, a debreceni 
ref. Kollégium gim názium ának igazgatóját 1944 jan u á r 1-i hatállyal az 
V. fizetési osztály 2. fokozatába sorolta be.

Tanügyi főtanácsosi kinevezés. A korm ányzó ú r W eiszer Gyulának, a 
nyíregyházi ev. Geduly Henrik-leánygim názium  igazgatójának, az OETE 
vidéki alelnökének, a tanügyi főtanácsosi cím et adom ányozta.

Szerkesztői üzenet. Szeretettel kérjük kedves m unkatársa inkat, hogy 
közlésre beküldött könyvism ertetéseikben okvetlenül tüntessék fel a cím 
u tán , hogy melyik kiadónál, mely városban, m elyik évben jelent meg a mű, 
továbbá m éltóztassanak megjelölni a könyv lapszám át és árát.

A szerkesztőbizottság határozatából tisztelette l tu d a tju k , hogy jövőben 
legfőképpen tudom ányos, pedagógiai m unkák ism ertetését fogjuk közölni, s 
csak egészen kivételesen je len te tünk  meg szépirodalm i m űvekről szóló b írálato t.

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület közleményei. A nevelési segélyekre március 
10-ig kell beadni a kérvényeket. Az ösztöndíjra felvetteknek nem kell ú jra  
folyam odni, csak egy félív pap írra  le kell m ásolni az I. félév eredményét 
(tárgy, óraszám , fokozat) és az illetékes iskola igazgatójával h itelesíttetni, 
ak i az t is igazolja, hogy a  II. félévre m ár beiratkozott, és 200P-nél nagyobb 
idegen ösztöndíja nincs.

A testü leten  kívüli tag tá rsak a t kérjük, hogy az évkönyvhöz mellékelt 
befizetési lapon f. évi tagdíj fejében 6 P - t  (t. i. az 5 P  tagdíjhoz 1 P -t 
kérünk az évkönyvre) és esetleges — a befizetési lapon je lze tt — h á tra 
lékos ta rto zásu k a t kü ld jék  be. Jakucs István főpénztáros.
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l-ll., HI—IV. is V-VI. KÖTETE MEGJELENT.
Ezenkívül kapható a

Honvédelmi ismeretek leány VH—VÜL, fiú V—VL 
és VH—VIII. kötete.

Megrendelhető : Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalatánál, 

Debrecen, Böszörményi-út 6. sz.;
M J H é liu S J L * *  könyvkereskedés,

Debrecen, Ferenc József-út 26. sz., 
valamint az összes íöbizományosoknál.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231 —1938. 
IX. sz. 1938 Január 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kőtelező használatát 1939 szeptember 1-1 hatállyal a 
középiskolákban elrendelte.

A szabványosított iskolai füzeteket Debrecen sz. kir. 
város és a Tiszántúli református egyhAzkerület könyvnyomda

vállalata is előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
múltú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

D ebrecen tz .  kir. város és a  T iszántúli ref. egyházkerü le t könyvnyom da-válla la ta . 1944— 634.
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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. Bánkúty Dezső, dr. H. Gaudy László, 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

MEGJELENIK évenként 12 füzetben.
ELŐFIZETÉSI DÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 jillér. — 

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.

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. Évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári 
üdülőben nyaralási segélyre június 10-ig.

K IA D Ó H IV A TA 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 EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 3 P  20 jillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő (Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 80 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 6 P  évi 
tagsági díj.

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

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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Áz ORTE memoranduma 
az Országos Közoktatási Tanácshoz.

Az ORTE-nek 1943. XI. 24-én kelt 63—1943. körlevelére a 
következő intézetek küldték be 1944. II. 20-ig javaslataikat.

Fiúgimnáziurrtok: Csurgó, Debrecen, Hajdúnánás, Hódmező
vásárhely, Kecskemét, Kisújszállás, Kolozsvár, Máramarossziget, 
Nagykőrös, Pápa, Sárospatak, Szeghalom és külön a maga egyéni 
elgondolásait Nagy Miklós, szeghalmi gimnáziumi igazgató (13).

Leánygimnáziumok : Baár-Madas Budapest, Debrecen, Miskolc, 
Nagyvárad (4).

Tanítónőképzőintézetek: Nyíregyháza, Pápa, Székelyudvar- 
hely (3).

Polgári iskolák : Debrecen fiú-, Debrecen leány-, Hajdúböször
mény leány-, Szentendre fiú- és leányiskola (4).

Ez aránylag nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy évkönyvünk 
szerint van 27 fiúgimnáziumunk, 9 leánygimnáziumunk, 4 - 4  tanító- 
és tanítónőképzőnk és 16 polgári iskolánk, vagyis összesen 60 inté
zetünk, és ezek közül csak 24-en nyilatkoztak meg, ami éppen 40%. 
Talán a többit visszatartotta azon felfogás, ami a Baár-Madas írá
sában kifejezetten benne van, hogy ezekről a kérdésekről beszélni 
„ma nem időszerű“. Kétségtelenül felvetődik bennünk az a kérdés : 
nem anachronizmus-e tárgyalni ezen problémákról a mostani világ
háború döntő szakaszában? De azt gondoljuk, hogy egyfelől akár
milyen szörnyűséges és fenyegető a jelen, egyszer mégis csak lesz 
ismét béke és nyugodt jövő, s nem halaszthatunk minden tennivalót 
akkorára, másfelől, ha a legilletékesebb helyről megkérdezték a 
magyar tanárságot a legfontosabb köznevelési feladatokra nézve, 
akkor nekünk elmulaszthatatlan kötelességünk érdemleges választ 
adni.

Javaslataink kidolgozásánál általában nem nevezzük meg név- 
szerint az egyes beküldő intézeteket, csak igen ritkán tesszük ezt. 
Az is természetes, hogy az aprólékos részleteket és az eltérő véle
ményeket mellőzzük.

I.
Először azokat a javasla tokat m ondjuk el röviden, amelyek —  körleve

lünk m eghatározását idézzük — „ a  m ai iskola keretei között m ozognak“ , 
tehát ezeket még a m ostani világháborús helyzetben is meg lehet valósítani 
kisebb-nagyobb nehézségek m egszüntetése után.
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Fiíiyiiniiáziumok ős leánygimnáziumok.

A) Iskolaszervezet.

1. Jóform án egyhangú panasz tárgya a túltengő adm inisztráció, mely rá
nehezedik a tanügyi igazgatás minden te rü le té re  : főigazgatóságokra, igazgató
ságokra, osztályfőnökökre, egyes tanárokra. Ezen feltétlenül, minél sürgőseb
ben és gyökeresebben segíteni kell, m ert az egyre duzzadó bürokratizm us 
áradata  hovatovább pusztítólag elborítja  köznevelésünk egész területét. 
Az igazgató pedagogarchai tiszte, ami pedig tulajdonképpeni h ivatása volna, 
egyszerűen lehetetlenné vá lt, íróasztalának aktagyártó  rab jává  le tt, aki 
elveszítette a m aga közvetlen kapcsolatát, irányító befolyását a vezetésére 
bízott ifjúsággal és tanára ival. De hasonlóan rossz a helyzet az osztályfőnök
ség és az egyes tan á ri munka körében is.

Az igazgatói irodákban a rhegoldás m ódjául egyetértőén állandó jellegű 
írnok (vagy nevezzük irodatisztnek, esetleg titkárnak) alkalm azását javasol
juk, m ert az igazgatóhelyettesi intézm ény egyáltalán nem b írja  kielégíteni 
a rendkívül m egszaporodott irodai tenn ivalókat is.

2. A felekezeti iskolák számára erős m egterhelést jelent a tú lzo tt iskola- 
látogatás. Van olyan tanév, amikor az állam i felügyeleten kívül az egyházi 
látogatás is teljes m értékben m egtörténik, sőt több szakfelügyelő is megjelenik. 
Ezek a hivatalos látogatások akarva-nem akarva m egzavarják a tan ítás és 
nevelés rendes m unkáját, igazgatót és tanárokat kizökkentik a szokott m enet
ből, és az ifjúságban is bizonyos lelki feszültséget ajzanak fel. Ez semmiképpen 
sem kívánatos. Éppen azért elég volna tanévenként egy hivatalos generális 
iskolalátogatás erre nézve az egyházi és állam i felügyelet megegyezhetik 
egymás között — és legfeljebb még egy-két szakfelügyelő vizsgálata, ha az 
okvetlenül és ha laszthatatlanul szükséges.

3. A reform átus felekezeti iskolák önkorm ányzata állíttassák vissza 
az 1790— 91 : XXVI. te.-ben és az 1935 : VI. tc.-ben m eghatározott formában, 
különösen ezen utóbbi törvény 8. és 9. §-aiban m egállapított jogelvek szerint. 
Az állam  ezen iskolákban csak a legszorosabb értelemben v e tt főfelügyelet i 
jogot gyakorolja, és ez a főfelügyeleti jog gyakorlása ne legyen közvetlen 
irányítás és rendelkezés. A református középfokú- és középiskolákhoz csak 
az egyházi főhatóságon keresztül érkezzenek rendelkezések, teh á t az.állam i 
főfelügyelet csak az egyházi főhatóságon keresztül érintkezhessék a reform á
tus iskolákkal. Mert a főfelügyeleti jog m ai gyakorlási rendje szerint a refor
m átus iskolák nevelésének egyéni és sajátos színezete nem érvényesülhet, 
hanem az egyformaságba szürkül bele, aini pó to lhatatlan  veszteség a m agyar 
közművelődés számára.

4. Megfontolandó azon életrevaló gondolat, am elyet több  részről is i'ef- 
vetnek (Debrecen, H ajdúnánás, Nagy Miklós), s ez a m ai félévi időpontok 
m egváltoztatása. A terv az ORTE kebelében nem új, hiszen az 1934. évi buda
pesti közgyűlésünkön m ár embryonális a lakban  erről előadás hangzott el,1 
am elyet akkor á lta lában  véve helyesléssel fogadott a jelenlevők többsége.

Most a konkrét terv  a következő :
Sokévi tapaszta la t m egállapította, hogy egv-egy tanévben  a vasárnapok 

és a szünetek leszám ításával a teljes tan ítási napok száma 200 körül ingado
zik, teh á t egy-egy félévre 100 teljes tan ítás i nap esik kerekszám ban. Viszont 
meteorológiai adatok azt m u tatják , hogy a legnagyobb melegek június közepé
től augusztus közepéig, a legnagyobb hidegek pedig december 20-tól január 
végéig szoktak lenni. É  két előzményből következik az az elgondolás, hogy 
az első félévnek augusztus közepétől december 20-ig, a m ásodiknak jan. 
20-tól június 15-ig kellene tartani, úgyhogy m indenikben a 100 100 teljes
tanítási nap meglegyen. Ez az új beosztás igen sok előnnyel já rna , és főleg 
lehetővé tenné a téli sportok gyakorlását is az ifjúságunk szám ára, amitől 
ma éppen a rövid té li szünet m iatt legnagyobb részben el van  zárva.

1 ORTE-évkönyv 1933 -31. évi. Dr. Veress István : „Téli szünet“ , 21- -28. I.
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5. Gyökeres változást jelentene az a  kívánságunk, am ely a mai keretek 
közül tulajdonképpen m ár kinő, hogy az 1934 : XI. te. á lta l lé tesíte tt egységes 
középiskola, a gimnázium helyett o lyan  középiskolát kell alkotni, amely 
az alsó négy osztályban egységes, ellenben az V. osztálytól több tagozatra válik 
szé t: a) egy gimnáziumira az óklasszikai ismeretek h a tá ro zo tt és kihangsúlyo
zo tt tan ítá sáv a l; b) egy reálisra a term észettudom ányi és m atem atikai 
ismeretek ugyancsak határozo tt és u ralkodó mértékű tan te rv év e l; c) egy .mező- 
gazdaságira ; d) egy ipari és kereskedelm i jeliegűre. A m agyar középiskolai 
tanárság túlnyom ó többsége évtizedek ó ta egy ilyen középiskolai rendszer 
m egalkotását k ívánja, de sem az 1924 : X I., sem az 1934 : X I. te. nem helyez
kedett erre az alapra. Ez elgondolás indokait itt akárcsak röviden is kifejteni 
felesleges, annyira közismertek ezek.

B) Tanterv.

1. Középiskoláink tantervében uralkodó helyet foglaljon el a magyarság- 
tudomány, melynek egyes részeit m ind a nyolc éven á t megfelelő óraszám ban 
és minden osztályban tan ítan i kell. Elfogadjuk alapul Szinyei Merse Jenő 
kultuszm iniszter célkitűzését, m elyet az országos közoktatási tanács új idő
szakának m egnyitásán m ondott beszédében hangoztatott :2 „Tudatos és eszmei 
alapon álló nemzetnevelésre van szükség a magyar élet egész vonalán. Nem zet- 
nevelésünk azonban nem képzelhető el m ásként, csakis a m agyarságtudom ány 
alapján. E lsőrangú feladat teh á t a m agyarságtudom ánynak terjedelem ben 
minél teljesebb, eszközeiben minél tökéletesebb k ialak ítása  és fejlesztése, 
de az is, hogy a m agyarságtudom ány eredményeit a nemzetnevelés irányítói 
és m unkásai tudom ásul vegyék, s célkitűzéseiket, eszközeiket ezek figyelembe
vételével határozzák m eg.“

A m iniszter ezen ny ila tkozatában  „elsőrangú feladatnak“ jelöli meg 
a m agyarságtudom ány „k ia lak ításá t“ és „fejlesztését“ . Ez helyes, bár a meg
alapozás, a kialakítás m ár nagyobb részében kész, csak a fejlesztés teendői 
várják a m aguk m unkásait. Az egész feladatra kellő ú tm utatással szolgál 
Györffy István  egyik m űvében :s „A  középiskola az az iskolatípus, mely 
alapot ad az európai m űveltségszint elérésére. Ez az iskola azonban idáig 
csak a középosztály hagyom ányait v e tte  tekintetbe, s elgondolásunk szerint 
a jövőben el kell fogadnia alapul a néphagyom ányt is. H a ezt m egvalósítjuk, 
á th idaltuk  azt a roppant szakadékot, am ely a nép és a középosztály között 
fennáll. A középiskolába azonban nem csak önálló tan tárgyként óhajtjuk  
bevinni a népism eretet, hanem valam ennyi tantárgy a lap jává  k ívánjuk tenni, 
így a vallási órákban a néplélektant, társadalom rajzot, a m agyar órákban 
a néphagyom ányt, a népi művelődést, társadalom rajzot, település- és népiség- 
történetet, a földrajz-term észetrajzi órákban a település-földrajzot, tárgyi 
néprajzot, az ének- és zeneórákban a népzenét, a to rnaórákban  a népi já ték o 
kat, táncot stb. Minden középiskolai tantárgynak a néphagyom ányból kell 
kiindulnia, és az egész tanm eneten ezen alapelvnek kell végighúzódnia az első 
osztálytól egészen az érettségi vizsgáig.“ 4

R á kell i t t  m utatnunk  azon tén y re , hogy „külön nemzeti és külön népi 
hagyományról szoktunk beszélni“ . E z é r t  szükséges a fogalmak határozott, 
biztos tisztázása, legelőször a „n em ze t"  fogalmának a m egállapítása. Alapul 
legalább is azt kell elfogadnunk, am it Györffy István ad :5 „A  nemzet politikai 
közösség, m elyet a közös szárm azás, közös anyanyelv, közös történelem , 
közös hagyom ányok tartan ak  egybe, vagy  a közös életviszonyok, életérdekek 
kovácsolnak össze hosszú idő a la tt.“ A nemzet fogalm ának ilyen m eghatáro
zását kell érvényre ju tta tn i a m agyar középiskolák célkitűzésében és az ezt 
megvalósítani törekvő tantervben.

2 Űj Magyarság, 1943 dec. 5. 7. oldal.
3 „A népliagyomány ás a nemzet! művelődés“, 3. kiadás : Bp., 1912. f>9—72. I. ,,A közép

iskola és a népismeret“ c. fejezet.
*. 5 Györffy T. i. m. 7 —8. I. *
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2. H atározo tt kívánság, hogy a heti egyórás tárgyak kérdését sürgősen 
rendezni kell. H eti egy óra nem ér lényegileg semmit. Vissza kell teh á t állítani 
az e lvett órák szám át legalább a heti két órára.

3. Az elm últ évek tapaszta la tai igazolták, hogy a m agyar nyelv mai 
IV—VIII. o. tan terve a mai heti óraszám és tanulói létszám  m ellett nem 
hajth a tó  végre sikeresen. Ezért, ha a m ai tan te rve t eredményesen akarjuk 
tan ítan i, akkor e két akadályozó nehézséget meg kell szüntetni. Vagy pedig 
célszerű megoldás lenne az, ha a IV. osztályban tanítanák a stilisztikát és 
retorikát, az V. osztályban a poétikát, a VI., VII., VIII. osztályban pedig 
megfelelő szétosztásban az irodalom történetet.

4. Nemzetiségeink nyelvének (rom án, tó t, rutén, szerb) ta n ítá sá t fakul
ta tívvá kell tenni valam elyik nagy nyugati ku ltú r nyelvvel (ném et, angol, 
olasz, francia), és csak az tanulja, aki arra önként jelentkezik.

5. A bölcseleti elő tant feltétlenül k é t évben, a VII. és V III. osztályban 
kell tan ítan i, legalább heti 2—2 órában, am i a református gimnáziumokban 
hagyományos gyakorlat. Indokolása közismert.

6. A term észettudom ányok szűk térre  szorítását á lta lában  panaszolják. 
Ezen gyökeresen csak úgy lehet m ajd segíteni, hogy újra lé tes ítjü k  a meg
szüntetett reális tagozatot, amelyben kielégítő óraszámot nyernek a term észet
rajz, a vegytan, a fizika, a szám tan. Addig is lehet azonban némi javítást 
eszközölni e fogyatkozásokon.

A vegytan heti óraszám át vissza kell állítani, vagyis he ti három  órában 
tanítani.

A II. osztály földrajz anyaga nehéz és sok : két évre kell szétosztani.
7. Az énektanít ást ki kell terjeszteni a gimnázium mind a nyolc osztályára 

az állam i intézetekben is. Ennek szükségességét nem kell v ita tn i, az annyira 
nyilvánvaló. Ezzel kapcsolatban országos és törvényes rendezést igényel 
az énektanári képesítés ügye. Viszont a felekezeti intézetek rendes énektaná
ra it fel kell venni a nyugdíjas tanárok  sorába.

C) Túlterhelés• (tankönyvek).

1. A m agyar középiskolának sok-sok évtizedes rákfenéje a túlterhelés, 
amelyről tem érdeket tanácskoztak, ír tak  és beszéltek, de nem csak nem le tt 
m indennek semmi érdemleges eredménye, hanem ellenkezőleg egyre súlyo
sabb teherként nehezedik tanulóifjúságunkra. Végre mégis csak tenni kellene 
e téren az illetékes tényezőknek olyan intézkedéseket, amik gyökeres javulást 
hoznának.

E  kérdés tárgyalásánál legnagyobb részben reform átus anyaszentegyhá- 
zunk legfőbb tanügyi hatóságának, a Reform átus Egyetem es K onventnek 
az álláspontjára helyezkedünk.0 A K onvent ugyanis a közelm últban kérdést 
in tézett a túlterhelésre vonatkozólag az összes református gimnáziumokhoz, 
és a beérkezett felterjesztésekből á llíto tta  össze a maga h a tá ro za ta it az 1941. 
évben. A m egkérdezett 24 intézetből 22 a következőkben jelöli meg a tú l
terhelés fő o k a it: „1. nagy a heti órák száma, 2. nem megfelelő az órák tárgy
szerinti elosztása az egyes osztályokban és 3. túlságosan sok az egyes tárgyak 
keretében feldolgozandó anyag“ . Ezeken kívül megemlítik még többen  a sok 
ifjúsági egyesületet, a leventeséget, a bő és hosszas tankönyveket, a vonattal 
bejárást stb. Egyesületünk elnöke és alelnöke is foglalkoztak a túlterhelés 
kérdésével és tanulm ányaikban m ár akkor ■— 1928., illetőleg 1939. évben 
nagyjából ugyanezen okokat hozták fel a túlterhelés előidézőiül.7

2. Felm erül a kérdés, hogyan lehetne a túlterhelést csökkenteni?
Az Egyetemes K onvent idézett jegyzőkönyvi pontja  szerint (369. lap) : 

„A heti óraszám redukciója, 2. a redukált óraszámnak megfelelő tantárgy- 
felosztás, 3. az egyes tárgyak keretében tan ítandó  m inim ális anyag meg-

6 Egy. Konvent jegyzőkönyve 274 -1941. sz. t
7 Dr. Bessenyei Lajos : „A tanulók túlterhelése“. Debrecen, 1928. — Dr. Papp Ferenc :

,,A magyar gimnázium új hármaskönyvc“, Prot. Tanügyi Szemle, 1939. évi', jan. szám, 1 20. I.
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jelölése.“ Ezeket a javaslatokat helyeselni lehet, m ert valóban ez az egyetlen 
módja a jav ításnak . Csupán a „m inim ális anyag“ megjelölése nem elegendő, 
mivel azt a túlbuzgó tanárok lépten-nyom on á thágha tják . Hanem a m ini
mum m elle tt meg kell adni a m axim um ot is, vagyis pontosan kitűzni a két 
limest, am inek keretein kívül nem lelieL és nem szabad túlterjeszkedni. Ezen
kívül az Egyetem es K onvent hozott még akkor egy 18 pontból álló határoza
tot is, am ely igen megszívlelendő résztetintézkedéseket tartalm az, és ezeknek 
végrehajtása szintén sokat ja v íth a t a mai káros állapoton.--

3. Az Egyetem es Konvent ugyanezen jegyzőkönyvi pontjában van emlí- 
lés téve egy egészen eredeti javaslatró l (Debrecen, fiúgimn.), amely szerint 
„hetenként egy nap a leventekiképzés, írásbeli feladatok elkészítése, esetleg 
egyesületi élet céljaira tartassák fen t“ . Ez tulajdonképpen angol norma volna, 
m ert az angol középiskolákban egy nap, rendszerint a csütörtök, egészen 
mentes a szellemi m unkától, ellenben mindvégig a sportnak  van az átengedve.

4. A he ti óraszám redukciójánál u talunk  egyesületünk elnökének fent- 
em lített tanulm ányára, amelyben az I. és II. o. heti óraszám a 24, a 111. és IV. o. 
26, az V. és VI. o. 28, a VII. és V III. o. 30. Ezeken felül semmiféle címen 
több óra nincs és minden délután egészen szabad lenne.

5. Helyes és célszerű lenne a tankönyvek terjedelm ét is csökkenteni, 
természetesen azzal a szigorúan m egtartandó és ellenőrizendő feltétellel, 
hogy az egyes tanárok ne írassanak a tanórákon a tanulókkal jegyzeteket. 
A tankönyvek legyenek jók, olcsók, szépek és szem léltető képekkel bőven el
lá to ttak . A kiadandó tankönyvek m egbhálásának m ai m ódját á t kell alakítani.

A tanárok  számára kívánatos az egyes tan tárgyak ra  vonatkozólag 
vezérkönyvek és szak-kézikönyvek kiadása.

D) Módszer.

1. A teljes módszertelenség ép olyan hiba, mint a túlzásba v itt módszeres
kedés. A céltudatosan kidolgozott és tervszerűen alkalm azott módszer el
engedhetetlen alapfeltétele az eredm ényes tan ításnak . Sőt egyik kiváló és 
híres reform átus pedagógusunk, néhai Dóezi Imre, egy értekezleten a követ
kezőket m o n d o tta : „A tú lterhelés kérdése tulajdonképpen módszertani 
probléma,“ 8 amivel azt kívánta kifejezni, hogy helyes módszer alkalm azása 
esetén nincs túlterhelés. Ez bizonyos m értékig téves m egállapítás, de kétség
telenül sok igazság van benne.

2. Éppen azért okvetlen meg kell kívánni a tan ításban  : 1. a tanárok 
előkészülését a tanórákra és 2. a ta n ítá s  tervszerűségét. Hosszadalmas lenne 
e két feltétel részleteinek a m egtárgyalása, de felesleges is, mivel a 3500 
1936. ein. sz. VKM rendelet e tek in te tben  alapos ú tm u ta tásoka t tartalm az. 
Csak arra kell nagyon vigyázni, hogy se a tanító  tan áro k , se az ellenőrzést 
gyakorló tényezők (igazgató, szakfelügyelő, főigazgató) ne menjenek túlzásba 
a maguk feladatainak teljesítése közben. A másik dolog, amire igen ügyelni 
kell, ^zon igazság, hogy nem minden jó , ami új, s nem  minden rossz, ami régi.

E) Tanárképzés.

1. M egdönthetetlen igazság, hogy a jó tanáron fordul meg legnagyobb 
részben a tan ítá s  és nevelés sikere. Iskolaépületek, szertárak, könyvtárak 
és más egyéb kellékek csak kis részben biztosíthatják  az eredményes közneve
lést. Éppen azért rendkívül fontos és a  legelső feladat a helyes, e célnak meg
felelő tanárképzési Kétségtelen, hogy az 1924 : X X V II. te. a tanárképzés 
(erén lényeges és értékes v á ltoz ta tásoka t hozott a megelőző múlthoz képest, 
de az e lm últ m ásféf évtized súlyos fogyatkozásokat és hiányokat m u ta to tt 
meg, am elyeket sürgősen orvosolni kellene.

8 A debreceni református Kollégium gimnáziumának 1928 nov. 30-án tartott szülői érte
kezletén, melynek tárgya „A tanulók túlterhelése“ volt, mondotta az idézett szavakat.
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2. A tudom ányegyetem ek bölcsészetkarai ma is a tudósképzést szolgál
ják , érthetetlenül, hiszen a hallgatóknak legfeljebb 1% -a v á lasz tja  tanulm ányi 
céljául a tudós p á ly á t, 99%  m ár kezdettől fogva ha tá rozo ttan  tanár akar 
lenni. E  kirívó és sajnálatos visszásság m egszüntetését célozták a tanárképző
intézetek, amelyeknek előadáséi pótolnák a középiskolai tan á ri vizsgálatok 
anyagát, és lennének h ivatva előkészíteni a leendő tan á ro k a t középiskolai 
köznevelői pályájukra. De e tanárképzői előadások is legnagyobb részükben 
nem oldják meg a célkitűzésüket. Ez az egyik Achilles-sarka m ai tanárképzé
sünknek, a másik a gyakorlati, vagyis ötödik évvel kapcsolatos. E  kérdést 
részletesen tá rg y a lja  egyesületünk elnöke egyik nemrégiben m egjelent cikké
ben,9 amelyben u ta l a „M agyar Felsőoktatás“ c., Hórnan B álin t á lta l közzé
te t t  és Mártonffy K ároly á lta l szerkesztett három kötetes m unkára, különösen 
annak harm adik kötetére , ahol ez a problém a részletes tá rgyalást nyert. 
Az i t t  nem em líte tt részleteket onnan bárki megszerezheti.

3. Javaslatok :
a) mivel rendes időben alapvizsgára a hallgatóknak csak 50% -a, szak

vizsgára pedig csupán 20% -a jelentkezik, azért a tanulm ányi idő t egy évvel 
fel kell emelni

b) az alapvizsgálat az első év végén teendő le leszűk íte tt anyagból és 
ez a vizsgálat legyen szelektáló célú is ;

ej a különböző vizsgálati anyagokból ki kell hagyni a tudósképzés anyagát, 
de viszont legyen benne a teljes középiskolai ta n a n y a g ;

d) a bölcsészethallgatók heti óraszáma m inimum 24, m axim um  minden
féle címen 30 le h e t; ezekből csak 12 legyen egyetemi óra, a több i tanárképző i;

c) a tanárképzői előadások szaktárgyanként tantervszerűleg legyenek 
m egállapítva, és ugyanígy adják is elő azokat, úgyhogy 4— 5 év a la tt minden 
egyes középiskolai tan tá rg y  anyaga teljes és kim erítő tárgyalásban  részesüljön ;

/)  ezeket a tanárképzés előadásokat legnagyobb részben középiskolai 
tanárok  tartsák , akiknek megvan a kapcsolatuk a való élettel és a gyakorlati 
tanítással ;

g) a gyakorlati óv m indenesetre egy teljes tanév legyen, mégpedig 
kizárólag szeptem ber 1-től június 30-ig tö lthető csak ki, hogy így a jelöltek 
végigcsinálják egy kerek tanév  minden m o z z a n a tá t;

h) vidéken semmi körülm ények közt se lehessen gyakorolni ; ellenben 
az egyetem székhelyén m ás intézetek, nem csak a gyakorlógimnázium, kiváló 
tanárai mellé is legyenek beoszthatok gyakorló tanárjelö ltek  ;

í j  a p róbatan ítás lefolytatásának m ozzanatai határozo tt szabályozást 
nyerjenek, és a sikertelen eredménynek érvényt kell szerezni azzal, hogy az 
ilyen jelöltet egyévi megismétlésre kell kötelezni, s ha ez sem sikerülne, úgy 
tanár belőle ne lehessen.

i F) Leoenleség.

1. Revideálni kell a levenleségre vonatkozó intézkedéseket is. Kívánatos, 
hogy az Országos K özoktatási Tanácsnak éppen úgy a hatásköre alá tartoz
zék a leventeség is, m in t ahogyan odatartozik a középiskola. A középiskolai 
leventeség nevelési problém áit, legyenek azok testiek  vagy szellemiek, nem le
het kivonni a Vallás- és K özoktatásügyi M iniszter legfőbb irányítása alól.

2. A leventeség terhes elfoglaltságot ró az ifjúságra, a tanárokra és az 
intézet igazgatójára. A cél érdekében a lehetséges könnyítéseket sürgősen 
eszközölni kell.

3. Az egyes osztályok levente-tankönyveiben tárgyi tévedések vannak, 
'ezeket helyesbíteni kell.

4. Legcélszerűbb lenne az ú. n. Honvédelm i Ism eretek anyagát a rokon 
rendes tan tárgyak  anyagába besorolni. E zért nem kell új tankönyveket 
írni, hanem csak kisebb füzetekben mellékelni az illető tan ítási anyagot.

9 Vitéz dr. Bessenyei Lajos: „Tudósképzés, tanárképzés“, Prot. Tanügyi Szemle, 1943. 
évf. aug. szám, 169—176. 1.
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B) Tanterv.
1. Szükséges volna a tanító- és tanítónőképzők mai tantervének alapos 

átdolgozása és I. a tananyag  csökkentése általában, hogy így a túlterhelés 
terhén könnyítsenek; 2. a gyakorlati kiképzés m értékét jelentősen megnö
velni. Ma sok felesleges ism eretet tan ítan ak  kevés óraszám m ellett, és alig 
néhány alkalom kínálkozik a jelölteknek a gyakorlati tanítás módszeres 
elsajátítására.

2. A tan te rv  átdolgozásánál nagy súlyt kell helyezni a magyarság- 
tudom ány, a környezet- és falu tanulm ány elsőrendű fontosságára.

3. A tan te rv  részleteinél különösen kiemeljük a m agyarnál egy bőanyagú 
olvasókönyv szükségességéi, a ném etnél a m aiaknál jobb tankönyvek szerkesz
tését, a m ennyiségtan anyagának a IV. o.-ban való befejezését és az V. o.-ban 
csak a tan tá rg y  módszerének ism ertetését, á magyar történelem  anyagának 
a közép- és középfokú iskolák alsó és felső osztályaiban összhangbahozatalát, 
a gazdaság- és ház ta rtás tan  mai óraszám ainak és tananyagának  gyökeres 
á talak ítását.

l'oIj|ári iskolák.
A) Iskolaszervezet.

Mai alak jában  sem a középiskola, sem a polgári iskola nem felel meg 
kellő módon és m értékben a m aga feladatának, és zavarólag hat az elemi 
iskola V V ili. osztályainak újabb kifejlesztése is. Ezek a párhuzamos 
működésű iskolafajták többször és több  helyen szinte egymás rovására fejtik 
ki m unkájukat. Gyökeres rendezésre van  szükség, m elynek alapelve az egy
séges célkitűzésű m agyar nemzeti m űveltség ápolása és kiépítése lehet csupán.

B) Tanterv.
1. K ívánatos, hogy 1944 szeptem berében életbelépjen a polgári iskolai 

új tanterv, ami egyébként készen is van.
2. Az egyes tan tárgyak  m ai anyagában és heti óraszámában éppen 

azért semmiféle vá ltoz ta tást, toldozást vagy foltozást sem tartunk  kielégítő
nek. s ilyen irányú javaslatokat nem is teszünk.

C) Tanárképzés.

1. A polgári iskolai tanárképző főiskola helyzetét rendezni és szervezeti
leg benső kapcsolatba kellene hozni a középiskolai tanárképzéssel. Ez esői
ben minden tudom ányegyetem en folynék polgári iskolai tanárképzés. Term é
szetesen ez csak úgy volna lehetséges, ha a polgári iskola mai szervezete, 
am int ezt m ár előzőleg k ije len te ttük , szintén kapcsolatba kerülne a közép
iskolával.

2. A reform átus polgári iskolák tan á ri szükségletének kellő k ielégíthetése- 
céljából feltétlenül kívánjuk, hogy a debreceni tudom ányegyetem en is folyjék 
polgári iskolai tanárképzés, még ha egyébként m aradna továbbra is a mai 
állapot, vagyis csak Szegeden m űködnék ezután is a polgári iskolai tanárkép
zés. A debreceni reform átus K ollégium ban 1925 óta m űködik m ár a reform átus 
tanárképzőintézet, amelynek szükséges kiegészítése lenne a református polgári 
iskolai tanárok kiképzése.

11.
Előterjesztésünk második részében a jövőre vonatkozó feltételezve, 

hogy győzelmesen kerülünk ki a  mai világháborúból - javaslatainkat m ond
juk el. Ezek legnagyobb részben Nagy Miklós szeghalmi reform átus gim ná
ziumi igazgatótól szárm aznak, s egészben véve, m agunk részéről is igen 
figyelemreméltóaknak ta rtju k  azokat.
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G) Érettségi vizsgálat.

1. K étségtelen, hogy az érettségi vizsgálati utasítás átdolgozásra szorul, 
mivel sok ellene a jogosult kifogás. A zonban az új u tasítást tanév  elején kell 
kiadni, hogy a V III. o. tanára i és tanuló i kellő időben előkészülhessenek az 
új követelmények teljesítésére. E  célból feltétlenül elkerülendő akár az új 
u ta s ítá so k n ak / akárcsak részleges változtatásoknak is egy tanév  második- 
felében történő kiadása.

2. Igen fontos azon tan tá rg y ak  m egállapítása, am elyekből írásbeli, 
illetőleg szóbeli vizsgálatot kell tenniük a tanulóknak. így pl. a m atem atiká
ból az írásbeli visszaállítása szükségesnek m utatkozik, míg ellenben a modern 
élőnyelveknél semmiképpen sem ta rtan d ó  fent a mai helyzet, hogy t. i. nehéz 
m agyar szöveget kelljen az illető m odern nyelvre lefordítani, hanem éppen 
m egfordítva : az illető nyelven feladott szöveg fordíttassék le magyarra.

3. E gyálta lán  a m ai vizsgáztatási m ódot és rendet gyökeresen á t kell 
dolgozni és közelebb hozni az élethez, az érettségi igazi céljához. A növendék 
lelki érettségét puhato ljuk  a vizsgálaton, teh á t ne lexikális ism eretek tömegét 
kívánjuk tőle. Az érettségi m ai lelki to rtú rás fo lyam atát változtassuk át 
könnyedebb szellemi tornává, am elyben a vizsgázó vallási, nemzeti, erkölcsi 
eszményeinek kirögzülési, logikus gondolkodásának és helyes ítéletalkotásá
nak zavartalanul működő m értékét b írá lhatjuk  el.

H) Tanári fizetés.

Minden köznevelési reform kiindulási alapjának és sikeres végrehajtása 
m ellőzhetetlen feltételének tek in tjük  a m agyar tanárság fizetésének sürgős 
rendezését és erkölcsi jellegének lényeges emelését. Ez évtizedek óta sokszor 
le tárgyalt ügynek a  részleteibe ezú tta l nem kívánunk belemenni, hanem 
egyszerűen u ta lunk  azon m em orandum ra, am elyet 1943 tavaszán a négy 
középiskolai tanáregyesület elnöksége küldöttségileg te rje sz te tt fel a Vallás- 
és K özoktatásügyi Miniszter úrhoz. E bben a m em orandum ban — ezt külö
nösképpen hangsúlyozzuk — azok a m inim ális igények vannak  megjelölve, 
amelyek sürgős teljesítése vélem ényünk szerint legalább egyelőre segíthetne 
a köznevelők helyzetén, és g á ta t vethetne a tanárh iány  további káros 
fokozódásának.

Tanító- és tanítónőképzők.

A) Iskolaszervezet.

A tanító- és tanítónőképzés céljából a mai rendszer helyett, melyet 
előbb az 55,600— 1941. VKM sz. r. ké t évre, s az utóbb k iado tt 9200—1943. 
VKM sz. r. b izonytalan időre á llap íto tt meg, sokkal több eredm ényt biztosí
tana  az a megoldás, ha a líceum okban megnyílnék a IV. o., annak elvégzése 
u tán  a tanulók érettségi vizsgálatot tennének, s a tanítóképző V. osztályába 
csak azok léphetnének, akik a IV. o. neveléstudom ányi tárgyaiból kellő 
elméleti és gyakorlati ism ereteket m u ta tn án ak  a tan ító i h ivatás betöltésére 
(Pápa).

Ezzel a megoldással sok, m anapság fennálló nehézség, sőt sérelem egy
szerre megszűnnék, am it a szülők a m ostani rendelkezés m ellett kénytelenek 
eltűrni. Pl. ha  a szülők lakóhelyén nincs más leányközépiskola, csak tan ító 
képző, kénytelenek gyerm eküket hajlam a ellenére tanítóképzőbe járatn i, 
ö t évig ta n ítta tn i, hogy valam elyik főiskolára mehessen.

A gyakorlati megoldás egyszerűen úgy történnék, hogy a  líceum IV. osz
tá lyában  a tanítóképző IV. o. szám ára m egállapított ó ratervet alkalmaznák. 
Ebben ugyanis a líceum IV. osztályának minden tan tá rg y a  szerepel, így 
ennek alkalm azásával semmi nehézséget sem jelentene az érettségi vizsgálat 
előkészítése.
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A) Egyetemes tanügyi kongresszus.

Akárhogyan végződjék is a m ai v ilágháború, bizonyos az, hogy nyom á
ban nagy változások fognak bekövetkezni m inden vonatkozásban, igy a köz
nevelésünk terén  is. Feltétlenül szükségesnek vél jük, hogy ezekre a változásokra 
idejében készüljünk fel. A háború, am ely idáig nem zetünket különben is m eg
lehetősen elkerülte, nem lehet ok a halogatásra és elodázásra. M ásutt, ahol 
a háború te rh e it sokkal erősebben érzik, m ár m ost új köznevelési törvényeket 
készítenek elő. Az új nevelésügyi elvek megbeszélése és hazai viszonyaink 
között leendő megvalósítása érdekében legcélravezetőbbnek m utatkoznék 
egy egyetemes tanügyi kongresszus megrendezése. Legfontosabb feladata 
lenne a különböző fokú és fa jtá jú  iskolák egymás alá és egymás mellé rende
lésének egységes célkitűzésű szabályozása.

B) Egységes köznevelési törvény.
Kiváló reform átus köznevelőink (Im re Sándor, Mitrovics Gyula stb.) 

inár régen sürgetik a m agyar egységes köznevelési törvény m egalkotását. 
\ la  különböző iskolafajtáink összefüggése igen laza, mozaikszerű, sem ki 
nem egészítik egymást, sem nem fo ly ta tása i egymásnak.

Az egységes köznevelési törvény m egállapítaná, hogy a m agyar nemzet 
életében m ilyen típusú iskolákra van szükségünk ; m egállapítaná m inden egyes 
típus célját, rendeltetését, tan ítási a n y a g á t; szabályozná a minősítési és 
képesítési fe lté te lek e t; új alapokra fektetné az egész iskolánkívüli népm űvelést, 
melyben uralkodó szerepet vinne a m agyarságtudom ány ; megszervezné a 
tanító- és tanárképzést és a tanérők szám ára szolgálati p ragm atikát adna.

C) Tanító- és tanárképzés.

Az egységes köznevelési törvény keretei között egységessé kellene ten 
nünk a különböző fokú és fa jtá jú  iskoláinkban működő tanerők képzését is.

E rre ad juk  m intául a következő tervezetet.
1. Az érettségi vizsgálat le té te lé  u tán  kétéves pedagógiai akadém iái 

kellene végezni m indenkinek, aki m agyar köznevelő akarna lenni bárm ilyen 
iskolafajtánkban. A nyert oklevél jogosítana az elemi iskola alsó négy osztá
lyában való tanításra^ Ezzel a működéssel a  tanerők a IX ., VIII., VII. fizetési 
osztályban helyezkednének el.

2. Amelyik köznevelő tovább akarna m enni, annak két éven á t tudom ány- 
egyetemi tanulm ányokat kellene fo ly tatn i ké t szaktárgyból — a m agyar 
nyelv és irodalom a mai form ájában továbbra  is mindenkire kötelező m aradna — 
és a második év végén vizsgálatot tenne, am elyen szerzett oklevél képesítené 
az illetőt a gimnáziumi négy alsó osztályban, a polgár5 iskolában, az V—V ili. 
elemi osztályban stb. való tan ításra . E zeket a VIII., VII., VI. fizetési osztályba 
neveznék ki.

3. Ü jabb kétéves egyetemi tanu lm ány  után  és a negyedik év végén 
leteendő vizsgálattal képesítést nyerne a középiskolák felső négy osztályában 
való tan ításra . Ezek a tanárok a V II., V I., V. fizetési osztályba lennének 
besorolva.

4. Feltétlenül gondoskodni kell a m ár működő tanárok továbbképzésé
ről is. A m ai tanfolyamok, am iket ezen célból tartanak , semmiképpen sem 
kielégítőek : egyfelől csak a tanárok  kis töredéke vehet ra jtu k  részt, másfelől 
az egész rendszerük messze elm arad a ttó l a céltól, am it á ltaluk  elérni rem ény
lenek.

Az ORTE központi igazgatósága ezeket a javaslatokat 1944 
március 1-én tarto tt ülésén letárgyalta és határozati erőre emelte, 
felterjesztésüket az Országos Közoktatási Tanácshoz elrendelte.

Debrecen. Vitéz dr. Bessenyei Lajos,

Dr. Bessenyei L a jos : A z  O R T E  m em orandum a az Orsz. Közokt. Tanácshoz. 81
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A középiskolai magyar nyelv- 
és irodalomtanítás vezérkönyve elé.

Református egyházunk Egyetemes Konventje 1943 május 
havában tarto tt ülésén a középiskolai vezérkönyvek kérdésével is 
foglalkozott. Dr. Papp Ferenc középiskolai szakelőadó véleményét 
magáévá téve, szükségesnek látta, hogy református gimnáziumaink 
és leánygimnáziumaink magyar nyelv- és irodalmi oktatása céljára 
vezérkönyvek adassanak ki, és ezek megíratását az Országos Refor
mátus Tanáregyesületre bízta. Mivel az új Tanterv és Utasítás tárgyi 
és formális célkitűzése az V. és VI. osztály magyar nyelv- és irodalom- 
tanítása tekintetében hozta a leggyökeresebb változásokat, legidő
szerűbb feladatnak az ezek az osztályok számára szolgáló vezérkönyv 
megíratása látszott. Mint ennek a tervbevett és már készülő tanári 
segédkönyvnek egyik munkása szeretném református tanárságunk 
egyeteme elé tárni — főleg szíves hozzászólás céljából! — azokat 
a szempontokat, melyeket e vezérkönyv szerkesztésénél és megírásá
nál tekintetbe lehet és kell vennünk.

Fontos mindenekelőtt, hogy a készülő vezérkönyv célját meg
állapítsuk. Ki kell ezért rekesztenünk azokat az esetleges kívánalma
kat, melyeket e vezérkönyvvel szemben azok támaszthatnak, akik 
vagy szerfelett sokat vagy esetleg mást várnak attól, m int amennyit 
és amit az adhat. Le kell tehát szögezni, hogy a vezérkönyv nem akar 
elméleti kézikönyv lenni, továbbá nem lehet hivatása, hogy a szak
tanár tárgyi tudásának egyedüli forrása legyen, és végül, de nem utolsó 
sorban, nem tűzheti maga elé azt a célt, hogy a tanári egyéniségnek 
a tanítási órákon való kibontakozását gátolja, vagy azt bizonyos 
irányban befolyásolja. v

Nem lehet a vezérkönyv elméleti vademecum már csak azért sem, 
mert egyrészt arra csábítaná az ilyen vezérkönyvet használó tanáro
kat, hogy elégedjenek meg annyi neveléselméleti, módszer- és oktatás
tani ismerettel, amennyi egy-két terjedelem szempontjából is erősen 
korlátozott könyvbe belefér, másrészt pedig, csak felhígíthatná 
— hiszen ellenkezésbe nem kerülhet vele — az Általános és Részletes 
Utasítások megfelelő fejezeteit. A tanároknak egyetemi és tanár
képzőintézeti tanulmányaik, illetve gyakorlótanári működésük folya
mán kell azokat a neveléselméleti ismereteket elsajátítaniuk, melye
ket ha egyetlen rövid kézikönyv akarna vagy tudna pótolni, értel
metlenné, illetve feleslegessé tenné a tanárság egész pedagógiai elő
képzését. De meg nem is a tanárok elméleti képzettségének fogyaté
kossága teremtette meg a vezérkönyv-írás kívánalmát, sokkal 
inkább az a körülmény, hogy jelenleg használatos magyar nyelvi és 
irodalmi olvasókönyveink majdnem kizárólag csak olvasmányokat 
tartalmaznak, márpedig nevelő-oktatómunkánk eredményessége
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megkívánja, hogy a tanulók olvasmányaik alapján bizonyos ismeret
anyagra tegyenek szert, és hogy irodalmi műveltségüket rendszeres 
megbeszélésekkel fejlesszük. E szerint tehát a vezérkönyvnek gyakor
lati célja van : azokat az esetenkénti lehetőségeket kell bemutatnia, 
ahogy az egyes olvasmányok tárgyalása annak az ismeretanyagnak, 
illetve annak az irodalmi-nyelvi műveltségnek a forrásává válhat, 
amelyiket a tanulóknak el kell sajátítaniuk.

Más vonatkozásban, ele végeredményben ugyanezt kell azok 
számára is mondanunk, akik azt várják a vezérkönyvtől, hogy 
magába foglalja mindazokat a tárgyi ismereteket, melyekre a tanár
nak szüksége van ahhoz, hogy — mint a multévi költségvetési vita 
egyik felsőházi felszólalója mondta ,,a magyarázatok alkalmával 
többet mondjon, mint amennyit a diák tankönyvében megtalál“ . 
Azt, hogy a tanárnak megvannak a megfelelő szakismeretei, eleve 
fel kell tételeznünk. (Ha pedig nincsenek meg, ezen egyetlen vezér
könyv vagy vezérkönyv-sorozat úgysem segíthet.) Az V—VI. osztály 
magyar nyelv- és irodalmi vezérkönyve nem lehet tehát irodalom
történeti, nyelvészeti és művelődéstörténeti kézikönyv sem. Magyar
tanításunk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy megszerettesse 
a tanuló ifjúsággal az olvasást; az pedig el sem képzelhető, hogy 
ezt a célt olyan tanár is elérheti, aki maga nem szeret olvasni, nem 
ismeri irodalmunk termékeit, és megelégszik az eredeti művek helyett 
egy irodalomtörténeti és nyelvészeti összefoglalással. Más dolog 
azonban, hogy egyes olvasmányok megtárgyalásakor szóba kerülhet
nek olyan önmagukban jelentéktelen részletismeretek melyeket 
a szöveg teljes megértése érdekében ugyan közölni kell a növendékek
kel, de amelyeknek a szaktanár csak akkor lehetne birtokában, 
ha beható tudományos vizsgálódás tárgyává tette volna irodal
munk és általában művelődésünk fejlődésének valamennyi megnyilvá
nulását. Ezeket az illető kérdés beható tanulmányozása nélkül nem 
tudható vagy nem éppen szakbavágó, de az olvasmányok tárgyalásá
nál mégis felmerülhető adatokat, még ha azok közlése a jobban 
képzett tanárok számára feleslegesnek látszik is, tartalmaznia kell 
a vezérkönyvnek. Utalnia kell továbbá arra is, hogy egy-egy olvas
mánnyal kapcsolatban milyen és mennyi ismeret közölhető a tanulók
kal. A kérdések teljes kifejtését, rendszeres irodalomtörténetet, 
olyat, amelyik lényegesen többet tartalmazna, mint amennyit a 
tanulóknak tudniuk kell, már csak azért sem adhat a vezérkönyv, 
mert terjedelme akkor szinte a végetelenbe nőhetne.

Végül nem lehet célja a vezérkönyvnek az sem, hogy a tanári 
egyéniséget akarja pótolni. Lelket csak lélek formálhat, mégpedig 
a tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló, sajátos nevelői értékekkel 
rendelkező és ezeket az értékeket magából szabadon kibontakoztató 
nevelői lélek. Mivel az élő beszédet semmiféle írott szó nem pótol
hatja, a vezérkönyvnek meg sem szabad kísérelnie, hogy az egyes 
olvasmányok feldolgozására merev sémákat állítson fel : olyan óra
terveket. közöljön, melyeket ha valaki szóról-szőra megtanulna
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és elmondana, az a nézet alakuljon ki benne, hogy ezzel már eleget 
te tt  kötelességének. A tanárnak növendékeivel együtt kell gondol
koznia, ő irányítja ugyan a gondolkozás, beszélgetés menetét, de 
nem kötheti meg azt. Tapasztalatom szerint azok voltak a legnagyobb 
hatású nevelő egyéniségek volt tanáraim és tanártársaim közül, 
akik a tanulók aktuális, tehát előre ki nem számítható megnyilatko
zásaiból indultak ki, és mégis úgy tudták vezetni az órát, hogy végül 
mindig az általuk kívánt és eleve tudott célhoz juto ttak  el. A vezér
könyvnek tehát elsősorban arra a célra kell rámutatnia, amiért az 
olvasmány egyáltalán belekerült az olvasókönyvbe, továbbá azokat 
a beszélgetéseket irányító szempontokat kell tartalmaznia, amelyek 
segítségével a kívánt célhoz el lehet jutni. Abban a reményben 
azonban egyetlen vezérkönyv-író sem ringathatja magát, hogy 
rávezető kérdéseire feltétlenül a kívánt feleletet fogja megkapni 
a tanító tanár. Az adott feleletből a kívánt célhoz e lju tn i: a tanár 
leleményességétől, nevelői rátermettségétől és buzgalmától függ.

A fentiek szerint teh á t az V—VI. osztályos m agyar nyelv- és irodalom- 
tan ítás vezérkönyvének olyan gyakorlati jellegű kézikönyvnek kell lennie, 
mely rám uta t azokra a lehetőségekre, melyek az egyes olvasm ányok meg
tárgyalásakor felm erülhetnek, és am elyik m egadja a tan á rn ak  azokat a szem
pontokat, amelyek szerint az egyes olvasm ányokat tárgyaln ia  kell vagy inkább 
tárgyalnia lehet. Mivel a vezérkönyv nem akarja a ta n á ri nevelői egyéniség 
kibontakozását gátolni, lehetőleg több  szem pontot kell nyú jtan ia , melyekből 
a tan á r k iválasz thatja  a sa já t egyéniségének és sa já t elgondolásának meg
felelőket. Nem léphet fel a vezérkönyv azzal az igénnyel sem, hogy csupán 
az általa a ján lo tt megoldások az egyedül célravezetőek. Vázoljon minél több 
megoldási lehetőséget, ébresszen gondolatokat a tanárban! De célját talán 
akkor érte el leginkább, ha -— m int m aga az igazi nevelői egyéniség is — ön
m agán tú l tud  m u ta tn i, és arra ösztönzi a vezérkönyvet segítségül vevő tanáro
kat, hogy az egyes olvasm ányok feldolgozására még jobb m egoldásokat tu d 
janak  találni, m int am ilyeneket a vezérkönyv ajánl.

A cél m eghatározása m ellett m ásik hasonlóan fontos k é t kérdés az, hogy 
m it tartalm azzon és hogyan adjon vezérfonalat a te rv eze tt segédkönyv 
a m agyar nyelv- .és irodalom -tanárok kezébe. K ívánatos, hogy a vezérkönyv 
első része m integy elbeszélő form ában, egységbe foglalva adja elő azt az 
ism eretanyagot, m elyet az egész tan év  folyamán az olvasm ányokkal kapcso
la tban  e lsa já títha tnak  a tanulók. A vezérkönyv m ásodik, terjedelmesebb 
fele ta rta lm azná azu tán  az egyes olvasmányok feldolgozásának a menetét. 
Elgondolható olyan megoldás, hogy a vezérkönyvnek ez a része tanórák 
szerinti beosztásban ad ja  az olvasm ányok feldolgozását. Mivel azonban m ár 
egyetlen órának az elm aradása fe lboríthatja  az ilyen tan ó rák  szerint haladó 
tervezetet, célszerűbbnek látszik, h a  nem az órák, hanem  az olvasmány
egységek szolgálnak kiindulási alapul.

Az egyes olvasm ányokkal kapcsolatban elsősorban meg kell neveznie 
a vezérkönyvnek az t a célt, am it az olvasm ány tárgyalásával el kell, illetve 
el lehet érni. Célszerűnek látszik, ha ezután néhány m ondatban  közli a fel
dolgozás gondolatmenetét, m integy vezérfonalat adva a ta n á r  kezébe abból 
a szempontból, hogy m ely m ondatok kerülhetnek a tanu lók  szám ára is meg
rögzítendő szövegként a táb lára  és a tanulók m unkafüzetébe. Szerfelett 
megnövelné azonban a vezérkönyv terjedelm ét, ha m inden egyes olvasmány 
tárgyalásának gondolatm enetét külön is közölné. Elég ta lán , ha ezt csak 
m intaképpen egyes olvasm ányok feldolgozási tervezetével kapcsolatban teszi 
meg. A leghelyesebb különben is az az eljárás, ha az olvasm ány megbeszélése 
folyamán, vagy am ikor nem akarjuk  megbontani a tárgyalás m enetét, az
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összefoglalás alkalm ával, de m indkét esetben m aguk a tanulók fogalmazzák 
meg közös m unkával a megbeszélés vázlatát, gondolatm enetét, a tanulók 
által is leírandó vezérszavait.

E zu tán  kell a feldolgozás m enetének következnie. Bár az Á ltalános 
U tasítások kiem elik, hogy a tan á r véglegesen csak a leckeórán, az osztállyal 
való közvetlen érintkezés során íté lheti meg, m ely olvasmányhoz m ilyen és 
m ennyi előkészítés szükséges, helyet kell kapnia a vezérkönyvben azoknak 
a szem pontoknak is, melyekkel az illető olvasm ányra rá térhetünk , azt m un
kánk egészébe belekapcsolhatjuk, illetve a megértés akadályait elháríthatjuk . 
Természetes, hogy különösen ezen a téren  várható  csak minta  a vezérkönyv- 
től, hiszen az új olvasm ányra való áthajlás elsősorban a ttó l függ, hogy 'm i 
volt az óra számonkérő részének utolsó gondolata. A zt pedig, hogy a szám on
kérés m enetét is közölje a vezérkönyv, nem lehet tőle várnunk, m ert akkor 
egyrészt felesleges ism étlésekbe kellene bocsátkoznia, másrészről pedig 
a vezérkönyv írójának ismernie kellene az illető osztály szellemi színvonalát, 
a tanulók érdeklődését, készültségét stb. Az o lvasm ányt bevezető résznek 
a házi olvasm ányok előkészítése alkalm ával kell a legterjedelmesebbnek 
lennie. U taln ia kell i t t  a vezérkönyvnek arra, hogy m elyik iskolai olvasmány- 
nyal kapcsolatban lehet a legkönnyebben rátérn i a házi olvasm ányra, fel kell 
hívnia a figyelm et az ezzel való kapcsolat létesítésének a m ódjára, rá  kell 
m utatn ia, milyen lehetőségek gondolhatók el a házi olvasm ány irán ti érdeklő
dés felkeltésére, s végül u ta ln ia  kell azokra a  szem pontokra, melyekre a 
tanulóknak az o tthoni olvasás közben figyelemmel kell lenniük.

I'ígyes olvasmányok, különösen a  költem ények tárgyalási menetének 
leírásában —  amennyiben ez szükségesnek látszik — ta rta lm azhat a vezér
könyv az olvasm ány felolvasására, vonatkozó u tasításoka t is. Felh ívhatja  
a figyelm et arra , hogy az olvasm ánynak a tanu lók  szám ára ismeretlen szavait 
helyénvaló-e m ár az első felolyasás alkalm ával eltérő hangárnyalattal e jte tt 
rokonértelm ű szavakkal m egvilágosítani, vagy pedig szükség van-e külön 
nyelvi és tárgyi m agyarázatokra ; kiem elheti az olvasm ánynak azokat a szaka
szait vagy esetleg csak szavait, m elyeket a tan á rn ak  á gyorsabb megértés 
kedvéért hangsúlyoznia kell, és végül u ta lh a t a rra  is, hol kell a tan árn ak  fel
olvasás közben kisebb szüneteket ta rtan ia , hogy m ár ezzel is előkészítse az 
olvasm ánynak a tanulók á lta l később végzendő tagolását.

Az olvasm ány nyelvi és tárgyi magyarázataival kapcsolatban kell a vezér- 
könyvnek azokat az ism ereteket közölnie — valam ivel ta lán  részletesebben is. 
m int ahogy az a tanulók elé tá ran d ó  —, amelyek az olvasm ány teljes ta rta lm i 
m egértését lehetővé teszik. Felesleges lenne' azonban i t t  az olvasókönyvek 
jegyzeteiben és az V. osztályos tankönyv irodalom ism ereti összefoglalásának 
„Az írók“ c. fejezetében közölt ada to k a t ismételni. Kétségkívül ezen a ponton 
a legnehezebb a vezérkönyv író jának  abban a kérdésben döntenie, melyek 
azok az adatok , m elyeket á lta lában  ism ernek, m inden külön utánanézés 
nélkül is tu d n ak  a m agyar-tanárok.

Hogy az olvasmányok megtárgyalása, az erkölcsi, hangulati és ta r ta lm i 
elemek kiemelése, továbbá az olvasm ánnyal kapcsolatban szóbakerülő irodalom - 
ism ereti tények közlése tek in tetében  milyen form ában szolgálhat segédeszközül 
a vezérkönyv, arra fentebb m ár u ta ltunk . Sem m iesetre sem vállalkozhat 
arra, hogy m inden, vagy a legtöbb olvasm ánnyal kapcsolatban teljesen k i
dolgozott ó ratervet adjon a tan á r kezébe. Ennél egyfelől többet akar adni, 
mivel nem csupán azokat a szem pontokat sorolja fel, melyek egyetlen ta n 
órán m egbeszélhetők, hanem ennél lehetőleg tágabb  körben kíván mozogni 
(m ár csak fentebb k ife jte tt céljánál fogva is), másfelől pedig mégis elő irány
zott terjedelm e m ia tt is arra kényszerül, hogy ne k ifejtse a megbeszélendő 
anyagot, hanem  csak rávezető kérdések és a lényegre u taló  töm ör m ondatok 
form ájában rövidrefogott, de m inél többe t ta rta lm azó  vázlatul szolgáljon 
a tan á r szám ára. A bban 'az esetben pl., ha az olvasm ány stílusgyakorlatra is 
alkalm as, a vezérkönyv csak u ta lh a t az elvégzendő m unkára, de a ta n u ló k 
kal végrehajtandó elemző, illetve gyűjtőm unkának csak a végső eEedményét,
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rövid tanulságát közölheti. Ugyanez vonatkozik az egyes olvasm ányokkal 
kapcsolatos megbeszélések összefoglalására is.

Az olvasmányok feldolgozási tervezete m elle tt ta rta lm aznia  kell a vezér
könyvnek az illető osztályban feladható házi és iskolai írásbeli feladat és dolgo
zat elmeket is. Különösen ezen a téren fontos, hogy minél gazdagabb választé
kot nyújtson a vezérkönyv a tanár szám án : tartalm azzon egészen könnyű 
és aránylag nehéz feladat-cím eket is, hogy ezekből a tan á r kiválaszthassa 
ez osztály színvonalának leginkább megfelelő tételeket. A rra  azonban már 
nem vállalkozhat a vezérkönyv, hogy ú. n. élm ény-tém ákat is felsoroljon, 
mivel ezek m egválasztásánál az időszerű eseményeknek és a helyi viszonyok
nak kell döntő szerepet biztosítani. K ívánatos lenne ezenkívül, hogy ta r ta l
mazza a vezérkönyv azt a képanyagot is, m elyet szem léltetésül az olvasmányok 
megbeszélésével kapcsolatban a tanulóknak be lehet m uta tn i. H a azonban 
ezt a m ai könyvkiadási viszonyok nem tennék lehetővé, legalább utalnia 
kell azokra a legkönnyebben hozzáférhető könyvekre, m elyek a megfelelő 
képeket tartalm azzák. Végül szükséges még ahhoz, hogy a vezérkönyv fen
tebb kifejtett céljának megfeleljen az is, hogy irodalmi utalásokat is adjon : 
felsorolja azokat a m űveket, melyekből további tájékozódás nyerhető a vezér
könyvben felvetett vagy vázolt kérdésekre vonatkozólag.

Mivel a gimnáziumi és egyáltalán a középiskolai oktatás célját 
szolgáló vezérkönyv mindezideig hiányzik magyar pedagógiai irodal
munkból, érthető, hogy a vezérkönyv-írásnak sincsen meg a kialakult 
elmélete. A fentiekben vázolt elgondolás csupán kiindulási alapul 
kíván szolgálni ehhez, de nem akar az egyedüli érvényesség igényével 
fellépni. Ahhoz, hogy a kartársak kívánalmainak és a tényleges szük
ségletnek megfelelő vezérkönyv mielőbb elkészülhessen, kívánatos 
lenne, hogy a vázolt kérdésekkel kapcsolatban minél több hozzá
szólás érkezzék be folyóiratunkhoz.

Debrecen. Otrokocsi Nagy Gábor.

A természetrajzi szertár.

A mai korszerű természetrajztanításban a nagy természet 
és a biológiai kert mellett a természetrajzi szertár csak harmadik 
helyen állhat segítő gyanánt. Szerepe azonban mégsem harmad
rangú, nem szabad értékét és jelentőségét a „modern szempontok" 
hangsúlyozásával alábecsülnünk. Hiszen hacsak azt meggondoljuk, 
hogy ma a szorgalmi idő legnagyobb része a késő őszi, téli, koratavaszi 
hónapokra esik, máris szembetűnhet, hogy a természetet alig, a ker
tet pedig egyáltalán nem használhatjuk szemléltetésre, hanem szer
tárunkra vagyunk rászorulva.

A századforduló óta eltelt jó negyven esztendő a la tt természet
rajzi oktatásunk célja többszöri gyökeres változáson ment át. Válto.- 
zott tanítási módszerünk is (talán még az előbbinél többször és alapo
sabban), csak egy m aradt állandó : a természetrajzi szertár. Egyik 
iskola szertára lassan, másiké gyorsabban múzeummá, kis ritkaság- 
gyűjteménnyé merevedett, s alig különbözik attól, amilyen 50 évvel 
ezelőtt ..modern “-nek számított.
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Sok iskolánál tapasztalható a szertárak és a szertári munka 
háttérbe szorítása (szorulása). Ez nagy részben annak a következ
ménye, hogy a mai természetrajztanítás egészen más, mint a 10— 
20—30 és 50 év előtti, melyeknek annakidején a szertármúzeum 
lényeges segédeszköze volt. Ma ennek anyaga alig használatos, hisz 
a kitömött madársereg, a növénygyűjtemény, a rovar-, bogár-, 
kagylógyüjtemények, a borszeszes stb. készítmények 80—90%-a 
a szekrényben porosodik. Csökkentek a természetrajz órák, változtak 
a követelmények — szaporodott a szemléltetés szempontjából holt 
szertári anyag. A szertárőrben felmerül a kétség, hogy érdemes-é 
egyáltalán a szertárban dolgozni, azt fejleszteni? A nehéz viszonyok 
m iátt az amúgy is sovány szertári átalányokból alig telik a drága, 
új szemléltető eszközökre, s a szertárőr könnyen elfásul, elkedvetle
nedik.

Pedig szertáraink igen nagy értékeket rejtegetnek. Egész életek 
munkájával, hangyaszorgalommal összegyűjtött herbáriumok, rovar-, 
csiga-, kagyló- stb. gyűjtemények mellett értékes ritkaságokat, 
hálás tanítványok különleges adományait stb. tartalmazzák.

A m ai tudom ányos közfelfogás általában nem követeli meg a term észet
rajz tanártó l, hogy egyformán törődjön szertára ásvány, növény, á lla ttan i stb. 
gyűjtem ényével. I.e kell azonban szögeznünk, hogy ha  pl. egy növénytani 
beállítottságú tanár nem is fejleszti lényegesen szertára egyéb részeit: kötelessége 
elsősorban az állagmegőrzés, a karban tartás , a lelkiismeretes fertőtlenítés 
és a restaurálás stb. Ezek emésztik ma fel a legtöbb szertár kevéske á ta lányá t. 
V ita tha ta tlan  azonban, hogy nemcsak a szorgalmasan gyűjtő előd m unkája 
nak megbecsülése, de a sok fáradsággal összegyűjtött értékes anyag gondozása 
a szertárőr elsőrendű kötelessége, s á ta lányát elsősorban erre kell fordítania. 
Tegye ezt abban a rem ényben is, hogy az ismét nagy lendületet v e tt term észet - 
tudom ányok — a szokásos késéssel — iskoláink tan tervében  ism ét nagyobb 
óraszám ban és bővebben fognak szerepelni. Akkor m ajd kincseket fog érni 
a mostani ,,ho lt“ -nak látszó anyag.

Szükségesek-é a szertárakban különlegességek, ritkaságok? A m adártani 
irodalom adatai alapján Magyarországon eddig két havasi szajkót (Perisoreus
V. Cractes infaustus L.) lő ttek : Egyik 1857-ben a bécsi császári múzeumé 
lett, a másik 1900-ban iskolánk term észetrajzi szertárába kerü lt ajándékozás 
ú tján . A cseh megszállás a la tt a csehek állam osításba kényszerítették a Rima- 
szom bati Egyesült Protestáns Gimnáziumot. 1933-ban a szertári gyűjtem ényi 
m ár az idő vasfoga és a szalonnabogár rágói annyira megviselték, hogy az ott 
elhelyezett és elfelejtett havasi szajkót kiselejtezték. így elveszett az egyetlen 
m agyar kézben lévő példány is, s így felm erülhet a kétség is, h á th a  a m adár 
rosszul volt határozva, s nem Perisoreus, hanem csak a gyakran előforduló 
G rades.

R itkaságokat általában nem érdemes vidéki szertárakban őrizni, m ert 
az sokszor felesleges kopásra, elfeledésre, elkallódásra van ítélve. Ezek helye 
megfelelő országos központban van, ahol az iskola esetleg tulajdonjogának 
fenntartásával őriztetheti. Nem érdemes a szertár állom ányát különlegessé
gekkel feleslegesen duzzasztani, m ert az, esetleg értékesebb anyag elől veszi 
el a helyet.

Régebbi szertárainkban a növények, állatok, ásványok szigorúan rend
szer szerint voltak elhelyezve. Ez m a m ár tú lhalado tt álláspont, s csak a k i
zárólag rendszertani gyűjtem ényeknél állhat fenn. (Ásv. gyűjt., növénygyüjl.. 
rovargyüjt. stb.) Szükséges az élettér és életmód szerinti csoportosítás, élet
közösségek berendezésével.
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A szertáram ban a m adarak pl. a környéken található  élettereknek meg
felelően az alábbiak szerint vannak  csoportosítva :

I. Falvak, városok, kertek  m adárvilága.
II. Mocsarak, rétségek, vízpartok, m ederoldalak, nádasok m adárvilága.

III. Mezők, legelők, vetés- és gazdasági táb lák  m adárvilága.
IV. Erdőségek m adárvilága.
V. Sziklavidékek m adárvilága.

VI. Vendégm adaraink.
VII. Idegen földrészek m adarai.
Ez az átrendezés szükséges, de nem elégséges. Fontos feladatunk kellő 

számú típusok megszerzése, lehetőleg az átlagos osztálylétszám nak meg
felelően, hogy tanításkor, m inden tanuló alaposan szemlélhesse a szóban- 
forgó típust.

A szertári helyiségen kívül a folyosón vagy az előadóterem ben egy vagy 
k é t nagyobb szekrény, ú. n. kiállító  szekrény szükséges. E bbe célszerű el
helyezni tan ítás e lő tt és u tán  a tá rgyaka t elő- és utószem léltetésre és ism étlés
kor is. A jánlatos ide állandó kisebb gyűjtem ényt is kirakni —  h a  van  bővebb 
hely —  olyan tárgyakból, m elyeket a  tanuló  ritkaságuk vagy nehéz megjegyez
hetőségük m ia tt a 4— 5-ször'i szem léltetés a la tt sem tud kellőképpen meg
ismerni (pl. különböző ásványok együtt, több erdei m adár egyszerre stb.). 
Vigyázni kell azonban arra, hogy ez a k irak a t eleven legyen és változás essék 
benne : m int a jó kereskedő k irakatában . (Nem kell visszariadnunk a ttó l sem, 
hogy kellő körültekintés m ellett, élő á lla to t is tegyünk rövid időre ide, pl. 
selyemhernyó, selyemlepke, egér, szarvasbogár stb.)

M iután a korszerű tan ítás  4— 5-szöri szem léltetést is k íván , a szertárban 
az elrendezés ■ egyik legfontosabb szem pontja az legyen, hogy a tá rg y ak a t 
onnan könnyen ki- és berakhassuk. Eszközök, készülékek állandóan össze
rakva legyenek, hogy csak egyszerűen be kelljen vinni a kísérlethez. Nagyon 
prak tikus és könnyű a ki- és beszállítás kisebb gurulókerekű asztalkán, amelyre 
m indent rárakhatunk , s egyszerre begördíthetjük órára.

Nehéz kérdés az aquarium , vivarium  beállítása. M indkettő elsőrangú 
szemléltetésre, csakhogy állandóan gondozni kell őket. T isztításuk , fűtésük 
ellenőrzése, az etetés, a gond, hogy m i tö rtén ik  vele a hosszú vakációk a la tt, 
mind nehéz problém ák. Csak egyes iskoláknál lehetséges állandó, k a rb an ta rto tt 
szép aquarium ok és vivarium ok létesítése és figyelése, o tt, ahol folyóvíz 
és villany van. Sokkal könnyebb élő cserepes növények gondozása. Ezek 
tavasszal, nyáron, ősszel az iskolát díszítik, télen telelhetnek a szertárban 
vagy az előadóban. (Főleg azonban hidegtűrők és árnyékkedvelők jöhetnek 
szóba.)

A szemléltető képek fontossága nagy, nem nélkülözhetjük őket. A modern 
iskola arra az álláspontra helyezkedik, íiogy helyük a szekrényben van, s csak 
ha a tan ításban  szerepelnek, akkor vehetők — rövid időre — elő. Több modern 
iskolában sehol nincs kép a falakon, sem az előadókban, sem a folyosón. 
A nélkül, hogy e problém ára részletesen k itérnék, e felfogással szemben azt 
ajánlom , hogy ha képeink bőven vannak  és jók, jó felírásokkal m ennél többet 
függesszünk ki, ahol csak falfelület erre kínálkozik. (Folyosó, előadó, szertár
helyiség stb.)

H a  aquarium , vivarium  létesítése nagyobb nehézségekbe ütközik, kép 
nem áll rendelkezésre, a ján lhatom  diorám ák készítését. (L. Term észettudo
m ányi Közlöny 1943. évfolyama, Rotarídesz cikke.)

A mai háborús időkben ta lán  nem  lehet, de háború u tán  az összes protes
táns iskolákban egységesen be kellene vezetni a m unkáltató  ok ta tást. Ennek 
a legfőbb akadálya nem az eszköz, anyag vagy berendezés beszerzése, hanem  
a megfelelő helyiség hiánya. Iskoláink zsúfoltak. A jánlatos lenne a m unkál
tató  oktatás eszközeiről egy három -négyéves beszerzési te rvezetet készíteni, 
hogy a bevezetéssel járó kiadás több részre oszoljon el.

Nagyon fontos kérdés az is, hogy m ilyen term észettudom ányi m unkákat 
ad junk a tanulók kezébe. R oppan t fontos, hogy a szak tanár könyvekkel is 
tud jon  irányítani. Az ifjúsági könyv tárak  beszerzését m inden iskolánál
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nyelvszakos kartársak  intézik és a term észettudom ányi tárgyú könyvekkel 
nem sokat törődnek. Sokszor választásuk nem is szerencsés. Éppen ezért 
feltétlenül szükséges a term észetrajzi szertárral kapcsolatban egy kisebb 
könyvtár létesítése. A könyv tár célja és beosztása kettős. Az első része az 
ú. n. szaktanári kézikönyvtár, am ely a tanár segítségére van, és továbbképzé
sét szolgálja. A m ásik nagyobbik része az ifjúságnak szól. A mai m agyar 
term észettudom ányi szakirodalom  igen sok ügyesen, könnyedén, ötletesen, 
de alaposan és tudom ányosan m egírt m unkával büszkélkeílhetik, m elyeket 
IV-—VIII. osztályú tanulók  kezébe bátran odaadhatunk. Tud tehá t a szak
tanár az érdeklődőknek könyveket adni. Egyes tárgykörök tárgyalásánál fel
h ívhatja  bizonyos könyvekre a figyelmet, és a term észettudom ányi önképző
kör m unkáját a szakirodalom m al tám ogathatja . (Egy ilyesfajta szakkönyv
tá ra t m a'kb. 1500 P-ből össze lehet állítani. Sajnos, helyszűke m iatt a m űvek 
cím eit nem közölhetem.) K étévi tapasztalatom  e könyvtárral kapcsolatban 
igen biztató.

A szertár rendezése kapcsán előkerül egy csomó régi tanszer, avult 
gyűjtem ény, öreg könyv, kivénhedt eszköz. Ezekből és a többi szertárból 
előkerülő régi szemléltető eszközökből a folyosón egy szekrényben érdekes kis 
kiállítás készíthető arról, hogyan szemléltettek 50— 80 évvel ezelőtt.

A fentebbiekben vázolt szertári munka a szertárőr-szaktanártól 
rengeteget követel. Hetenként két-három délutánját elrabolja. 
Sokkal sokoldalúbb és nehezebb munka ez, mint Amilyen pl. a nyelv
szakosok dolgozatjavítása. A kísérletek rendes előkészítése, szemlél
tető eszközök készítése, összeállítása, a növény-, rovar- stb. gyűjte
mények meghatározása annyi munkát követel a ’ szaktanártól, 
amelynek elvégzéséhez nem elégséges még a szaktárgya iránti szere
tet és lelkesedés sem. A szertári munkát a fenntartóknak díjazniuk is 
kell, vagy óratöbbletként kell beszámítaniuk. Mindenesetre egy szer
tárban tevékenykedő tanár munkája szinte megfizethetetlen, és 
a fenntartók részéről csak a szaktanár anyagi helyzetének javításá
val lehet ehhez kedvet teremteni.

Hasonlóképpen fontos, hogy a szertár átalányát, mely a legtöbb 
helyen bizony sovány, kellőleg emeljék a fenntartók. Ajánlatos lenne, 
ha a szaktanár 4—5 évre kiterjedő beszerzési tervezetet készítene, 
és ezt a tervezetet bemutatná a fenntartóknak, s velük elfogadtatná. 
Egy szertármúzeum korszerűvé tétele 8—10 évi munkát is kíván.

Befejezésül csak azt szeretném elmondani, hogy a szaktanár 
szertári munkája fontos a nevelés, oktatás, a szemléltetés, az iskoln 
vagyonának gyarapítása, a szaktanár önképzése szempontjából, 
és mindezek mellett nagy lelki gyönyörűséggel is jár.

Rimaszombat. Dr. Pazonyi Béla.



!)() Megjegyzések.

iskolalátogatás a háborús \ómc(ois/.á(|iiaii.

Amikor a/, idei iskolaév megkezdését a miniszteri rendelet két hónappal 
elhalaszto tta , hirtelen fenyegetéssel m eredt ránk a kérdés : m i lesz az iskolával, 
ha hozzánk is átcsapnak a háború hullámai ?

Ha m anapság nem is teljesen helytálló  a ,,si vis pácéin, para hélium" 
elve, mégis — jobb félni, m int m egijedni. . .

A m inden eshetőségre való felkészülés tek in tetében  hasznos tanulságokat 
nyú jtanak  azok az államok, amelyek nálunk kedvezőtlenebb helyzetben 
vannak. így  elsősorban a H arm adik  Birodalom.

Az alábbi sorok a háborús N ém etország iskolaügyéről m u ta tnak  be néhány 
pillanatfelvételt.

Az iskola belső életébe — legalább is ma, a háború negyedik, ötödik 
évében idegen nem könnyen nyer betek in tést. Teljesen érthető  ez, hiszen 
a háború  nálunk is érezteti h a tásá t az iskolában, s még fokozottabb m érték
ben a Birodalomban.

Egyetlen ada t m egvilágítja a jelenlegi helyzetet : A tíécs és környéki 
kerület közép-, középfokú iskoláiban működő mintegy 1500 férfi tanerő 
közül több, m in t 900 teljesít katonai szolgálatot. (Közülük 5%  m ár hősi 
halo tt.) H elyüket részint nyugállom ányú, részint női erőkkel pótolják. (E k i
m utatás az 1943 júniusi állapotot tü n te ti fel, s a helyzet állandóan rosszab
bodik. O berschulrat M. Petsc.henka, Becs közlése.)

A to tá lis háború a férfi ifjúságot m ár Ki éves kortól igénybeveszi, ha 
nem is harctéri, de különböző kisegítő szolgálatokra. így ma legtöbb közép
iskola felső két osztályában szünetel a tan ítás. A hatodik osztályos növendékek 
szám a is erősen m egcsappant.

A harctérrő l hazakerült sebesült katona-diákok részére gyorstalpaló 
érettségi tanfolyam okat rendeznek. Ezek pedagógiai értékét az előző háború 
hasonló tapasztalataibó l jól ismerjük.

Látogatásom  egy latin  órára esik. Vergiliust olvasnak a jelöltek, akik 
között csak néhány egészséges em ber van , a többiek karon, lábon, lejen 
még hordják a kórházi kötést. Mintegy buszán vannak. N éhány szavas tárgyi 
ism ertető u tán  egy kétségtelenül nagym űveltségű nyugdíjas tanár irány ítja  
a szöveg feldolgozását. De a feldolgozás mindössze a szöveg tartalm i 
m egértését, afféle hozzávetőleges fordítást jelent csupán a készenkapott 
szószedet alapján. N yelvtani szerkezetek ismeretéről, a nyelvi jelenségek 
tudatosításáról szó sem lehet. (Nem nyelvszakos tanárje lö ltek  készülnek 
ilyenféleképpen az idegennyelvi alapvizsgára.)

A szükség azonban törvényt bont, jó llehet a hivatalos szervek mindent 
elkövetnek, hogy a nevelés zavartalan  m enetét a lehetőségig biztosítsák.

A birodalm i nevelésügyi m iniszter így nyilatkozott 1943 július 20-án : 
,,Az ifjúság iskolai nevelése hadifontosságú feladat. Folyam atosságát a to tális 
háború minden akadálya ellenére is biztosítanunk kell, m ert a felnövekvő 
ifjú nemzedékek m unkateljesítm énye a hadseregben, a gazdsági és h ivatali 
életben egyaránt az iskolai oktató- és nevelőmunka eredm ényétől függ." 
(Ez a nyila tkozat élénken rávilágít arra, hogy a nemzeti szocializmus milyen 
jelentőséget tulajdonít az ifjúság nevelésének.)

Alsóbb fokon a tan ítás valóban rendesen továbbfolyik, sőt a főtárgyakon 
kívül a művészeti nevelés ápolása sem m arad el. De a háborús helyzet itt is 
erősen megérzik.

Beszéljen maga a kép : H atalm as terem ben közel száz kisleány ül együtt, 
népiskolai tanulók, II. és VI. osztály. A tan ítónő  és ügyesebb növendékek 
á lta l táb lára  rajzolt, közösen kitervezett kis m intákat tizenhatodívnyi papír-
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szeletkékre rajzolják a tanulók. (ím e a totális takarékosság egy példája.) 
A felrajzolt levélm intákból önállóan új kom binációkat terveznek. A másodi 
kosok színes ceruzával, a felsősök vízfestékkel ki is színezik a rajzokat. (Utóbbi! 
már nagyobb p ap íro n .)

*
Egyik fiúgim názium nak m ár a folyosáján éktelen zenebona hallatszik. 

Első osztályos növendékek fú jják  rendületlenül a hatalm as réztrom bitákal, 
s rángatják  kegyetlenül a jobbsorsra érdemes ny irettyűket. Egy angyali 
türelm ű és vasidegzetű zenepedagógus próbál némi harm óniát terem teni a 
bábeli hangzavarban. Valóban, egy kis jóakara tta l ritm u st és összhangot 
lehet felfedezni a kezdetleges kis indulóban, melyet az ifjú muzsikusok, mint 
bem utató darabot játszanak.

De ezek a nebulók a VI. osztályban már három  szólamban énekelnek 
kottából új dallam okat (persze népdalokat), s nagy ambícióval és elég szép 
sikerrel gyakorolják a „jódlizás“ sajátos énekm ódját. Az udvarias tan ár 
m agyar dallam okon gyakoroltatja  velük a moll és dur hangnem ek közti 
különbséget.

*

Egyik polgári iskola negyedik osztálya nagy várakozással és még nagyobb 
diáköröm m el vonul fel a rajzterem be. E rdkunde he lye tt zeneművészen óra 
lesz. Egy kiváló művész vonósnégyes együttes H aydn egyik szonátá já t adja 
elő. Az első hegedűs aki azelőtt m in t zenetanár igen szép eredményeket 
ért el — rövid, egyszerű előadásban ism erteti a vonósnégyes lényegét. I’ár 
szót szól Haydnról^ megemlékezik p a tró n u sá ró l: a m agyar F.sterházyról is. 
Felhívja a figyelm et az egyes részek lényeges m otívum aira, a zene hangulat- 
kifejező nyelvére, s a komoly m uzsikát valóban élvezettel és figyelemmel 
hallgatják  a nem kim ondottan  zeneértő kamaszok.

Ilyen iskolalátogató m űvészegyüttes egész csomó működik szerte a 
Birodalomban. Sorra lá togatják  a közép- és középfokú iskolákat, s a felsőbb 
osztályokban bevezetik a növendékeket a klasszikus zene élvezetébe. Pár 
hónaponként kerül sor egy-egy iskolára, s az egyszerűbb népdaloktól és népdal- 
feldolgozásoktól kezdve m űsorra kerülnek a német zene klasszikus m esterei 
és mesterművei.

Bizonyosan nem véletlen, hogy a m ai ném et életben és különösen ma, 
a háború ötödik évében, a m űvészet hatalm as arányú felkarolásával ta lá l
kozunk m inden téren, így az iskolában is. K ülönösképpen a ném et klasszikus 
művészet m estereinek és m esterm űveinek új életre keltésében valósággal új 
művészeti renaissaneeról lehetne beszélni.

A p illanatnyi helyzetben ezt érthetővé és indoko lttá  teszi két tényező, 
m int egy fia ta l festőművész k ifejte tte . Az egyik az „ in te r  anna  silent m usae“ 
lényének felismerése. A másik az a törekvés, hogy érvényre jussanak a német 
művészetnek éppen sajátosan ném et alkotásai és jellem vonásai (és csakis 
ezek jussanak érvényre), amelyek a zsidó szellemi irányítás a la tt álló libera- 
Iista korszakban egyáltalán nem, vagy csak m egham isítva kerültek a közönség 
elé. Nem lepődhetünk meg azon, hogy a rem ekm űvek in terpretálása ma is 
csak kritikával tö rténhet : die Pflege der Klassiker in  der Gegenwart isl 
nun aber gerade deswegen eine Aufgabe, die nur m it grösstem B edacht und 
nur von denjenigen im Sinne des Neuaufbaus der deutschen K u ltu r gelöst 
werden kann, bei denen sich die E hrfu rch t vor dem W erk m it der aus national
sozialistischem Wollen genährten E rkenntnis von den Erfordernissen der 
deutschen Gegenwart verbindet. Von entscheidender W ichtigkeit für den 
W ert im Rahmen des kulturellen Aufbaus einer nationalsozialistischen Kunst- 
und K ulturpflege ist zunächst die Auswahl der Werke. N icht jedes klassische 
Drama, um das beispielhafteste Gebiet des Dramas wieder zu wählen, isl 
für den Zweck eines lebendigen Theaters der Gegenwart geeignet. Auch die 
Klassiker haben ihre Zeitbedingtheit. (Stang, W alter : Grundlagen national
sozialistischer Kulturpflege. Berlin, 1935. 4t». I.)

*
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Aki az új néniéi élet pulzusát szeretné m egtapintani, az főképpen arra 
kíváncsi, hogyan folyik a nemzetiszocialista szellemű nevelés magában az 
iskolában. Ez az új rendszer sajátos iskolafajtáiban tűn ik  ki legjobban.

Az új ném et em bertípus k ialak ításának  igazi záloga a kiválasztottak 
iskolája (Auslesescbule), kétféle megvalósulási form ája van : a Hitler Adolf- 
iskola és a nemzetpolitikai nevelőintézet. (Adolf H itler Schule, Nationalpolitische 
Erziehungsanstalt.)

A H itler Adolf-iskolák (mindössze három  az egész birodalom ban) kim on
do ttan  politikai vezetők kiképzését szolgálják. A jellegzetesebb és nevelési 
szempontból lényegesebb másik iskolafajta  (nem zetpolitikai nevelőintézet). 
(Röviden : Napola.) Jelenleg negyven ilyen iskola áll fenn. Az intézet mint 
iskolatípus : Oberschule. Tantárgyai lényegében azonosak a klasszikus gim
názium tárgyaival. (Első osztálytól angol, harm adiktól latin , ö tödiktől második 
idegen nyelv. V allástanítás egyáltalán nincs.)

Mindegyik intézetnek megvan a m aga földrajzi te rü le te , ahonnan a 
tanulókat k iválogatja . A kiválasztás a népiskolai tan ító  a ján la tá ra , de az 
illető kerület politikai vezetőjének (Gauleiter) megkérdezésével történik. 
A szülők politikai megbízhatósága legalább olyan fontos szerepet játszik, 
m int a növendék te s ti vagy szellemi alkalm assága. Viszont a szülők vagyoni 
és társadalm i helyzete egyáltalán nem  irányadó.

A felvételre k ijelö lt tanulók szüleikkel együtt m eghívást kapnak az 
intézetbe, ahol az ifjak a t egy hétig ta r tó , alapos vizsgára fogják. A vizsgálat 
legelőször a testi ráterm ettség  m egállapítására terjed  ki, te h á t az intézet 
orvosa és to rn a tan ára  vizsgálja meg a jelölteket. Csak ezután  következik a 
szellemi és lelki tulajdonságok tanulm ányozása, nemcsak értelem , felfogó
képesség, hanem  ügyesség, bátorság, jellem  szem pontjából is.

A megfelelt és fe lvett tanulókról teljesen az intézet gondoskodik. A növen
dék teljes e llátást, egyenruhát kap. A belső rend kb. megfelel a mi katonai 
nevelőintézeteinknek (hadapródiskola). R endkívül jelentős, hogy maguk a 
nevelők is bennlaknak az intézetben.

A Napola sajátos nevelő jellege nem  annyira a rendes tan ítá s  keretében, 
hanem az in tézeti rend egyék m egnyilvánulásaiban dom borodik ki. Leg
szembetűnőbb jelensége a politikai oktatás. Látogassunk meg ilyen órát!

A tanár (Zugsführer) belépésére az osztályvezető tanuló  vigyázzt vezé
nyel és jelenti a létszám ot. A tan ár ,,Ht*il H itler!“ üdvözlését az osztály kórus
ban viszonozza. (Minden iskolában m inden óra ezzel a kölcsönös „H eil H itler!“ 
köszöntéssel kezdődik és végződik.)

Teljes csendben, m ozdulatlan vigyázz-állásban hangzik fel a tan ár szava, 
amikor felolvassa a  F iihrernek. lelkesítő, szép m ondását: „Siege ertragen 
kann jeder Schwächling, Schicksalschläge aushalten, das können nur die 
Starken! Die Vorsehung aber h ä lt nu r jenen den letzten und  höchsten Preis, 
die es vermögen, m it Schicksalschlägen fertig  zu w erden.“ 1

Az intézet negyedik évfolyam ában vagyunk. A negyven tanuló  fegyelme
zett m agatartása  annál feltűnőbb, m inthogy ugyanezek a fiúk a délelőtti 
tan ítási órákon meglehetősen fegyelm ezetlenül viselkedtek.

Most komoly méltósággal lép egyik ifjú  az asztalhoz és könnyedén, folyé
konyan beszámol az elm últ hét katonai eseményeiről. Je len tésé t m aga állí
to tta  össze a rendelkezésére álló újságok, rádióhírek alapján. H asonló ügyes 
beszámolót hallunk a politikai eseményekről is, míg egy harm adik  a gazdasági 
helyzetről ad pillanatképet.

A Zugsführer m indeddig a hallgatók sorában ült, csak egy-két kiigazító 
megjegyzést te tt .  Most ő veszi á t a szót.

A negyedik évfolyam politikai o k ta tásának  anyaga a N SDAP keletkezése 
és kialakulása. Az 1923 november 9-i eseményekről van szó. Nem ism eretlen 
talaj ez a tanulók  szám ára, ín ért az alsó három  évfolyamban a H itle r Jugend- 
kiképzés során m ár tájékozódást szereztek a lényeges eseményekről. így a

1 A győzelmet minden ügyefogyott e lv ise li; a sorscsapásokat csak az erős bírja ki. 
A gondviselés azonban csak annak tartogatja az utolsó és legnagyobb jutalmat, aki a sors 
csapásaival le tud számolni,
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tan á r csupán kérdésekkel irány ítja , összefoglalja az esem ényeket. Az óra 
ilyen módon közvetlen beszélgetéssé alakul.

A tan ár arra is ügyel, hogy a megbeszélés a tizennégyéves gyermekek 
érdeklődési körének megfeleljen. így tu d ju k  meg pl., hogy Gőring” m arsall, 
aki a NSDAP emlékezetes napján  m egsebesült, a Führer ha tá rozo tt parancsára 
m enekült annakidején Ausztriába, és vérmérgezés következtében ism ételten 
mesterséges hízókúrát ke lle tt ta rtan ia . Innen származik kövérsége, am elyet 
gyakran tréfásan, sőt gúnyosan em legetnek.

Óra végén rövid vezérszavakkal egy kis füzetben is m egörökítik a növen
dékek a tanu ltaka t.

Ezeken a politikai órákon kerül megbeszélésre a NSDAP története  u tán  
(IV. évf.) a párt világnézete (V. évf.), az egyes államok politikai törekvései 
(VI. évf.), H itler Mein Kam pf-ja (VII. évf.) és Rosenberg M ythus des. 20. 
Jah rhunderts  m űve (VIII. évf.).

*

Ez a néhány pillanatfelvétel az elm últ évben készült a nagy légitám adások
előtt.

Hogy újabb tapasztalatok  szerzésére lesz-e még alkalom  — m int annyi 
más — , ä jövő titka .

Sopron, 1944. Dr. BenIcű László.

BELFÖLDI LAPSZEMLE
Magyar Középiskola. O któber (10.). Megyer József : Népi írók az iskolá

ban. Igen időszerű kérdéssel foglalkozik : mi legyen az iskola eljárása az új 
iránnyal szemben? Ez minden m agyar tanárnak  problém ája, mely meg
oldásra vár. A népi írók is tud ják , hogy a halhatatlanság felé az ú t egy kissé 
mégis az iskolán keresztül vezet. Az Ady-esetre gondolva a m agyar tanárság  
m ár két évtizede maga viszi az élő irodalm at az iskolába, s nem v árja  a h iv a ta 
los intézkedést. A ma irodalm át a népi írók nélkül tárgyalni nem lehet. I t t  az 
eligazítás és a b írálat, értékelés a mi feladatunk, nem felfedezésük, m ert hiszen 
az m ár m egtörtént. A köztudatban  k ialakult, k it lehet közéjük sorolni, soru
k a t Móricz és Szabó Dezső ny itja  meg. Ezután sorba veszi a népi írókat, 
s röviden jellemzi őket és értékeli is. Végül m egállapítja, hogy jelentős m a ez 
irodalm i irányzat, de m ikor k itág ítják  az írók az ön tudato t, a parasztság 
szeretetére nevelnek, tizedelik is sorainkat, m ert m agyar és m agyar között 
válogatnak. Tévedésük, hogy azt hiszik, minden időszerűt ők m ondottak  ki. 
N élkülözhetetlenek ők, de várjuk  azokat, „akik klasszikusai lesznek ennek 
az irányzatnak : az igazságnak, tárgyilagosságnak alázatosabb szolgái. Addig 
ra jtu k  okulunk, de mindig hibázni fog az a m agyar tanár, aki leegyszerűsítve 
a dolgokat, úgy á llítja  őket tan ítványai elé, m int m agyar prófétákat, lá tókat, 
Zrínyi, Kölcsey, Széchenyi u tó d a it“ . Minél kevesebb m egkötöttséget kér 
ez irány képviselőinek tárgyalásában.

November (11.). Madarász István : A család, az iskola és a tem plom  
a katolikus nevelés szolgálatában. A családi nevelés fontosságának jellemzése 
u tán  kim ondja, hogy az iskolai nevelésnek harm onikusan együtt kell haladnia 
a családival. M indkettőt aranyfonálként á t kell szőnie a vallásos nevelésnek, 
a tem plom nak. S ha ezt a katolikus nevelésről m ondja, éppen úgy alkalm az
zuk m i a protestánsban is. —  December (12.). Borbély K a m ill: A középiskolai 
mennyiségtan m int megmaradó lelki tarta lom . Felveti a kérdést, m i m arad 
meg az életre e tárgy  tan ítási anyaga nyomán. Kombináló készségre, fejlődő 
intelligenciára, lelki koncentrációra vezet, szabatos fogalm azásra s z o k ta t ; 
a m űvelt ember szereti m indennek az okát látni, kevésbbé hiszékeny, m int 
a műveletlen, problémaoldás a m ennyiségtan tipikus jellemzője. De ha  külső 
tudását el is veszti úgyszólván teljesen a  tanuló, mikor az életbe kilép, e tárgy
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lélekformáló ereje tartós. Az, ak i tanu ló  korában hozzászokott az elmélyedő 
munkához (a m atem atika h a tása  e tek in te tben  igen nagy), később is sokkal 
kom olyabban, elmerülve fogja m u n k á já t végezni. Még fontos hatása az e tárgy 
tanulásának, hogy ra jta  keresztül ism eri meg a tanuló a kor gondolkozását, 
logikáját, természetfelfogását. E z t azonban csak akkor ad ja  meg, ha a tan ár 
tudatos m unkája h o zzá já ru l: a rra  kell nevelnie, hogy a m atem atik a  nem zári 
egység, hanem  állandó fejlődés, m elyben nincs m egállás, viszont nem is 
em berfelettiség, tökéletesség, hanem  m inden kornak m egvan a maga m ate
m atikai felfogása, gondolkozása, m elyet meg kell ismerni. M agasabb szem pont
ból tan ításunknak  a tudom ány szere te tét, a szellem világában való harmónia 
m egéreztetését kell szolgálnia, meg kell m utatn ia, hogy a tudom ány örökké 
élő, fejlődő valam i, s a szellem az anyag felett valami nagyobb értéket kép
visel. (E zt h irdeti Bőhm Károly filozófiája is, mikor a szellem abszolút érté
két hangoztatja .) H a ezt eléri tan ítá sáv a l a középiskola, akkor a mennyiség
tan-tudás nem veszett el, van, am i m egm aradt belőle, h a  m int aktuális 
tudása m ár nincs is meg úgyszólván semmi.

Oktatófilm. Október (10.). Prof. H . Joachim a keskenvfilm  tö rténeté t 
és eredm ényeit ism erteti, Lummerzheim H . pedig a színes film ről értekezik. — 
November (11.). Medvigy M ihály  a vallástanításban alkalm azható  filmeket 
ism erteti, Beliczai Gyula a nyelvok ta tás, Bíró Béla a m űvészettörténeti 
ok tatás film jeit, Csóriné Kiss Eleika a polgári iskola film ok ta tásá t. — Decem
ber (12.). Bognár Gyula Pergessünk-e film et a m agyarnyelvi és irodalmi 
órákon címen a tan terv  és u tasítás  megvizsgálása u tán  az olvasmányok 
jelentőségéről szól és élményszerű b em utatás szükségét hangsúlyozza, amihez 
a film m éltán hozzájárulhat, s m inél több  film et kíván alkalm azni. Végignézi 
a m ár melégvő film eket, m elyeket néhány éve alkalm az m unkájában és 
kiváló eredm ényt ért el velük. —  P. Szabó Lipót a h ito k ta tá s  szolgálatában 
álló filmekről ír, Stolmár László a fővárosi népiskolák film tanm enetét ism erteti.

Pannonhalm i Szemle. 1943. 4. sz. Sarlós Engelbert : T ekin tély  és szabad
ság egyensúlya a nevelésben. A nevelés feladata az em berben lévő összes 
képességek és erők helyes, harm onikus kifejlesztése, azaz a  m űvelt ember. 
Ebben a tekintély  kényszerítésére okvetlenül szükség van. De felmerül itt 
a kérdés, hogy az ilyen tek in té ly  nyom asztó hatása nem h a t-e  bénítólag az 
egyéni fejlődésre. Kétféle felfogás uralkodik  a nevelésben, s ez m indig a neve
lőknek az emberi term észetről v a llo tt felfogásában gyökerezik. H a tisztázzuk 
m agunk elő tt a tek in tély  és szabadság fogalm át, akkor fogjuk a helyes viszonyt 
a kultúra term észetével összeegyeztetni. A tekintély m indig a m últ értékeit 
akarja  m eggyökereztetni lelkűnkben, s i t t  fenyeget az a h iba, hogy meg
feledkezünk a jövőről, pedig az éppen olyan fontos, m int a m ú lt ; teh á t szabad
ságra is szükségünk van, mely a jövő t építi. A nevelő különböző típ u sá t külön
böztetjük meg : a tek in tély t hangoztatok  az erőszakos nevelői típ u s t kívánják, 
a másik irány másik végletbe megy, s igy m indkettő külön elhibázza hatását 
az ifjúságra. „A nevelő akkor lesz igazán mások előtt tek in té ly , ha ő is meg 
tud hajo ln i egy m agasabbrendű tek in té ly  előtt. Sokkal könnyebben enged 
az ifjúság a személyes hatásnak, ha  lá tja , hogy a nevelő is elism er más tek in
télyeket, legfőképpen pedig m inden tek in té ly  Ősforrását, I s te n t.“

Magyar Tanítóképző. O któber (10.). Szabó J u d i t : V onások leányaink 
lelki képéből. Sok tan ítványunk  képe elmosódik, pedig éppen az ilyeneknek 
lenne tám ogatásra szükségük. Az ilyen zárkózottak m egismerésére a székely- 
udvarlielyi reform átus leánylíceum 166 növendékétől a legkülönbözőbb 
tárgykörből v e tt 15 kérdésre k íván t feleletet őszintén, m ely e kettőre  foglal
ható össze : 1. szükséglet-e a bizalm as megnyilatkozás, és ha  igen, van-e ebben 
kielégülés ; 2. hogyan értékeli a  felelő önm agát, az em bereket és az életet. 
Az elsőre úgyszólván mind igenlő válasz t adnak, term észetesen egyéniségük
nek megfelelően, a m ásodikra a d o tt feleletek szerint legtöbben akaraterőt, 
szorgalm at, önbizalm at kívánnának, m ásodsorban észt, tehetséget. Több 
szeretetet kíván nem egy, ami jellem ző a leánylélekre. Lelkesíti őket a haza, 
nép, falu. A tan á r és tanuló bizalm as viszonyára m utat rá a cikkíró, s készen
létben kívánja látni a tan á rt, hogy a bizalm at kereső növendék őt találja,
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ne másokat. A személy hal a fejlődő leiekre, nem az eszme, vagyis ez is csak 
a személyen keresztül. S ha azl vallják a feleletadók, hogy a munka lelkesít, 
a cselekedet : ezl kell megfognia nevelésünknek.

November (11.). Csekii Árpád:  A katonai kiképzés nevelői szemmel 
(folytatása a decemberiben).

Nemzeti Figyelő. November (17.). Málé-Törok Gyula nv. teslőrezredes : 
Vezetett nemzetnevelés vagy önnevelés címen egy feltűnő nevelési módszert 
tartalm azó előadás ismertetésével kapcsolatban kiemeli a katonai nevelés 
öntevékenységre szoktatását s ennek nagy értékéi. Kiismeri az előadóval, 
hogy a régi nevelési rendszer csőd felé közeledik, de nem helyesli, hogy a gyer
mekei teljes jogú em berként kell kezelni, m ert neki elsősorban kötelességei 
vannak, s csak azután lesznek jogai. Nem autonóm lény, mint az előadó 
mondja. Csak annak lehet autonóm iája, ki fegyelmezni tud ja  m agát, s nem lesz 
a szabadból szabadossá, m int az ilyen elvek szerint nevelt gyermek. „Ö n
magára kell hagyni a gyerm eket, hadd fejlessze ki m agát a maga törvényei 
szerint" m ondta az előadó. Kire cikkíró elrettentő példákat sorol fel saját 
tapasztalatból olyan gyermekekről, k iket magukra hagytak. Orvosszerül 
a m agyar család trónraültetésél k ívánja , a Nemzetnevelő Rend megvalósí
tását, mely közel hozza tan ító tó l egyetem i tanárig az összes nevelőket, hegyei
met kell elérnünk ifjúságunkban, a m agyar katonaeszm ényt kell m egvalósíta
nunk, kemény katonákat kovácsolnunk gyermekeinkből. A cikkíró szép gon
dolatait a mai leventenevelés, honvédelm i ismeretek kapcsán az iskolai 
tanítás és nevelés is igyekszik m egvalósítani. Bizonnyal hihetjük, hogy még 
egyszer nem fog a romboló destrukció ifjúságunkon úrrá lenni. Megszívlelésre 
méltó a cikk gondolatmenete.

Ugyané lap október 10. és 17. szám ában Tállyai István, az OKTK tagja. 
Bőhm Károly rendszerét ism erteti meg a lap olvasóival. Népszerűsítő törek
vése elismeri azt a m unkát, m elyet az Evangélikus Tanáregyesület a nagy 
filozófus műveinek megjelentetésével im m ár évek során végez és végezni 
kíván a jövőben is. Kr/inikás.

HAZAI IRODALOM I
Kudász Ernő : Egy lélek tengeréből. Budapest, 1943. 158 lap. Nem minden 

napi ennek a kis könyvnek az alak ja , de a ta rta lm a  sem. Egv elmélyedő 
embernek a vallomása, am int az életnek kemény hullám ait finom és érzékeny 
lelkén tudatosan és figyelve hagyja végigdübörögni, s megfigyeléseit egészen 
szubjektív, m ondhatnék lírai szempontból felfogva és értékelve foglalja 
Írásba. Viszont ez a mindenkép lírai, verses formába kínálkozó anyag prózai 
feldolgozást kap, s az élményleírások csak a gondolategység szerint osztódnak 
egy-egy versterjedelm ű fejezetbe. K u ta tó  leikével az élet hányatta tásai köz
ben a boldogságot keresi, s úgy véli, meg is ta lá lta , am ikor a bibliai öreg 
Simeonnal elm ondhatja, hogy a jövő századok fejlődését már előre lá tja  
saját lelkivilágán keresztül. Átéli a szerelem tiszta, önfeláldozó vonzódásának 
erejét, szépségét, s m ajd ennek elvesztésével fájdalm át is. Felismeri az emberi 
szeretet nagyságát és értékét a közösségi életben. Van azonban néhány oly 
megfigyelése' és értékelése, amivel nem érthetünk egyet. Ilyen az em beri 
életsors fatális végzetszerűségébe v e te tt hite, s ami ezzel összefügg, meg
győződése az ember m egválthatatlanságáról. Ezek egyébként sem illenek 
bele egységesen a könyv érzelmi és gondolatkörébe. Látszik, hogy a szerző
nek még több élettapasztalatra és derűsebb életszem léletre van szüksége, 
hogy a most még erős lelki vívódások köréből egységesebb érzelmi és értelm i 
világszemlélethez jusson, s kialakíthassa harmonikus lelki képét. A könyv
höz Zsolnai Vilmos írt előszót, akinek az ajánlását bizonyára megfogadják 
mindazok, akik a lelki élet problém ái iránt érdeklődést táplálnak.

Budapest. Dr. Rezessy Zoltán.
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Lengyel D énes: Gesta Romanonim. Budapest, 1943. Szent Hilárius- 
kiadás. 114 lap.

Lengyel Dénes, ez a szorgalmas fia ta l író, a régi m agyar irodalom és a 
székely népköltészet av a to tt ismerője, érdekes feladatra vállalkozott, Haller 
Jánosnak, a Hármas Istória híres szerzőjének a feltám asztására. Egyelőre 
csak annyiban tám asz to tta  fel, hogy k iad ta  a Hárm as Istó ria  legkedveltebb 
részét, a Gesta Rom anorum -ot, am elyben tudvalévőén nem  annyira róm ai 
történetek  foglaltatnak, hanem az óvilág m inden részéből és korából származó 
elbeszélések, m ondák, adomák, mesék halm ozódtak össze. Lengyel Dénes 
ebből a nagy anyagból is csak szem elvényeket ad, csak 46 h istó riá t nyom at 
újra, bizonnyal azokat, am elyeket legérdekesebbeknek ta lá lt, így a külön 
is gyakran feldolgozott Jovinianus császár és Apollonius k irályfi h istóriá já t, 
továbbá azokat, amelyekből legkönnyebben vonhatók valláserkölcsi tanulsá
gok, hiszen a buzgón vallásos H aller János elsősorban keresztyén tanításokra 
alkalm as példázatoknak tek in tette  a még oly világi tá rg y ú  tö rténeteket is. 
Lengyel Dénesnél is teh á t az elbeszélést nyomon követi az „értelem “ , mai 
szóval a tanulság, amely legtöbbször odairányul, hogy a keresztyén em ber 
hogyan szabadulhat meg a kísértéstől, és hogyan ta lá lh a tja  meg K risztus u tán  
a mennyei üdvösséget. A XVII. és X V III. század m agyar szellemi életébe 
és stílusába bevilágító füzet Szent H ilárius kiadás-nak jelzi m agát (Budapest, 
1943), ami m indenesetre azt sejteti, hogy H aller János részleges feltám asztása 
nemcsak a szórakozás, hanem  a valláserkölcsi nevelés kedvéért tö rtén t.

' -r-s-t.

llozsnyay Kálmán : „Öreg diák élő emlékei.“ B udapest, 1943. „Szép
míves M űhely“ kiadás. Lapszám : 339.

K orunk tudom ánya, a szellem történet ú jra  divatba hozta a régen kedvelt 
m űfajt, a m űvelődéstörténetet, de kissé m egváltoztatva s a korízléshez alkal
mazva. A néhai jóem lékezetű Apor Péterek , Cserei M ihályok és Mikes Keleme
nek írásai életrajzi regényekké, sőt á ltö rténe ti regényekké sablonultak, ame
lyek tartalm aznak ugyan hellyel-közzel m űvelődéstörténeti elem eket is, de 
csak bizonyos célzatossággal feltálalva. Az első világháború u tán  a nagy
szorgalmú Móricz Pál vo lt szinte az egyetlen írónk, aki nem  a sa já t korából 
tallóz, m in t Torm ay Gecile (Bujdosó K önyv), hanem m űvelődéstörténeti 
dokum entum okat ás föl a közelmúltból, nagy magyar vezetőférfiak, bűbájos 
nagyasszonyok és a m agyar világ k ihalóban lévő egyszerű típ usa it rajzolgatja 
fáradhatatlan  buzgalommal (Szabad h a jdúk , Pusztuló világ, Régi m agyar 
élet, Rejtelmes Alföld, H ortobágyi legendák, Magyar sirató). Ö nkénytelenül is 
Móricz Pál nemes írói a lakja révül föl elő ttünk akkor, afnidőn Rozsnyay 
K álm án legújabb m űvét olvassuk. A m agyar hagyom ányok bá to r tisztelete, 
szinte gyermeki rajongás és férfias stílus szépsége együttesen k ap ja  meg az 
olvasó szívét, amikor színészetünk és irodalm unk küzdelmes koráról s küzdő 
nagyságáiról emlékezik szeretettől harm atos szemekkel s zengi a m agyar 
géniusz lélekformáló erejét.

Rozsnyay a 19. és 20. század m ezsgyéjén lépked, s ő m aga az átm enetet 
képviseli a  korszak elütő em bertípusa között. Szem tanúja a m últnak, á t- 
élője a jelen lelki átalakulásának és Mikes szerénységével és lelkiismeretessé
gével igyekszik átm enteni a m últból m inden megörökítésre érdem es eseményt 
és epizódot, ami a tö rténetbúvárokat és a laikus olvasókat egyként érdekelheti.

A háború idegzaklató korában szinte szándékosan m enekül a m últak 
szám unkra bűvös mesevilágába s a  csodás szépséggel m egrajzolt m agyar 
művész-sorsok derűs világának szemlélésekor az olvasó le lkét is h it, bizalom 
és megnyugvás szállj a meg.

Először Aradról emlékezik, a 13 és m inden benne lakó m agyar tragikus 
sorsú városáról, szűkebb pátriájáról, m ajd  naplójából idézi A dy E ndre szelle
m ét, ahogyan ő lá tta  eszményképét. E gym ásután  peregnek ta rk a  kaleidoszkóp 
gyanánt elő ttünk Hollósy Kornélia, Juh ász  Gyula, E. Kovács Gyula, Pálm ay 
Ilka, István nádor nemes protréja, Szentgyörgyi István, a 48-as honvéd
huszárok bravúr ja, Gyarm athyZsigáné, K alotaszeg nagyasszonya, Megnyánszky



Cézár, J u s t  Zsigmond, Petőfi Sándor, Jókai Mór, a pesti kávéházak s épületek, 
Pethes Im re, Prielle Cornélia, Csíky Gergely, Veres Pálné, gr. Teleki László 
stb. a m agyar ku ltúra  „hazajáró lelkei“ .

Egyéni élmény, öregek elbeszélése, napló, tanulm ány és ragyogó fantázia 
nem es összhangban olvadnak fel a kö tet lapjain, szórakoztat, felvilágosít, 
gyönyörködtet egyszerre, pedagógiai, nevelési szempontból is e lv ita th a ta tlan  
értéket képvisel. Végre egy könyv, am it nyugodtan adhatunk kezébe m indkét 
nem beli ifjúságunknak, ahol színész-sorsok borulnak virágba a nélkül, hogy 
az e ro tika  fülledt levegője fertőzné lelkűket. Írók jelennek meg házi ruhában , 
s a k iábrándulás nem követi lá tásukat mégsem. A „prodest“ és „d e lec ta t“ 
követelm ényeit együttesen tá rja  elő, s egyik sem á rt a másik művészi 
program m jának.

M ezőtúr. I)r. Boross István.

A bonyhádi ev. gim názium ot jan u ár 26-án ismét súlyos veszteség érte, 
vára tlanu l elliúnyt Polgár Dezső, az iskola mennyiségtan és term észettan 
tan á ra . Kiváló képzettsége, nagy szaktudása, példás lelkiismeretessége és 
alapossága évtizedeken á t igen m agas színvonalú eredm ényt b iz tosíto tt 
tárgyaiban . Mestere volt a lebilincselő előadásnak. P áratlan  könnyedséggel 
ad ta  á t  a nehéz és elvont ism erteket tan ítványainak , és nem em lékezetüket, 
hanem  értelm üket híva segítségül világos és logikus gondolkodáshoz szok ta tta  
őket. K iváló m unkájáról feljebbvalói is mindig nagy elismeréssel emlékeztek 
meg, példaadó kötelességtudását és szigorúságát nemzedékek hosszú sora 
áldja.

Polgár Dezső 1887-ben született a tolnamegyei Keszőhidegkúton, 
m in t az o ttan i ev. gyülekezet kán to rtan ító jának  fia. Az algim názium ot 
Bonyhádon, a főgimnáziumot Pozsonyban végezte, s a budapesti tudom ány- 
egyetem en szerzett tan ári oklevelet. 1909-ben lépett a bonyhádi ev. gimn. 
szolgálatába, s szolgálta haláláig. 1911-től 1914-ig felügyelő tanára  vo lt a 
gim názium m al kapcsolatos d iák in ternátusnak , a világháború a la tt  pedig 
önállóan vezette 1918-ig. 1911-ben feleségül ve tte  a mekényesi (Baranya m.) 
ev. lelkész leányát, Gedő (Becht) E te lk á t, s boldog házasságukat a jó 
Isten  k é t gyermekkel á ldo tta  meg. M int a  bonyhádi villanyüzem  m űszaki 
vezetője, tanácsosa, majd igazgatója szolgálta nagy szakértelemmel és rá te r
m ettséggel Bonyhád villanyvilágításának ügyét. A tragikus betegség éppen 
abban  az esztendőben ragadta  el, amely a jól megérdemelt nyugalm at hozta 
volna meg számára.

Gyümölcsöző volt élete, legyen á ld o tt pihenése, em lékét hűséges kegye
le tte l őrizzük.

POLGÁR DEZSŐ
1887— 1944.

Gi/. B.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK'
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HONVÉDELMI* ISMERETEK
LE Á N Y O K  S Z Á M Á R A

M l ., III-IV. és V-Vl. KÖTcTE MEGJELENT.
Ezenkívül kapható a

Honvédelmi ismeretek leány VH—VIII., fiú V—VL 
és VII—VIII. kötete.

Megrendelhető : Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalatánál, 

Debrecen, Böszörményi-út 6. sz.;
„ J f l é U u & S L * *  könyvkereskedés,

Debrecen, Ferenc Józscí-út 26. sz., 
valamint az összes főbizományosoknál.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 jannár 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
(űzetek kőtelező 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 előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alnl látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
mnltú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet (elhívjak.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. k ir. Táró* és a  T iszán tú li ré t. egyházkerület könyvnyom da-váll e la te .  1044— 919.
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Egy újabb év magyar irodalom tanítása.*

Egy évvel ezelőtt beszámoltam arról, hogy az eszményi magas
latra vitt irodalomszolgálat a célom a tiszta és nevelő hatású értékek 
keresése és megbecsülése által. Magyarságtudatunk és értékelésünk 
szolgálatában pedig az örök magyar lélek állandójának folytonos 
vizsgálata — állandó és esetleges vonásainak feltárásával — állott 
tanításom középpontjában. Ezen állandó esetleges egyhangúságát 
a módszer változtatásával, illetve annak lélektani követelményeiből 
felismert alkalmazásával igyekeztem eltüntetni. Ma új módszerről, 
új irodalomtanításról tudok számot adni, s elmélkedéseimet a vissza
emlékezés tükrében a formális nevelés tárgyi és formai, az oktatás 
ismeretanyagi, végül a módszer kérdésére terjesztem ki.

A) Minden emberi cselekvés, mely magasabbrendű érték igé
nyével lép fel, legvégső fokon az eszmei értékek megtestesítőjében, 
az Istenben találja meg kifejezését. Akár azáltal, hogy őt fejezi ki, 
akár azáltal, hogy végtelen kegyelméből olyan értéket sugall, mely
ben önmagát fejezi ki. Ig e n ... Életünk minden megnyilvánulása 
benne és általa van. Őt keresni, alkotó erejét látni a magasabbrendű 
nevelés irodalomvizsgálata. Ennél magasztosabbat, formálóid) erejűt 
hiába keresünk. Ehhez bő anyagot nyújt a költészet, mert amit 
az értelem nem képes felfogni, azt az érzelem, melyben az igazi 
költészet gyökerezik, tökéletesen látja, s ki tudja fejezni,, mert van 
eszköze arra, hogy kifejezze a kifejezhetetlent.

Az eszményi világ érzékileg láthatatlan megtestesítője örök 
törvényeit a természetbe írta be. Az Isten alkotó erejének, kormányzó 
hatalmának, mindenekről gondoskodó jóságának s mindeneket 
megbocsátó kegyelmének megismerése az ihlető természet művészi 
formába öntött alakjának megismerése és szeretete által lehetséges. 
Ennek megismerése által tudjuk átplántálni azt a világszemléletet, 
mely evangélikus világnézetünkkel azonos. Felelni tudunk azokra 
a kérdésekre, melyek minduntalan nekünk szegődnek : mi az élet 
értelme ? mi a természet rendje? mi a természetbe ágyazott ember 
rendeltetése? E kérdésekre válaszolás oly magasfokú irodalmi értékek 
keresését jelenti, melyek örök értékek kell hogy legyenek a szépre, 
nemesre mindig hajlamos növendék lelkében. Ez a lélek évek múltán, 
amikor az élet sok szenvedése, a való világ sok szennye és bűne 
megsebzi, örök szerelemmel vonzódik a természethez, hogy nála 
megsebzett leikének gyógyulást találjon ; Isten legszebb templomá
ban emeljen újra oltárt megtisztult! elkében Istenének.

* E lhangzott az aszódi ev. Petőfi-gim n. tanári karának módszeres érte
kezletén.
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Kutató szemünk az eszményi magasságokból a természet Isten
től rendelt urára, az emberre tér át. A való világ, melyben az ember 
éli a maga életét, művészi alkotásainkban számtalan formában 
jelenik meg. A magasabbrendű életszemlélet predesztinálja annak 
az embernek a keresését, szeretetét és követését, akiben az isteni 
és természeti értékek emberi mértékben ugyan, de magasabbrendű 
tökéletességben egyesültek. Emberideálok egyéni és közösségi éle
tének irodalmi rajza kelti bennünk azt a vágyat, hogy mi is akként 
éljünk. Ellenkezője csak undort és megvetést szülhet, ez azonban 
nem lehet nevelési érték, mert ellenkezik Isten rendelésével : szá
nalommal legyünk az elesettek iránt, segítsünk rajtuk. De nem csupán 
e keresztyéni paranccsal ellenkezik e lélek, hanem nevelési célkitűzé
sünkkel is. Valamire törekvő lélek kinevelése a célunk, mert a szta
tikus lélek nem alkotó abban az értelemben, amelyet a ma életüteme 
megkíván. Nyugatra plántált keleti fajtánk legszebb öröksége az 
európai lélektől éppen az, ami ennek műveltsége kialakulását hozta 
létre : a művelődésre kész lélek kinevelése. Ez a lélek teszi lehetővé 
műveltségünk továbbhaladását, s ez a lélek végelemzésben azonos 
a keresztyén lélekkel. Ha e tételt elfogadtuk, akkor emberi életre 
nevelésünk magasztos feladatát jelöltük meg benne. Annak a keresz
tyénien magyar léleknek évszázadokon át történő megnyilatkozásait 
kell nyomon kísérnünk, mely ősi magyar sajátságait idegen környezete 
és behatások ellenére is megtartotta. Birtokosa azoknak a magasabb
rendű eszméknek, melyek az ember egyéni és közösségi életének fémjelzöi. 
Bár a mai kor sok tiszta értéket megtépázott, de még mindig áll 
a család, az egyház, a nemzet és a haza. Ezeknek az eszmei értékek
nek irodalmi tiszta megnyilvánulása olyan nevelő érték, mely for
mális nevelésünk emberi, vallásos, nemzeti és politikai célkitűzéseit 
eszményi magaslaton biztosítja.

Formális nevelésünk keveset foglalkozik a szellemerkölccsel. 
Hogy ma igen sokan felelőtlenül mernek állítani, az ennek a követ
kezménye ; az írott betű elvesztette szentségét. Az igazság meg
elégszik tetszetős külszínnel, a szellem alapossága beéri a felületes
séggel. Tudományunk szellemének sajnálatos jegyei ezek, melyekkel 
szemben küzdenie kell mindenkinek, aki valaha is megízlelte az igazi 
munka alaposságának örömét. Tudományos életre nevelésünk iskolai 
vonatkozásban nem feledkezhttik meg olyan lelkidet kitermeléséről, 
mely magában hordja a szellem magasabbrendűségét, s megnyilat
kozásainak irányítójául az erkölcsöt fogadja el. Így tűnik el a felüle
tessé)?. a felelőtlensép', a meppondolatlan ip'azságszolpáltatás.

E  bonyolult kérdés szerteágazó részei líözül bennünket csupán a mar 
neveléssel és oktatással kapcsolatosak érdekelnek. Mai nevelésünk eszménye 
a vallásos alapon álló erkölcsös polgár, kiben m agyar nem zeti művelődés 
szellemének megfelelő általános m űveltség lakozik, s aki ennek birtokában 
képes felsőbb iskolai tanulm ányok elvégzésére. Ez az eszmény a m aga polgár 
megnevezésével annyira visszálendült a jelzőkdiktálta  m agaslatról, hogy 
a  jelzők elvesztették jelentésüket, s m arad t a polgár, m int politikum . S ha 
körülnézünk egy kicsit mai nevelésünk gyakorlatában, akkor az általam  hir
d e te tt keresztyénien m agyar lélek kiterm elésétől nagvon messze állunk.
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De nem  csupán a nevelési eszménynek a m egham isítása hom ályosítja 
el a szellemerkölcsre való nevelés eszményi feladatát, hanem  a m ódszer is, 
mellyel a művelődési anyagot a növendék számára közvetítjük . Ez a módszer 
a maga alkalm azásában oly nehéz, hogy csakis azok tu d ják  kellőleg használni, 
akik igen sokat ismernek és tu d n ak  az emberi lélekről. Sajnos, azt kell tapasz
talnunk, hogy ez nem ügye éppen a nevelőknek. így válik azután a módszer 
módszerességgé, a tudás tudákossággá, a felelősség felelőtlenséggé, az erkölcs 
ta rta lm atlan  külszínné.

B) Formális nevelésünk e tárgyi adottságai a lélek tartalmi 
tényezői, az érzelemvilág felsőbbrendű értékei, Ezek teljes birtokba
vétele azonban értelmi, érzelmi és akarati lelkierők együttes munkája 
és gyarapodása által lehetséges, melyekhez hozzákapcsolódik a hit, 
a képzelet és az ösztön. Itt csupán arra szorítkozom, hogy megjelöl
jem a célt s a cél elérése módját.

Formális nevelésünk formai célja az, hogy a növendéket szel
lemi téren annyira műveltté tegye, hogy a művelődési anyaggal 
önállóan tudjon bánni, legyen benne egészséges vágy és törekvés az 
értékek megismerésére, megtartására és közvetítésére. Ez a célkitűzés 
magában hordja a feladat súlyosságát, lélektani és gondolkodástani 
előfeltételeit.

Az objek tív  tárgy, a „nem -én" érzékszerveink felvevő működésén 
keresztül, az idegpályák közbeeső szállító m unkájával e lju t a központba, 
s o tt róla szemlélet keletkezik. E  szem lélet alapja a képzetnek. Létét a tapasz
ta la tn a k  köszönheti. Ez a megismerés tehát tapaszta la ti, empirikus meg
ismerés.

Az ob jek tív  tárgy, m int megismerésre kínálkozó objektum  azonban nem  
csupán em pirikus úton ism erhető meg, hanem  a ráción, az észen keresztül is. 
Ekkor nem tapasztalásból indulunk ki, hanem az ész ítéletéből, és nem szem
lélethez ju tu n k , hanem fogalomhoz. Már most az a kérdés, hogy e két ellen
tétes megismerési forma közül a nevelésben m elyiket kell nagyobb szerep
hez ju tta tn i, és hogy van-e még ra jtu k  kívül is megismerési lehetőség.

A lélektani alapokra ép íte tt megismerés, a tárgy szemlélete folytán kele t
kezett képzet, csak az adott esetben igaz. ,,A képzet teh á t, amely physiológiai- 
phsychologiai úton áll élő, csak feltétele az ism eretnek, amennyiben á lta la  
a tárgy adva van  a megismerésre, de az egyetemes, ob jek tív  ismeret egy más 
tényezőnek p roduktum a“ —  írja  BarLók György ,,A philosophia lényege“ c. 
értekezésében. Ez a más tényező a logika, m ert az egyetem es érvényű és ob jek
tív  ism eret a gondolkodás eredménye az ítélet által. „ íté le t á lta l lesz a képzet
ből fogalom“ —  olvassuk ugyanott. Vájjon a megismerésnek mi a célja? 
A képzet-e vagy a fogalom? Nyilván az utóbbi. De a nevelés és oktatás kell-e, 
hogy m inden egyes alkalommal törekedjék  fogalom alakításra? Csupán a kép
zettel is megelégedhetik, azonban csak bizonyos életkorban, és pedig az 
alsóbb osztályokban és bizonyos tárgyakban , ahol a receptivitás még m eg tű rt 
tevékenység a m unkaelv idején. M agasabb fokon azonban cél kell hogy legyen 
a fogalom. Ámde ez nem csupán a gondolkodás logikai, hanem  ösztönös meg
ismerésén keresztül is tám adhat. K érdés a mi szám unkra az, hogy a nevelés 
és ok ta tás terén  melyiknek ju ttassu n k  nagyobb szerepet. Az ösztönös meg
ismerés gyakorlására elegendő az az alkalom , am elyet a növendékek m aguk 
létesítenek akkor, amikor készületlenül kell szám otadniok azokról az ism ere
tekről. m elyeket nem rak tároztak  el eléggé, s melyeknek felújítását nem kísé
relték meg. Ilyenkor gyakran tap asz ta lju k  azt, hogy a növendékek ösztönö
sen m egtalálják  a helyes feleletet. N yilvánvaló azonban, hogy az ösztönös 
megismerésben is van valami abból, ami a gondolkodás á lta l lé tre jö tt fogalom 
m egalkotásában szerepel. A m űvelt em ber megismerése a gondolkodás jegyé
ben áll : nevelésünk formai részében te h á t erre kell törekedjék.
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Végelemzésben tehát a formális nevelés fiziológiai-filozófiai 
szemlélet megalakítására, ennek bevésésére, megtartására és felidé
zésére, azaz képzetfogalomra, valamint a gondolkodás által létrejövő 
fogalom alakítására terjed ki, annak felismerésében, hogy „mi a 
világot érzékiségünk és gondolkozásunk segítségével, érzékiségünkön 
és gondolkozásunkon keresztül ismerjük meg“ . (Bartók György :
i. m. 98. o.)

Vájjon miképpen érem el a nevelés és ok tatás ú tján  e form ai célt? — 
Az eddigi meggondolások alapján nem olyan nehéz a kérdés megoldása. 
Olyan megismerési form ából keil kiindulnunk, amely nem tételez fel apriori 
íté le te t. Ez a pszihológiai megismerés : a képzetalakítás, m elynek alapja 
a szemlélet. Ebben az esetben meggondolásra késztet bennünket a látás, 
a mozgás, a hallás, va lam int a többi érzékszerv s a belőlük származó szemlélet. 
Nevelésünkben és ok tatásunkban  tehá t úgy kell eljárnunk, hogy a szemlélés 
vagy  cselekvés tevékenységének tudatosításán  keresztül jussunk el a szemlé
lethez. Ennek bevésésén, megőrzésén és felidézésén keresztül a megismerés 
e form áját tudatossá tegyük.

E zt a megismerési form át azonban csak addig használhatjuk , amíg 
extravertális lelkülettel találkozunk a fejlődő növendékben. Am ikor azon
ban  a lélek in travetrális lesz, gondolkodóvá válik , szükségünk van  a meg
ismerés magasabb form ájára  : a gondolkodva megismerésre. A m ikor a szem
léletből alakult képzet m ár adva van, akkor a té t  és idő apriori logikai formák, 
valam in t a minőségi, mennyiségi stb. kategóriák segítségével íté le te t gyako
rolunk fölötte, s fogalommá alakítjuk . Azaz megnézzük, hogy té rben  vagy idő
ben érvényesült-e, m ilyen milyenségi és mennyiségi ado ttságában , miként 
érvényesült, m iért olyan, amilyen, és mi érvényesülésének célja. Ezekben 
a m űveletekben ju t szerephez a következtetés, a gondolkodás egyik alapvető 
tényezője. Nevelésünknek tehá t ezek ism eretében kell kiépítenie a maga 
tan ítás i módszerét.

II. A formális nevelés irodalomtanítása eszmei értékei : az Isten, 
a természet, az ember, a család, a nemzet és a haza, emberi, vallásos, 
nemzeti és politikai, valamint a tudományos nevelés erkölcsi vonala, 
a szellemképzés vázolt meggondolásai azon az adott körülményen 
végezhetők el, amelyet az ismeretanyagi cél vizsgálatánál kívánok 
körvonalozni.

Az ism eretanyagi cél tárgyi vonatkozásban ugyanazokat az értékjelző
k e t vonja magához, am elyeket a formális nevelés értékjelzőiként emlegettem. 
Ennek természetes következm énye az, hogy a nevelési eszmény m egvalósítá
sára olyan anyagot választok, amelyik m agában hordja azokat a lehetőségeket, 
amelyek célom felismerésére és elérésére feltétlenül szükségesek. A megformált 
tarta lom nak  minden külső behatásától m entes irodalmi vizsgálata annyi 
m ódját és lehetőségét n y ú jtja  a m agasabbrendű nevelési cél m egvalósításának, 
hogy szinte sajnálatram éító  minden m ásirányú, az alkotástól sokszor merő
ben független vizsgálat. Különösképpen ki kell ezt emelnem, m ert az irodalom 
tan ítása  hangsúlyozottan a nevelési szempont figyelembevételével kell hogy 
folyjék. Az az ellenérv, hogy a m agyar irodalom szoros összefüggésben van 
a  m agyar történelem m el, így ebből kiindulólag kell vizsgálódnunk, elesik 
akkor, amikor a m agyar lélek tö rténeti k ialakulását, a m agyar alkotó szellem 
történeti m egnyilvánulását szemléljük az egyéniség, a kórízlés és a tárgy 
részjegyeiben. E három  tényező határozza meg a lélek művészi m egnyilatkozá
sá t, melynek értékelését egyéniségünk és korízlésünk, valam in t tárgyszerete
tü n k  vagy ellenzésünk, az éppen vizsgált történelm i tényezőkkel való egybe
vetés adja. Az ellenvélem ény megelőzésére m ár most u talnom  kell arra, 
hogy ez az értékelési m ód nem válik egyoldalúvá, mert a megismerés a tö rté
neti korba való beleéléssel tö rtén t annak értékelése figyelembevételével.
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Az értékesítés azonban m egköveteli, hogy ezt az értékélm ényt jelenkori 
nevelési célkitűzésünk értelmében használjuk fel. Ezzel szolgáljuk a z t 'a  kul
túrát az ism eret és lélekalap m egteremtésével, amelyik életünk legsajátosabb 
ízét, a tőlünk függetlenül alkotott világ rendjét, az á lta lunk  alko to tt világ 
ezer arcát m u ta tja  meg, teszi b irtokává egyéniségünknek. Az érzelemvilág 
művelése, melyre a mai em ber keveset gondol, igen fontos. A mai filozófia 
a lelki élet egyensúlyát az egészséges érzelmi világ m eglétében látja. 1 la a tudo
mány a maga igazságai felismerésében m ár itt ta rt, az élet, amelyik szerencsés 
összehangolással szokta a tudom ány igazságait a m aga szám ára felhasználni, 
kell hogy ebben is kövesse a tudom ányt, s igazságait megvalósítsa. Ilyen körül
mények között az érzelmi világ a m űvelt ember szám ára nem csupán a term é
szettől adott behatások eredm ényeképpen áll fenn, hanem  a szó szoros érte l
mében műveltség. Ennek az érzelmi műveltségnek csupán egyik ága érdekel 
most bennünket, az, amelyik az irodalm i alkotások behatására és azok be
fogadása által jö tt létre. Lényegének megragadására három  kérdés felvetésére 
és megválaszolására van szükségünk : m it keresünk az alkotásban? Mit kell 
látnunk az alkotásban? S végül m iképpen jutunk el az alkotás művészi élvezé
séhez? Mind a három kérdés megoldása a tudom ány körébe vág. A helyes 
megoldás közkinccsé tétele és létele pedig az érzelmi civilizáció előfeltétele. 
Ebben a m ondatban tehát bennerejlik a mód és bennerejiik  a cél is, amellyel 
a m agyar nyelv és irodalom tanára  elhivatását végzi.

Az első kérdésre : mit keresünk .az alkotásban? akkor adunk 
helyes választ, ha megjelöljük azokat a tényezőket, amelyek az 
alkotást meghatározzák.

Minden művészi alkotás sajátnem ű bélyegként hord ja  magán alkotója 
egyéniségét. Azt az egyéniséget, mely egy volt a történelem ben, és egy m arad 
mindörökké a maga sajátos a lkatában , nemkülönben kialakulásában. Em beri 
tulajdonai, szellemi képességei, képzeleti ereje, m űvészi kifejezés-ösztöne, 
vágya és képessége alkotásm eghatározó jellege egyetem es érvényességgel 
hat és alkot azzal a lélekkel, m elyben az alkotás megfogamzott, alakult, 
m ajd kifejeződött.

Az aikotó énen túlm enőleg meghatározzák az a lk o tás t a korízlés és a 
tárgy is. M indkettő döntően befolyásolja az írót, ak ár akarja, akár nem. 
A korízlés élő parancs az író szám ára, a tárgy m agában hordja formai és m ű
faji követelm ényeit. A nagy író ezek felismerésével végzi Istentől rendelt 
h ivatását : a művészi lélektől m egform ált embernek és világnak korban gyöke
rező, mégis örök, gyarló emberi életünknél eszményibb ra jzá t, melyben a lélek 
önm agát a lak íto tta  művészien m egform ált tartalom m á.

Mit keresünk tehát az alkotásban? Keressük az egyéniséget 
a maga testi-, lelki megalkotottságában és természetbe ágyazott- 
ságában; keressük a kort, a végtelen idő kicsiny láncszemét, s végül 
keressük a tárgyat a maga művészi alakultságában, kifejezésében 
és jelentésében. ,

A második kérdésre : m it kell lá tnunk  a művészi irodalmi alkotásban, 
a tudom ány többféleképpen válaszol. Nem lehet célom e helyen ezek felsora
koztatása, csupán annak m egállapítására szorítkozhatom , hogy ehben az eset
ben is döntő a nevelési eszmény a kérdés m egválaszolásában. A fentebb meg
fogalm azottak értelmében a m agyar nyelv és irodalom  tanára nem lá th a t 
mást az irodalmi alkotásban, m int a szép művészi m egfogalmazását. Ennek 
a művészetben való megjelenése, a lélekben való megérzése érzelmi íté le tünk  
szép, értelm i belátásunk igaz, akara ti világunk jó törekvését hozza m agával. 
Ezzel a felismeréssel nevelő törekvésünk érzelmi, értelm i és akarati lélekerők 
fejlesztését a művészi m egnyilatkozások szép kifejezésén keresztül a leg
eszményibb form ában m ozdíthatjuk  elő.

Ezzel azonban m egjelöltük azt az u ta t is, am elyen haladva, elju tunk  
a m űalkotás élvezéséhez, s feleletet kapunk a harm adik  kérdésre : m iképpen 
ju tu n k  cl az alkotás művészi élvezéséhez.
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A fentiekből kitetszik, hogy leikierőink valam ennyijének együttes m űkö
dése eredményezi az ú. n. esztétikai élm ényt, melyet az esztétikai befogadás, 
m ásnéven ú jraalkotás által nyerünk. Az ú jraalkotásban adva van a meg
ismerésre kínálkozó objektum , az irodalm i alkotás, m int egész, s adva van 
a megismerő alany, m int egészében megismerésre törekvő. A megismerő 
alany a maga egyéniségének meg nem tagadásával közeledik a tárgyhoz, 
hogy az t megismerje, m agába fogadja. \^szo n t a tárgy  is ha t a maga egészé
ben, m int m egform ált tartalom .

A felénk sugárzó, az alkotásból eredő erők bizonyos passzív m agatartás 
m ellett is sa játunkká teszik az alkotást. E z t vallja  a „ tisz ta  szemlélet“ - 
elmélete. Nyilván egyoldalú ez az elmélet, egyrészt azért, m ert az esztétikai 
élm ényt passzívnak tü n te ti fel, holott fentebb lá ttuk , hogy a megismerő 
felől is indulnak ki szálak, másrészt pedig k izárja a fogalmi és akara ti elemeket.

Ezzel ellentétben a beleérzés elmélete m agában hordja a megismerő 
ak tiv itásá t olyannyira, hogy „az alany és a tárgy in tu itív  egységbe forr“ 
(Sik Sándor : E sztétika III. k. 120. o.). Ebből az következik, hogy ,,a bele
érzés jelensége közvetlen, tudatosság nélküli folyam at, melynek m ikéntje 
függ a  tá rgytó l is, de a befogadótól is“ (i. m. i. h.). Nyilvánvaló ebből, hogy 
a beleélés érzelmi m űvelet, de nyilvánvaló az is, hogy egyoldalú, m ert az 
értelm i és akara ti erőket figyelmen kívül hagyja, a megismerés tárgyául 
másodlagos m ozzanatot helyez előbbre, a beleérzés tarta lm ának  szubjektív 
m ozzanatát, a m űben ad o tt objektív  m ozzanattal szemben.

E két legkiütközőbb elmélet nem oldja meg a kérdést megnyug
tató módon. A lélek oszthatatlansága, a lelkierők egymástól el nem 
különülő működése arra utal, az „egész“ felé forduljunk. Tehát 
„az esztétikai újraalkotásnak a tartalom-anyag-forma egységét kell 
megragadnia“ (i. m. 125. o.). Ez is alkotó tevékenység, melyben 
szubjektív és objektív mozzanatok olvadnak egységbe. Ez a tevé
kenység kétféle irányú lehet: kiindulhat az ábrázolásból, s feladata 
lesz, hogy az ábrázoláson keresztül (tárgyi) fedezze fel a kifejezést 
(érzelmi -— gondolati) ; vagy kiindulhat a kifejezésből, s feladata 
fordított lesz. Mindkét kiindulás lehetővé tesz-i az ábrázolás és kife
jezés egymáshoz való viszonyának felismerését, ami adja a jelentési 
részt, az érzelmi állandót. Mindezeket ki kell elemeznünk, és pedig 
az alkotás fordított műveletével. Az alkotó az élményből indul ki 
és jut a műhöz, az újraalkotó a műből indul ki, és ju t az élményhez. 
A mű szemlélete közben megkapja „első benyomását“ , ezt azután 
^feldolgozza“ objektív és szubjektív jellegű tevékenységgel, tudato
san és tudattalanul, aktíve és passzíve, hosszú időt igénylő, fáradsá
gos munkával, de annál több örömmel, munkába állítva egész 
egyéniségét.

E  m unkánk célja, hogy fogalmat alkossunk magunknak a műről. 
Ezt pedig úgy kapjuk meg, ha esztétikai ítéletet teszünk tárgyi és 
formai vonalon az irodalmi alkotásról nyert szemléletünkből alakult 
képzetről. — Ezek az ismeretek a módszer kiépítése érdekében 
állanak e helyt.

III. Az eddig ism ertetett elvek és célkitűzések, valam int meggondolások 
nem m ondtak lényeges különbséget az elm últ évben elhangzottakkal szemben. 
Közlésüknek csupán az volt a célja, hogy egészet adjak, nem különben, 
hogy előre m eghatározzam  azt a módszert, mellyel csaknem szöges ellentétbe 
kerültem  az előző évi és a m ostani tanításom ban. A módszerre vonatkozó 
fejtegetéseim  előzőleg inkább az ism eretek átadásának megkönnyítésére 
irányuló törekvések vázolása volt, nem  érin te tték  a tá rgyd ik tá lta  követel-
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m ényeket, a lélektani adottságokat s az ezek nyomán fellépő didaktikai el
járásokat, valam int a gondolkodás törvényszerűségeit s ezeknek az oktatás 
m enetére k iható  irányítását.

A ) Az utóbbi év oktatási módszerét az Utasítások kívánalmai
nak megfelelően építettem ki. Ez a módszer külső formájában az 
egész osztály együttes munkáját célozta, azaz osztályfoglalkoztató 
alapon kérdve-kifejtéssel végeztem a tanítást. Természetesen nem 
kizárólagosan. Csupán egy újabb megfigyelésről számolok be : azt 
tapasztaltam, hogy a munkaelv alapja az irodalomtanításban az, 
ha növendékeink megnyilatkozását készséges f'gyekmmel kísérjük. 
Mintegy az éppen megnyilatkozó növendékkel jutunk el beszélgetés 
utján új ismerethez. Ettől ugyan óv az Utasítás, mondván, dialógussá 
ne váljék a beszélgetés, mert tétlenségre és figyelmetlenségre kár
hoztatja az osztály többi tanulóját. Ez tény, de csak akkor, ha a dialo- 
gizálást helytelenül alkalmazzuk.

Először is számolnunk kell az általános figyelemmel. E zt az egész osztály 
szám ára fe lte tt kérdéssel, a dialógus befejezése után az osztály végső szavának 
k ih ívásával állandóan ébren tudom  ta rtan i. Másodszor pedig be kell lá tnunk  
azt, hogy az óra összetett egészének egyes részism ereteit el kell osztanunk 
a tanulók  között, hogy azok a mi irányító  segítségünkkel megismerjék. Mert 
a  kérdve-kifejtés nem az, hogy az osztálynak fe lte tt kérdésre mindig attó l 
k ap ju k  meg a feleletet, aki éppen válaszolni tud. Igaz ugyan, hogy így ju tu n k  
általános osztályfoglalkoztatáshoz, de ezzel nem v á lt bizonyossá, hogy az 
osztály egyesei elju to ttak-e az ism erethez, még kevésbbé bizonyos, hogy 
helyesen látták-e a gondolkodás m enetét, avagy egyáltalán tudom ást szerez
tek -e  róla. A magam részéről csak egyik részben vagyok kíváncsi arra, hogy 
m it tu d  az osztály, m ert nem az osztály t, hanem a növendéket kell érdem jegy
gyei ju talm aznom , m egism ert képességei arányában. A fáradozás nagyobb 
része te h á t az egyes megismerésére esik. Kétségtelen ennélfogva, hogy akár 
monologikusan, akár dialogikusan, de meg kell nyilatkoznia az egyesnek. 
S ha  m ár így áll a dolog, akkor az egyestől kaphatok valódi kérdve-kifejtéssel 
olyan ism eretet, amelyhez -a növendék saját m unkáján keresztül ju to tt, 
s amely szám ára új ism eretet jelent. Az egész osztály m unkája u. i. a legtöbb
ször nem megy tú l a reprodukción, m ert az ism erethez vezető könnyebb, 
általánosabban ism ert kérdések m egoldását a gyengébb tanulók is elvégzik, 
a  nehezebbeket a jobbak tudástá rháza  segít megoldani. így végeredményben 
a  k é t táb o r nem tud  irán y íto ttan  egymás felé közeledni, m ert az egyes jav a 
részben nem ju t el az ism erethez, hanem  kapja azt.

Végelem>esnen. tehát a módszer külső formai követelményeként 
erős lelki és szellemi kapcsolat kiépítését céloztam, hol az egyes, 
a növendék, hol a közösség, az osztály munkájának igénybevételével, 
az általános érdeklődés és figyelem állandó ébrentartásával, nem szólva 
e helyen a közlésről.

B) A módszer külső formai sajátságai a belső formai lélektani
lag és gondolkodástanilag meghatározott adottságai alapján állanak. 
A formális nevelés fejtegetései idején láttuk a megismerés lélektanát 
és logikáját, most ennek megfelelően kell szólnunk a módszerről.

Áz első kérdés : melyik az a módszer, amellyel az irodalmi 
ismereteket oktatnom kell? Az irodalomtanítás betetőző műveleté
ről lévén szó, önként adódik az ismeretanyagnak szorosabb értelem
ben vett irodalmi és irodalomtörténeti részre való felosztása. Ez azon
ban nem jelent két különálló feladatot, mert az irodalmi ismeret-
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anyag megismerésén keresztül kell megtanítanunk az irodalomtör
téneti ismereteket is. Ezek ellenére meggondolásra késztet e felosztás, 
mert felvetődik a kérdés, hogy hol, mit és hogyan "közölhetünk ez 
utóbbi ismeretanyagból, másrészt pedig milyen módszerrel tudom 
az összetett egészet megismerni, s végezetül alkalmas-e ez a módszer 
az irodalmi alkotások megismerésére.

Az egységes egészet jelentő irodalmi alkotást úgy tudom  részeiben, 
viszonyaiban és jegyeiben megismerni, ha elemeire bontom. E zt az eljárást 
nevezzük elemzésnek, analízisnek. E körben való általános jellege nyilvánvaló. 
Az osztatlan egész megismerése az analízisnek lehet eredm énye, de meg
ismerésének tárgya nem. Mivel az irodalmi alkotások részekből, viszonyok
ból és jegyekből álló egységes egészek, ezek vizsgálatára az analízis a leg
nagyobb m értékben és a  leghasznosabb módon, gyümölcsöztető értékű.

Ha már most látjuk az analitikus módszer irodalmi vizsgáló
dásra való alkalmasságát, felvethetjük vele szemben a második 
kérdést, hogy mi megismerésének tárgya. A megismerés lélektani 
és logikai rajza alapján u. i. azt kell mondanom, hogy kettő t elemez
hetek : a szemlélet objektív tárgyát, a szemléletet, mint objektiváít 
tárgyat.

Egyrészt felső osztályos irodalomtanításról lévén szó, ennél
fogva magasabb fokú megismerés jegyében végezzük munkánkat, 
másrészt pedig az ismeretanyag olyan, hogy azt nem lehet csupán 
receptív módon befogadni, módszerünket tehát ennek megfelelően 
kell alkalmaznunk. Az irodalmi alkotás magunkévá tételének for
mája az újraalkotás, ennek törvényszerűségei ismeretében kell az 
analizist elvégeznünk.

A lélek nem minden percében alkalm as a művészi befogadásra. Erre. elő 
kell készülni a legnagyobb pietással. Ennek felismerése eredm ényezte a rá
hangolást. Ez biztosítja a m egindulást a kezdetben, a lankadatlan  erőfeszítést 
a m unka folyamán, s végül az akara ti elhatáfozást a m unka befejezésével. 
E  lelkiség kialakítása a ráhangolás ténye. E  helyen csupán egy tapasztalatom  
és az irodalom történeti módszeres egység ráhangolására vonatkozó módszerem 
közlésére szorítkozom. Azt tapasztaltam , hogy a kezdetben csak homályos 
kép ad ja  a lélek megismerésre ösztönző rugóit. A kezdet ennélfogva sohasem 
lehet kész, világos, m ert nem  ad további m unkát önmagán belül. A kész, 
a világos egész képe utolsó felvonásként kristályosodjék ki, hogy egységbe 
foglalja a lelkifeszültségszülte részeket. Felvetődik a kérdés, hogy miképpen 
idézem fel a kezdetben csak derengő képet.

A jelen esetben irodalom történeti módszeres egység ráhangolása legyen 
a példa, m ert ez érdekel közelebbről valam ennyiünket. Sokféleképpen vezet
hetjük  be az irodalom történeti ism eretek közvetítésére szánt irodalm i szemel
vények tárgyalását. E gyet azonban sohasem szabad mellőznünk : a már 
egyszer megismert, azóta azonban elhom ályosult irodalmi és irodalom történeti 
ism eretekre való utalást. Az ism eret értékének felismerésére, a fe lvete tt kér
dések megoldásának vágyára, az önm agát átadó m unkára ezen keresztül 
serkenthetjük  növendékeinket, ha  kellő m értékben és módon használjuk. 
Hiszem azt, hogy elhibázott eljárás a tá rgyra  való rátéréskor az ismeretek 
összegezése akár kérdések felvetésével, akár pedig felszólítással. így kész 
dolog áll előttünk, s nehéz tovább indulni, m ert nem az egész osztály, hanem 
csupán néhány m egnyilatkozni szerető, jobb emlékezőképességű növendék 
dolgozott eddig, azaz hiányzik az osztály cselekvésre kész lelke. H a azon
ban csak utalunk a régi ism eretekre, s körvonalazzuk a nyom ukban kialakuló 
sejtelm es képet, akkor elérjük azt, hogy valam ennyi tan ítványunk  lelkében
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kibontakozik valam i, ami em berre vonatkozik a m últban , valami, ami tárgyra 
vonatkozik, s valam i, ami a k e ttő t egymáshoz fűzi.

Most következik az osztályfoglalkoztatással Végzett világosító m unka, 
mely ú jabb és ú jabb ism eret hozzáadásával, a régi és az új ismeretek álta l 
egységes egésszé, világos képpé alak ítja  a kezdetben homályosan derengő 
lelki ta rta lm at, miközben kialakul a cél és a megoldás módja.

A ráhangolás folytán kialakult lelkiség mohó vágyának kielégítésére 
bem utatjuk  az egész alkotást (lírai alko tást véve tárgyalási alapul) értelm i, 
képi és zenei elemeinek kidom borításával. A bem utatás célja : szem léletalakí
tás. melynek eredm énye : a szemlélet, a lapja lesz a képzetnek, majd az ebből 
származó fogalomnak.

Az alkotás bem utatásából fakadó szemlélet az „egész" m egragadását 
m u ta tja . K örvonalaiban és lényegében határozatlan . Ezért tudatosító  m unka 
elvégzésére van szükségünk. E zt a m agánéletben úgy tesszük, hogy több 
ször engedjük hatn i m agunkra az alkotást, beállítva m agunkat egy-egy 
rész megfigyelésére, kielemzésére, értékelésére és értékesítésére. Hosszú idő 
küzdelmei árán tesszük m agunkévá az alkotást. Sajnos, erre nincs mód 
a tan ítási óra a la tt. így teh á t valami m ást kell tennünk. A legtermészetesebb, 
ha értelm i erővel indulunk neki a kialakult egész szemlélet részeire bontásának. 
Megfelelő kérdések felvetésével felidézzük a műről a lk o to tt képzeteinket, 
egym ásutánba á llítjuk  őket, kiemelve lényegüket. Ez a művelet az alkotás 
gondolatm enetének rajza. Á ltalában a tárgy  szokott lenni az elemzés kiinduló 
pontja . Ennek azonban m agasabbfokú értelm i m űvelet eredményeként 
oly ismeretnek kell lennie, m elyet rendszeres m unkával elemzünk ki, m int 
a m egform ált ta rta lom  m agját. - -- Az alkotás gondolatm enetének vázolása 
u tán  keressük a gondolati és érzelmi tarta lom  tu lajdonképpeni m ondanivaló
já t : <a tárgyat (ábrázolás), m egform áltságának m inden vonatkozásával ta r 
ta lm át (kifejezés — jelentés), nemkülönben külső és belső formai sajátságait, 
művészi értékét, irodalom történeti jelentőségét. Végezetül önm agunkra 
v onatkoztatással, viszonyítással, esztétikai Ítélettétellel, értékesítéssel, akarati 
elhatározással az első benyom ás és feldolgozás véget ér, fogalmunk van 
a műről.

A tan ítási m enet befejező m ozzanata : az összefoglalás, melynek feladata 
az, hogy kiemelje azokat az értékes ism ereteket, m elyekkel az óra a la tt ta lá l
koztunk, k iragadva őket, m integy az egységes egész ta rtó  oszlopait, úgy 
azonban, hogy lényegességük kiemelése ne hom ályosítsa el az egész lá tását, 
ellenkezőleg, a -m eg tartás és világosság legfőbb eszköze legyen.

Ebből a fejtegetésből nyilvánvaló, hogy itt tulajdonképpen 
kétféle műveletről van szó : egy elkülönítő és egy kapcsolatot kereső 
műveletről. Az alkotás egészének részekre bontása az egyik, az 
alkotás egészéről létesült fogalom a másik. E két művelet egymással 
együtt vállvetve segíti elő a mű megismerését. Analízis és szintézis 
elválaszthatatlan az irodalmi alkotást megismerő tevékenységben.

Utolsó, de nem lényegtelen kérdés megoldása v á r még rám. Az irodalom - 
történeti ism eretek helyének, terjedelm ének és közlési módjának kijelölése. 
Az irodalom történeti ism eretek közlését ott tud juk  a legeredményesebben 
megtenni, ahol az alkotás lelki és tö rténeti ta la já t keressük, azaz a tartalom  
jelentési részében. Ezzel az anyaggal válaszolunk arra  a kérdésre, hogy miért 
olyan az alkotás, amilyen. Természetesen ez m agával hozza azt, hogy csak 
annyit közlünk ebből az ism eretanyagból, am ennyire az alkotás megismerésére 
elengedhetetlenül szükségünk van. Ez azt is m egm utatja  szám unkra, hogy 
az alkotással szoros összefüggésben kell bem utatnunk az irodalom történeti 
ism ereteket, melyekből így csak a valóban nevelő értékűek kerülnek a növen
dékek elé a feleslegesek teljes kizárásával.

DuiiUc l.böi kiu Iszik annak a nagy munkának a körvonala, 
melyet nekünk, magyar szakos tanároknak, el kell végeznünk.
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Ekkora magasztos feladat nem késhet a megvalósulás útján. Nem 
szűnöm meg hangoztatni soha, hogy a munka elvégzésének lehetősége 
ma nem áll fenn, ez még jobban megnehezíti munkánkat. Minden 
megnyilatkozásom ennek könnyítését szolgálja. Lehet, hogy az út 
helyes, lehet, hogy téves. Kartársaim ítéletére vár.

.Aszód. Rá(jyáns:ki Pál.

„Magyar Szótár", mint a magyar nyelvi 
nevelés eszköze.

A mai középiskola gyakorlatában a tanulók inkább csak az 
idegen nyelvek tanulásában használnak szótárakat. Hogy „Magyar 
Szótár“-ra is szükség van, csak 1938-ban jöttem rá az érsekújvári 
gimnáziumban. A csehszlovák gimnáziumban tanult magyar gyer
mekek magyar nyelvi tudásának legnagyobb hiánya az volt, hogy 
kevés a szókészletük, s nem látták tisztán a magyar nyelvi fogalma
kat. Ez a tény szinte kényszerített arra, hogy a Magyar Szótárt is 
bevezessem. Éppen ezért Karácsony Sándor „A könyvek lelke“ című 
tanulmányában nagy figyelemmel és — megvallom őszintén —- némi 
elégtétellel olvastam a következő sorokat : „Nevetséges, szomorú 
és —- tegyük hozzá, hiszen a tények is bennünket igazolnak — merő
ben reménytelen erőlködés, hogyiskolás gyermekeinknek van német, 
latin, francia vagy görög szószedetük, magyar meg n in c s ...“  
(A könyvek lelke : Bp„ 1941. 69. 1.) Szerény gyakorlatomban már 
használtunk magyar szótárt is. Hogy van komoly értelme ennek az 
új magyar nyelvi nevelési eszköznek, eddigi tapasztalataim is bizo
nyítják. A kísérletezés után a nyilvánosság elé hozom tapasztala
taimat.

A magyar tanár gyakorlatában igen rövid idő alatt rájön arra, 
hogy bizony a tanulóknak kevés és szürke a szókincse, s nem látják 
tisztán a fogalmakat. A szóhiány m iatt nehézkes a kifejezőkészsé
gük, nincs rend magyar szóhasználatukban. Sok a képzavar is mon
dataikban, s használt szókészletük nyomán igen ritkán éled szem
léletes képszerűség stílusukban. Sok a „hamis“ és kevés az „eleven“ 
szó mondataikban.

Ezek a hiányok teszik szükségessé a „Magyar Szótár“ haszná
latát. Ez a szótár a magyar lelki gazdagodás eszköze is. A távolabbi 
nevelői cél : a jó magyar stílusra való nevelés. A stílus pedig maga 
az ember. A magyar stílusmunkálás pedig így komoly magyar 
lélekformálás.

A jó stílus komoly előfeltétele a gazdag, színes, eleven szókész
let is. A mondatot alkotó szó eleven sejt a nyelv szövetében. Sajnos, 
igen kevés az élő sejt tanulóink nyelvi szövetében. Köznyelvünk 
vizsgálata is erről tanúskodik. „Szavakban gazdagodjunk!“ jelszót 
írtuk magyar szótáraink címlapjára.
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A szavakban való gazdagodás nemcsak a szavak számának 
szaporítását jelenti. A szavaknak színes, gazdag, más és más kap
csolatokban való használatát is tudatosítanunk kell! A magyar 
szavakat szólásszerű formáiban is ismerni nagyobb nyelvi gazda
godást jelent. A magyar nyelvi nevelésnek érre igen nagy gondot 
kell fordítania. Ha tehát a szótárunkba, mondjuk a magyar iskola szó 
kerül be, akkor összegyűjtjük e szó szólásszerű formáit is. Pl. „Sok- 
jskolájú, kevés:skolájú, iskolásdi, nem fog rajta az iskola, 'skoláz, 
jó iskola az néki stb.“ (v. ö. Karácsony S. : i. m. 6fl. I.).

Szavakat egyedül, magánosán nem szeretek látni gyermekeim 
magyar szótárában. Vagy mondatban keltjük életre a szavakat, vagy 
rokonaival, családjával együtt látjuk szívesen a szótárban. Maga
sabb fokon- nagy költőink és íróink szókapcsolataiban, jelzőhaszná
latában, szimbólumaiban figyelhetjük meg a szavakat. Hiszem és 
vallom, hogy e munka után majd talán csak eljön az az idő, amikor 
a művelt magyar olvasó élvezni tudja a költői szavak varázsos játé
kát is, és szűrcsölni fogja „a vers szavainak ízét, mézét, a zenei és 
metafizikai tartalm át“ (v. ö. Kosztolányi Dezső : Erős várunk, a 
nyelv : 21. I.). Beszédében is kevesebb lesz a hamis szólam és több 
a magyar szemléletmódnak megfelelő szó, kifejezés és mondat.

Hogy lélek és kenyér legyen számunkra az élő magyar nyelv, a 
magyar nyelvi nevelésnek igen komoly munkát kell végeznie.

A komoly iskolai nyelvvédelemnek is hasznos eszköze a „Magyar 
Szótár“ .

Most már ismerkedjünk meg közelebbről is ezzel a szótárral. 
Előttem van néhány tanulóm szótára. A szótár használata igazodik 
a magyar nyelvi nevelés tervszerű munkájához. Nemcsak a nyelv
tantanítás céljait, hanem általában a magyar nyelvművelés célkitű
zéseit is szolgálja.

Mi van pl. egy első és második osztályban használt magyar 
szótárban? Figyeljük meg a tervszerűséget, a didaktikai és meto- 
d kai fokozatoknak megfelelő feladat-kijelöléseket.

1. Családom szavakban : Édesapa, édesanya, testvér, gyermek, fiú, 
leány stb . 2. A család szó szólásokban, mondásokban : Jó  családból származik, 
családi tűzhely , törődik a családjával stb. 3. Iskolánk. M i van az iskolában ? 
(Szavak, m ondatok.) 4. A z iskola szólásszerü formái. . . 5. Első olvasmányunk 
igéi. . . ti. M ásodik olvasmányunk jelzői. . . 7. H ány szó van a mai fogalmazá
sodban ? M elyek azgk ? (Csak az egyszer előforduló szavakat számoljuk és írjuk 
ki. C soportosítjuk : igék, főnevek. Eleinte igen sok „ v o lt“ , „van“ , színtelen 
állítm ány, illetőleg ige fordult elő.)

8. Közös m unka : M elyek azok a szavak, amelyek a legjobban tetszenek 
nektek?  (A táb lá ra  ezek a szavak k e rü ltek : Édesanya, vitéz, haza, testvér, 
szeretet, jóság, szüleim, szerelem, segítség, édesapa, bátorság, önfeláldozás, 
hazafias. Isten, erő, hazaszeretet, kedves, gazda, szabadság, búcsú, hős, 
nagyapa.) E gyenként kérdeztem  a gyerm ekeket, a le irt szavaié egy-egy elsős 
legkedvesebb szava. A nagyapa szó bem ondóját a nagyapja ta r tja  és neveli. 
Á ltalában sok lélektani megfigyelésre adnak a lka lm at ezek a szavak i s : 
feleség, im ádság, illatos (költői lelkű fiú szava, hiszem a szó dallam a 
tetszik neki.), ősz, bölcseség, vakmerő (bemondója a legnagyobb verekedő 
az osztályban), öröm, tudom ány, békesség, K arácsony (ez a gyermek haza-



108 Dr. Bakos József : „M agyar Szótár“, a magyar nyelői nevelés eszköze.

vágyo tt, közel volt a karácsony), szüret, élet. (Érdekes, ennek a szónak 
m ondója hajlam os az elvont gondolkozásra.)

9. Milyen az én édesanyám ? Jelzőkben. Ilyen címen írtunk  fogalmazást is. 
O lvastuk Eötvös : A m egfagyott gyermek c. versét is. Az egyik szótárban 
ilyen jelzők voltak : jó , szerető, szelíd, védő, buzdító , féltő, párto ló , b iztató, 
nagylelkű, türelm es, önfeláldozó, lemondó, m egértő, áldozatos, ápoló, gondos, 
takarékos, kedves, jóságos, fáradhatatlan , jórain tő , szenvedő, k ita r tó , körül
tek in tő , legjobb a világon, megbocsátó stb. Egy árva tanulóm  szótárában 
ez is benne volt : drága kincs, pó to lhatatlan .

10. Írjunk t-vel kezdődő igéket. (N yelvtanórá in kon az igékről volt szó.)
11. Foglaljuk össze a János vitéz tartalmát jelzőkben : Vitéz, árva, szerel

mes, bátor, bűnbánó (am int látjuk a jelzők követik  a mese eseménysorozatát. 
Ez jó vo lt arra, hogy tudatosítsam  a szavaknak a legmegfelelőbb helyen 
való alkalm azását.), bujdosó, bús, elszánt, becsületes, m értékletes, (a zsiványok 
tan y á ján  folyik az esemény) furfangos, délceg, daliás, büszke, k ita rtó , harcias, 
hős, Önfeláldozó, életm entő, lovagias, jószívű, hű, lemondó hazavágyó, lele
ményes, ügyes, bánatos, vándorló, segítő, erős, óvatos, vakm erő, könyörüle
tes, előrelátó, tán to ríth a ta tlan , kíváncsi, merész, okos, szavatartó , derék,. 
őszinte, boldog.

12. M ilyen szép jelzőket tudsz ráaggatni a magyar katonára ? Hős, vitéz, 
bátor, önfeláldozó, erős, harcias, k itartó , daliás, fegyelm ezett, a parancsot 
teljesítő, elszánt, becsületes, ügyes, engedelmes, m egbízható, bajtársias, 
edzett, találékony, büszke stb.

13. A  magyar konyha és étkezés szavai. A számonkérés óráján  m ár e tárgy
körben használt idegen szavakra is rám u ta ttam . A gyermekek is írtak  egy
néhányat. Közös m unkával jö ttü n k  rá, hogy feleslegesen használjuk ezeket 
az idegen szavakat, van  helyettük sok jó m agyar szó!

14. A  tél je lző i: H ideg, fagyos, havas stb.
15. H ány szóval alszik a magyar diák ? Alszik, szundikál, bóbiskol, álomra 

h a jtja  fejét, szunyókál, csicsikál s tb .. . . 16. Szép szavak, kifejezések, mondatok 
A rany János : Rege a csodaszarvasról c. költem ényéből. 17. H ány szóval „megy“ 
a magyar ember ? Megy, bandukol, ballag, m ászkál, téníereg, járkál, inai, 
botorkál stb. A feladat számonkérése a la tt felolvassuk M aday és Pósa gyűjté
sét is. Vadásszunk a tá jszavakra  is. A falusi gyerm ekek igen szívesen hozzák 
m ajd  íalujok szavait is.

18. M ilyen volt Heribald ? (Jelzőkben.) Féleszű, balga, félkegyelmű stb.
19. Felírjuk a táblára: oktondi, egyiigyü, buta, hóbortos... Folytasd 

otthon a magyar szótárban . . . szeleburdi, bárgyú, bu tu j, gyüge, kerge, félnadrág 
stb. Tájszavakban. Egy naszvadi tanuló szótárából : m egcsúszott, szalajtós, 
rosszsípos, gyarló, karcsúeszű . . . Olvassuk fel Gárdonyi gyűjtem ényét is : 
M agyarul így! 56, 205.

20. Hasonlatok a jó diákra és a rossz diákra. 21. Írd össze Petőfi : A gólya 
című versének igéit, jelzőit és legszebb kifejezéseit. 22. A kutya beszéde : ugat, 
csahol, herreg, morog, szűköl, kaffog, v ak k an t stb . 23. A madarak beszéde. 
(Igen érdekes lenne gyermekeim gyűjtését egészben idézni.) 24. Fejezd ki 
a tavaszt szavakban, kifejezésekben, hasonlatokban : K im ent a föld fagya, zöl
dül a ha tá r, k ihajt a fű, m egjött a fecske, vidul a határ, kelnek a kislibák, 
megindul az eke, piros csizm ába bújnak a gyerm ekek (falun m ezítláb kezdenek 
járni). M egjött Benedek a meleg zsákkal, elő jöttek a bogarak, elm aradnak 
a cipők, jókedvű a kiscsikó, k ert a la tt a tavasz. 25. Ír j néhány érdekes közmon- 
mondást falud nyelvhasználatából. (Csak néhányat m uta tok  be.) Összekerestem 
érte Tolnát-B aranyát, mégsem találtam  meg (Vágfarkasd). Lé ta r t ja  a szolgát, 
átok, szitok a gazdát (Gellér). O lyanokat kacsin t, m int a m agyar ökör (igen 
bámul). Búzának nézte a határkövet (belevágta kaszáját). Szalad a becsülete 
u tán . Fejebúbján viszi az o rrá t (nagyon büszke). Kórságos, m in t a szentesi 
ha lo tt (álm ában kiabál) s t b . . . .  (Naszvad). A koldus m ár a hetedik falut 
já r ja  (annak m ondják, aki reggel nem akar felkelni) (Vágvecse). Jeltelen csibe 
el nem veszik. Mifelénk a tökö t nem karózzák (ezt akkor m ondják, ha valaki
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az asztalra könyököl,) (Érsekújvár). 26. Jelzők a székely emberről (olvasmányunk 
alapján).

27. .Í r  évvégi ismétlések idején: írd ki olvasókönyved olvasmányaiból 
a képes beszéd példáit ! (Előbb beszélgettünk a képesbeszédről, a falusi gyer
mekek igen sok jó példát hoztak elő falujuk nyelvéből.) A m egadott feladat 
több órára való folytatólagos m unkát követelt a tanulóktól. A számonkérés 
mindenegyes óráján a nyelvi példákban igyekeztünk érzékeltetni nyelvünk 
sajátos szem léletvilágát, képgazdagságát. Ä példák ú tján  is erősítgettem  
tanulóim  képalkotó ösztönét. A nyári pihenés idejére is tűztem  ki feladatot : 
Figyelgessék szorgalmasan o tthon, falujukban a nép nyelvének színes képeit, 
hasonlatait s t b . . .

Ez a „tartalm a“ egy elsőosztályos tanuló magyar szótárának. 
Egy-két dolgot kihagytam, mert volt egy-egy gyermek gyengéjének 
vagy ügyességének szánt feladat is. A gyengébb tanulók gyakrab- 1 
ban kaptak „szószedést“ is. Feladatuk volt olvasmányaik szavaiból 
mondatokat alkotni, s azokat a szavakat nyelvi kapcsolatokban 
használni, amelyeket nem isismertek. Mert ilyen is van. Csak nem
igen szoktunk a magyar órákon szavakat kérdezni. Próbáljuk csak 
meg egyszer-kétszer, milyen érdekes tapasztalatokat fogunk szerezni 
e téren is. Sajnos, a középiskolások gyakorisági szótára nincs össze
állítva.

Mielőtt egy másodikos tanulóm magyar szótárába tekintenénk 
bele, szabad legyen valamit előrebocsátanom.

A táji nevelés szempontjaira is nagyon ügyeltünk feladataink 
kijelölésében. Tájunk népnyelvét is vizsgálatunk tárgyává tettük, 
s e nyelv képeit, színeit, szólásait, mondásait is gyűjtöttük. Gyűjtö
gettük népi nyelvünk igen gazdag képzőit, magyaros összetételeit. 
E körből igen gyakran volt feladatunk. Több héten át pl. a népi 
nyelv képeit, hasonlatait gyűjtöttük, meg is volt az eredménye.
A tanulók fogalmazásába is virított már egv-kettő.

De szedjük csak sorjába a fent em lítetteken kívül, fontosabb feladatainkat*
1. Képek , hasonlatok. (Több héten  át. A nyári megfigyeléseket is tu d a to 

síto ttuk . O lvasm ányaink, verseink is példatárul szolgálták.)
2. Hasonlatok a napról, holdról, csillagokról. (Érdekes megfigyelésem, 

hogy a falusi gyermekek nyelve gazdagabb, m int a városiaké. Helyesebben, 
azt ke lle tt volna írnom, hogy színesebb. De ha a képeket, hasonlatokat ta r 
talmazó gyűjtem ényüket nézem, az t kell írnom, hogy gazdagabb is. A népies 
csillagnevek is fel-feltüntek.)

3. Képek, hasonlatok, mondások a földről, virágokról, növényekről. (E fel
adat számonkérése a la tt sok népi növény elnevezéssel is találkoztunk. Az ügye
sebb gyerm ekek figyelmét a külön gyűjtésre is felhívtam .)

4. Rokonértelmű szavak a verekedésre. (Kedvvel gyűjtö tték  a gyermekek.)
5. Gyújts ellentétes szavakat: jó-rossz, v idám -szom orú ... folytasd.
6. Hangok, színek (búg, cseng, peng, zörög, csattog, csobog, loccsan. . . ,  

fehér, fekete, veres, p iro s . . .  stb.).
7. Egészítsd k i : Piros, m in t. . . a vér, a paprika, főtt rák stb.
8. Nevelés-sírás magyar nyelven. Mosolyog, nevet, vigyorog, kacag stb ..., 

sír, pityereg, sírva fakad, bőg, picsog, ita tja  az egereket, eltörik a mécsese stb.
8. Faíucsúfoló mondásunk tájegységünk területéről. 9. Falum csiífnevei. 

10. Hányféleképpen szép a magyar szép ? (Szép, bájos, nyalka, gyönyörű, 
igéző, bájos, bűbájos, kecses stb .) 11. Szavak az emberről. (Mondásokban, 
m ondatokban.) 12. Hangutánzó, hangfestő szavak. (Gyermekeim gyűjtéséből 
a példákat kiadtam  N y e l v m ű v e l é s  a m a g y a r  n y e l v  k ö z é p 
i s k o l a i  t a n í t á s á b a n  című m unkám ban : 122. 1.)
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13. Az ad, szem, tud és ír magyar szavak családja. 14. Hogyan beszélnek 
a szomszéd falvakban ? (Szavak, m ondatok, szólások, beszéd, kiejtés.)

15. Alkoss mondatokat a következő rokonértelmű szavakból: Ó, régi, ócska, 
ósdi, buta, butú, butus, lop, csen, elemei, elrabol, idős, öreg, vén . . .)

16. Milyen hangot ad a lánc, papír, ajtó, kréta, kulcscsomó ? 17. ír j jelző
ket, mondatokat az őszi, a téli, a tavaszi és a nyári határról. (A falusi gyermekek 
írása igen érdekes volt.) 18. M it csinál a földműves tavasszal, ősszel ? (Szavak, 
szólások, m ondatok.) 19. M iket látsz iskolábajövet ? 20. Jelzők, hasonlatok, 
mondások a kutyáról, tyúkról, lóról (ku tya idő, kutya term észete van, ku tya
fu ttában , kutyából nem  lesz szalonna stb ., vak tyúk  is talál szem et, a tyúkok
kal lefeküdni, tyúkeszű s tb . . . ,  lovat ad alá, lóhátról beszél s tb . . . )

21. Eddig írt fogalmazásaid jelzői, hasonlatai, szólásai. (A hiányok tu da to 
sítására is jó volt ez a feladat.)

22. A könyvünkben található Arany-versek jelzői, képei, hasonlatai. 
(Ismétlő összefoglalás a la tt.)

Egyénekie szabott feladat-kijelölés ebben az osztályban is volt. 
A gyengébbeket olykor „szószedésre“ is rávettem. Égy-egy órán 
kis versenyeket is rendeztünk : Ki tud öt perc a la tt minél több 
t-vel kezdődő igét vagy főnevet írni? Ki írja meg a legkifejezőbb és 
legszínesebb igékkel az aznapi fogalmazását stb.

Befejezem. Egyelőre csak két osztály „Magyar Szótár“-át 
mutattam meg. Amit róla írtam, inkább csak eszméltetésnek írtam. 
Remélem, többen felhasználják majd ezt az „eszközt“ is magyar 
nyelvi nevelésükben, s majd idők múltán értékesebb formában is 
szolgálni fogja a középiskolai nevelői munkát.

Érsekújvár.
Dr. Bakos József.

Az irányított nyelvtanításról.1

A téma, amelyet előadásunk tárgyául választottunk, örök. 
A nyelvtanítás irányítás nélkül el nem képzelhető ; anyaga örökös 
változásánál fogva intenzív irányításnak kell, hogy alá legyen vetve. 
A téma örökké aktuális is. Érdemes és kell vele foglalkoznunk. Mert 
különben könnyen annak a veszélynek tesszük ki magunkat, hogy 
az „ősgrammatizáló rendszerbe“ süllyedünk vissza, amely egyfelől 
igen kényelmesnek bizonyult, de másfelől sem a nyelv gyakorlati 
tudásába, sem szellemébe be nem vezette növendékeinket. Akarva, 
nem akarva ki kell térnünk itt a tankönyvekre, amelyeknek a nyelv- 
tanítás irányításában elsőrendű szere]) jut osztályrészül. Irányító 
befolyásuk a tanárra és tanítványra egyaránt nyilvánvaló. A tanár 
ismereteiben rende t teremtenek, a tanítványt otthoni munkájában 
jóltevően támogatják. A tankönyvek szerkesztésében, illetve javítá
sában éppen úgy nem állhat be szünet, mint a nyelvtanítás fázisainak 
megállapításában. Az, amit az előbbiekre mondunk, az utóbbiakban 
felhasználható, értékesíthető. A nyelvkönyvek tárgyi és alaki mozza-

1 Felolvastato tt az Országos Evangélikus Tanáregyesület rendkívüli 
közgyűlésén. (B udapest, 1943 december 2-án.)
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natai irányító hatással vannak a nyelvtanításra, helyesebben mintegy 
előre láttatják az elérhető eredményeket. Ha ebből a szempontból 
nézzük élőnyelvi tankönyveinket, azok sok kívánnivalót hagynak 
hátra maguk után. A. régi nyelvtanokról nem szólunk : a grammatizá- 
lás munkáját ,,agyontárgyalták“ már. Az újítók kígyót-békát kiál
tottak rá : nem volt igazuk. A grammatizálók talán nem dolgoztak 
úgy, ahogy kellett volna, de dolgoztak annyit és úgy, amint azt 
tudásuk, körülményeik, rendelkezésre álló eszközeik, alanyi és tárgyi 
föltételeik megengedték nekik. Eredményeik kétségkívül nem a 
kívántak voltak, de azért voltak, ha tisztán formálisak voltak is. 
Az újítók, értjük rajtuk elsősorban a direkt módszer híveit, kétség
kívül jól indultak : mindarra helyezték a fősúlyt, am it a grammati
zálók elhanyagoltak. Céljuk a nyelv, az élő nyelv szóban és írásban 
való elsajátítása volt. És ezzel óriási feladatot vettek a vállukra, 
amelynek elvégzésére ugyancsak a fent vázolt körülmények miatt 
emberileg gyöngék voltak. Lehetetlenségre vállalkoztak. És nagy 
sajnálatunkra kell megállapítanunk, hogy nyelvkönyveik, a direkt 
módszerű tankönyvek voltak okai jobb sorsra érdemes erőlködéseik 
sikertelenségének. A legújabb nyelvtanok közvetítő törekvései elis
merésre méltók. Rendet iparkodnak teremteni, ha tárt szabnak az 
élőbeszédsablon által terem tett sallangoknak. Az életet kiválasztott 
tárgykörökben fontos formális tények határai között szabályossá 
igyekeznek formálni ; amit nyújtanak, már elfogadhatóbb valami, 
ami megmaradásra inkább számíthat. A. kérdés, ami ezek után fel
vetődik bennünk, az, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a 
nyelvtanítást, különösen az idegen élőnyelvtanítást jóltevően, kívá
natosán irányíthatnák. A különböző módszerű tanításokat csak 
annyiban vehetjük tekintetbe, amennyiben azokat a tényezőket 
láttatni engedik, amennyiben kifejlesztésükre kellő talajjal, megfelelő 
( szközökkeí, folyamatokkal rendelkeznek.

Az első ilyen fontos tényező az életközelség. A direkt módszertől, . 
bármennyi rosszat is fogjanak rá ellenesei, el nem vitatható, hogy 
az elakadt élőnyelvtanítást újjáélesztette, élettel telítette, érde
kessé, a növendékek szemében kívánatossá tette. Más lapra tartozik, 
hogy a beszédtechnika fejlesztésének túlságba vitelével, a tárgy 
kellő ki nem választásával árto tt hitelének, és így az iskolai modern 
nyelvi oktatás újra csak kátyúba került. A közvetítők segíteni akar- 
tak a bajon. Jóakaratéi törekvésük dícséretreméltó, de félő, hogy 
kívánatos sikerük elmarad, mert valahogyan a formális anyag, amely 
a tanítás rendszeresítésére törekszik, nincsen kellő szerves kapcsolat
ban a tárgygyal, az életteljes anyaggal, ami azután könnyen újra 
csak a megszokott két végletre vezethet, t. i. vagy formalizmusra 
csábít, vagy a formák elhanyagolásával a tárgy önkényes kezelésére. 
És itt hívom fel a figyelmet egy jelenségre, amelyet eléggé ki nem emel
hetek, amely a formális és tárgyi tények kívánatos szerves kapcsolatá
nak hasznos szolgálatára lthet. Ez egy belső nyelvi kapcsolat, ámelyet 
talán helyesen belső demonstrációnak nevezhetnénk — ellentétben
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a külső demonstrációval, képekkel, rajzokkal stb.-vel való tanítással, 
amelyek felvétele ma fokozottan technikai és anyagi nehézségekbe 
ütköznék -—, amely bizonyos nyelvi összetartozásokat lá tta t liöven- 
dékeinkkel, amelyeknek demonstratív bemutatása további hasonló 
!■ apcsolatok, nyelvtények keresésére, képzésére indítja, ösztönzi őket.

Talán egy k iragadott példával érzékeltethetjük  ezt az érdekes és értékes 
folyam atot. A ném et .erős igék begyakorlása, m egtanulása pl. nem könnyű 
dolog. Feltesszük, hogy az igecsopbrt, am elynek tőhangzója az im perfektum - 
ban a-ra, a participium  perfektum ban u-ra változik, példák, szövegek alapján 
kellőképpen begyakoroltato tt. A növendékek ismerik — tanulm ányaik  folya
m án nem eggyel ta lá lkoztak  m ár — az előszavakat. Most előfordul a hűiden, 
band, gebunden. Azonnal megindul a szóképzés, kialakul egy szócsalád képe. 
A lkalm azott példákban előtérbe kerülnek az összetételek : abbinden, einbinden, 
losbinden, verbinden, zubinden stb. A tanuló  figyelme felhíva, önkéntelenül 
is tovább k u ta t és a lko t összetételeket és alkalm azza is őket. Es ilyen alkal
m ak lépten-nyom on m inden nyelvténv ism ertetésénél adódnak. Elvezetne 
célunktól, ha azok ku ta tásáb a  elm erülnénk. A folyam at azonban m inden
képpen idetartozik a nyelv tan ítás irányításához. A példák gyakorlati anya
got nyújtanak , amely a formális képzés szolgálatában minden nehézség nélkül 
felhasználható.

Az eddigi elmondottak a szó szigorú értelmében kitérésnek 
tetszhetnének, vagyis többé-kevésbbé ismert, témánkhoz talán nem 
szorosan tartozó dolgokat tárgyalnak. Abból az alapelvből indultunk 
ki, hogy bármilyen tárgyi újítás csakis akkor válhatik elsajátíthatóvá, 
ha megfelelő tárgyi kiválasztás és kellő technikai, gyakorlati folyama
tok előzik meg, teszik lehetővé. A nagy németországi átalakulás, 
amelyet az élőnyelvtanítás terén észlelünk, a nyelvtanítás anyagára, 
tárgyára vonatkozik. A német alaposságnak megfelelően azonban 
a kitűzött célhoz vezető utak-módok el nem hanyagoltatnak. Nagy 
célok lebegnek szem előtt : egy céltudatos, irányítani képes nyelvi 
politikumnak a megteremtése, a nyelvileg szétbontott Európában 
egy munkaközösségi alapnak, mégpedig a harci közösségből származó 
munkaközösségnek az életrehívása. A hivatalos álláspont nyíltan 
vallja a politikum szerepét a nyelvtanítás anyagának kiválasztásában, 
feladatainak megállapításában.

„Das deutsche Fachschriftum “ c. folyóirat 1942 októberi, novemberi és 
decemberi számaiban „W affen der geistigen Kriegsführung“ c. terjedelm es, 
hivatalosnak tek in thető  elaborátum ban kimerítően foglalkozik azokkal a 
követelm ényekkel, am elyek alap ján  a nyelvtanitó  nagy horderejű közfelada
tokra vállalkozik, „weil von seinem W irken als Sprachm ittler — úgymond - — 
um  zwischenvölkischen Austausch geistiger und m aterieller G üter und im 
geistigen Ringen um die W eltm einung auf das V erthältnis zwischen dem 
Gro deutschen Reiche und den anderssprachigen Völkern ein gestaltender 
Einfluß ausgeht“ . A ném et nyelvtanítónak, nyelvközvetítő m unkájának 
e szerint célja a szellemi és anyagi javak  népközi kicserélése, a világ közvéle
m ényéért folytatandó erőteljes harc, amely utóbbiban a ném et birodalom  és 
a  m ásnyelvű népek közt kívánatos befolyást gyakoroljon. A k itű zö tt cél a 
szellem i kincsek kicserélése m ellett a nagy német birodalom szellemi hege
m óniájának kivívása, am ely törekvésben fenti cikk világosan kifejti, hogy 
,,a  nyelvtanító  a birodalom  politikai ka tonája  lesz, aki a szellemi hadviselésben 
a legelső vonalban á ll“ . A cél nagyterjedelm ű, horderejűben nagyvonalú, 
de világos. Nálunk a nem zetism eret áll a tan ítás hom lokterében.-A  nemzet
ism ereti tárgyak és helyesen elsősorban felkaroltatnak. Mint a í  ak tív  m unká-
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lói m a m ár távolálló nem tudom , hogy az idegen élőnyelvtanítás mennyiben 
felel meg azoknak az eléggé fontosnak nem m ondható követelm ényeknek, 
amelyek tá rgyá t a nem zetism ereti tárgyak anyagához kapcsolják. Tanköny
veink e szempontból szinte vértelenek. Nemcsak, hogy e tek in tetben  valam i
lyen rendszer állna fenn, maga az olvasmányi anyag elégtelen, vérszegény. 
Ezzel szemben a német szellem erejének tudatában  a fen tem líte tt kapcsolatok 
szem elő tt tartásával m ár az ellenséges népek szellemi ellenállásának kikap
csolására gondol, törekszik „azzal a végcéllal, hogy a volt ellenséges erőket 
a birodalom  újjáépítésére m egnyerje, hogy az európai népek sors- és m unka- 
közösségéi az európai kultúra jav ára  m egterm ékenyítse.“

Természetes, egészen új, az eddigiektől nagyban eltérő szem pontoknak 
kell vezetniük mindenkit tanárt és tankönyvírót - , aki m a nyelv tan ítás
sal foglalkozik. Előtérben áll it t  „a  szükséges politikai ösztön, amely m inden
nemű nyelvkönyv szerkesztésében a szótártól az olvasókönyvig -  elsősor
ban különös figyelemben részesül. Ebben a tekintetben — m ondja -  -  norm ának 
tek in thető  cikkünk : bizonyos szellemi és politikai nehézkesség és lustaság 
uralkodik, mely a vezető szem pontok, fejtegetések, példák, tárgy és gyakor
latok kiválasztásában és m agában az elavult módszer használatában fel
ism erhető“ . És mindez végül egy cél felé irányul, hogy „a  népi életnek, a 
nyelvnek közvetlen m egnyilatkozásában éppen nem lehet eltekinteni a ttó l a 
hatalm as szellemi fordulattól, am ely a német nép újjászületéséért fo ly tato tt 
harcban (birkózásban!) érezhetővé v á lt“ . Azért alakulnak, vagy új tartalom m al 
te lítte th ek  fogalmak és szócsoportok, amelyek az új szellem és a ném et faj 
tük rekén t a belső népi átalakulás fontos tanúiként szerepelnek. Aki ma egy 
nyelvet meg akar tanulni, úgym ond, „az nemcsak anekdótákat, m eséket és 
idejét-m ulta életszokásokat tud jon  kifogástalanul reprodukálni, hanem  a 
jelen szókincsét is, hogy korunk gondolatvilágát magáévá tehesse“ . A gondolat- 
világon van tehá t a hangsúly, am ely a sokszor hosszadalmas és fáradságos 
nyelvi tanulm ánynak egyedüli m éltó ju talm a, amely a feldolgozott anyag 
ú tján  az új fogalmi világba bevezet bennünket.

Ha most már az újjá- és átalakított fogalmi anyag demonstráció
jára, gyakorlati feldolgozására, annak lehetőségére áttérünk, nem 
egy akadályba ütközünk. Irányított nyelvtanítás, amint bevezetőnk
ben hallottuk, mindenkor folyt, az életközelség az újabbi nyelvtaní
tási reformokban vezető követelmény. A legújabb kor, a második 
világháborúval kapcsolatos időszak új fogalmaknak egész sorát, 
új anyag nagy tömegét vetette fel, amelyekről elsősorban tanköny
veinknek kellene megemlékezni. Egy tankönyvrekonstrukció ma 
a lehetetlenséggel határos. Hol találunk tankönyveket, amelyek a 
ma aktuálisan fontos fogalmakkal, anyaggal — mint amilyen a 
légvédelem, a vele kapcsolatos intézmények, berendezkedések, a 
lajvédelem, munkaszolgálat stb. — megismertetnének, amelyekben 
a ma fokozottan 'fontos közlekedési eszközöknek, légijáratoknak, 
motoros járműveknek, a velük szorosan kapcsolatos anyagnak 
kellő tér juthatna, nem szólván a háború által felvetett egyéb 
aktualitásokról! Arról nincsen szó, hogy ezeket a tankönyveket elő 
nem lehetne állítani, hanem arról, hogy nincsenek most meg a lehető
ségek (csak a papírhiányt említsük!) azok megszerkesztésére.

Ámde ha a kitűzött célt nézzük, amelyről Németországban 
szó van, és amelyről nálunk szó hhet, akkor óvatosan, céltudatosan 
kell hozzáfognunk az élőnyelvtanítás szempontjainak megállapítá
sához. Németországban a hivatalos álláspontot cikkünk a következő
képpen fejezi ki : „A birodalom világérvénye megkívánja, feltételezi
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a német szellemi és nyelvi életnek világérvényét. A német szellemi 
életnek, amely a jövő Európa arcának vonásait meghatározza, kell 
minden német nyelvkönyvben kifejezést nyernie.“ A német szellem
nek a vezetőszerepre való igényéről, igény jogosultságáról van tehát 
szó! Lelki és biológiai erők a politikai, szociális, technikai és kultu
rális élet összes területeiről Németországnak világhatalommá való 
átalakulását készítik elő. Az új elgondolásoknak, elképzeléseknek, 
gondolkodási formának e szerint a nyelvtanítás anyagában és termé
szetesen minden nyelvkönyvben vezetőszerepet kell vinniök. De gondol
nak a lehetőségekre, a keresztülvitel határaira, korlátáira, amikor ki
mondják, hogy nem az anyag teljességéről, hanem sokkal inkább 
ügyes kiválasztásáról van szó. És éppen ez az —- hangsúlyozza 
kalauzunk —, ami a nyelvtanításban a mestert keresi, követeli.

Cikkünk végezetül a következőképpen konkretizálja a nem 
mindennapi hatalmas munka kihatását Európa népeinek életére 
{ezt érintettük már) : „Arról van szó, hogy az európai népek harc
közössége és az európai gazdasági élet munkaközössége számára 
meg kell alkotni a szükséges nyelvi hidakat.“ És szinte patetikusan 
hangzik, amikor kimondja, hogy „erre a célra fel kell használni az 
összes erőket, hogy amint a front harcosai számára a legjobb fegyve
reket kell rendelkezésre bocsátani, úgy a szellemi hadviselés részére 
a legjobb szellemi felszerelésről kell gondoskodni, hogy a győzelmet 
minden esetben, minden áron biztosítsuk.“

A hazai viszonyokra áttérve, tudnunk kell, mik azok a szempon
tok, amelyek az irányítást a nyelvtanításban megszabják. Szó sem 
férhet hozzá, hogy a mai aktuális viszonyok, a mai állapotok ismer
tetésének kell előtérben állnia. Természetes, a szemszög, amelyből 
az események aktuális fejlődését tekintjük, egészen más, mint a 
német birodalomé. Mi nem törekszünk, nem is törekedhetünk világ- 
érvényre, de törekszünk, törekednünk kell arra, hogy a világ alakulá
sát, a népek szerepét magyar szemszögből nézzük. Erre nézve elegendő 
anyag, eszköz áll rendelkezésünkre. A nagy nyugateurópai kultúr- 
nemzetekről, kultúrnyel vekről, a német, francia, angol és olasz 
nép- és nyelvről van szó. Ezekkel foglalkozunk, nyelveiket tanítjuk 
iskoláinkban. Sorra kell tehát kerülnie minden néven nevezendő 
kapcsolatnak, amely a múltban fennállott és a jelenben fennáll a 
magyarság és az illető kultúrnép között. Hangsúlyozandó, hogy 
mivel járult hozzá a magyarság a kapcsolat létrejöttéhez, mi. haszna 
volt vagy van belőle és főleg: a magyarság érdekében fejlesztendő 
vagy tompítandó-e az. A német néppel és nyelvvel a kapcsolatunk 
mindig a legerősebb volt ; hozzávetőleges konkrét képet nyerünk 
róla, ha azokról a területekről emlékezünk meg, amelyek a kölcsönös 
vonatkozásokra terjednek ki. Az értékes múltat el nem hanyagoljuk, 
sőt arra alapozzuk a jelenről szóló tanításunkat. A jelen nehéz körül
mények között csakis azáltal tudunk lehető, okvetlen szükséges 
objektív tárgyalási alapra szert tenni. Amikor pl. megértetjük 
növendékeinkkel a harc- és sorsközösséget nagy szövetségesünkkel,
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a német néppel : erőteljesen hangsúlyozzuk a szentistváni gondolatot, 
amely eleve lehetetlenné tesz minden olyan törekvést, amely az 
előbbiek félremagyarázása által a magyar nemzeti gondolat kárára 
válhatnék. A jelen ismertetése mind a szellemi tudományok, művé
szetek, mind a gazdasági élet terén egyébként elsőrendű cél. Erre 
ezeregy lehetőségünk van. A Magyar-Német-Társaság munkája, 
feladata, a németországi Collegium Hungaricumok hivatása és célja 
ne maradjanak ismeretlenek növendékeink előtt. Csak kiragadott 
példáié ezek, amelyekhez hasonlóak szép számmal állnak rendelkezé
sünkre. Célunk előterében álljon a magyar-német kapcsolatok élő, 
tevőleges szimptomáinak megérzékeltetése, megszerettetése, a velük való 
foglalkozás kívánatossága.

Ugyanaz áll a többi kultúrnépre is. Az anyag, amely rendelkezé
sünkre áll, nem olyan nagy, de nem kevésbbé értékes és távlatainál, 
tőlünk távolabb álló elemeinél fogva érdekes. Az angol, francia, 
olasz kapcsolatokra nézve a jelen nem nyújt hálás anyagot. A ka
taklizma ta rt, a tisztulási folyamat megvárandó. Az első világháború 
óta történtek alapos kritika tárgyává teendők, és elsősorban oly 
szempontból tárgyalandók, amely az eseményeket a hagyományos 
múlt tényeivel valamilyen kapcsolatba hozhatja. A magyar nép 
kapcsolatai a nyugateurópai kultúrnépekkel mindenkor szimpatikusak 
voltak. Az első világháború óta fellépő zavart keltő tünetek, amelyek 
ma, sajnos, hatványozottan fennállanak, nem alkothatják alapját 
a majdan kiforrandó, a népekről alkotott véleménynek, ítéletnek. 
A nyelvképzés természetesen ezután is elsőrendű munkánk marad. 
El nem hanyagolhatok ennélfogva a primitív nyelvkincs adatai, 
amelyek anekdoták, mesék stb. útján válnak ismeretessé. És bármi
lyen nehézségekkel is jár annak az alapelvnek a megtartása, hogy 
a  tárgyi anyag tárgyalását mindenkor nyelvi képzéssel kössük 
össze, azt tanításunkban el nem hanyagolhatjuk. Nem kell külön 
kiemelnünk, hogy a népek sajátosságainak, intézményeinek, szokásai
nak ismertetése, nagyságaikra való utalása sokkal inkább kellő 
érdeklődést fog növendékeiknél kelteni, • minél vonzóbbak azok 
az előfeltételek, kapcsolatok, amelyek az illető néphez elvezetnek.

Eredményeink összefoglalásaként álljon itt a nyelvtanítás 
irányítására nézve a következő követendő eljárás :

Az életközelség elsősorban a népközi kapcsolatainkra való 
különös tekintettel a jelen aktuális események összefoglalására 
vonatkozzék. A nyert tevőleges, ható nyelvkincs ruganyossága 
segítségével kiegészíthető, bővíthető, további tárgykörökre kiter
jeszthető. Az összekötő erő az a belső demonstráció legyen, amely 
növendékeinket a nyelvtudásban való haladás aktív, tevékeny 
részeseivé avassa.

Budapest. Dr. Philipp Kálmán.
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A m agyar nyelvm űvelés ügyének ma csaknem akkora d ivatja  van, m int 
volt Kazinezvék korában. Könyvek jelennek meg. folyóiratok és újságok 
lap ja in  olvashatunk nyelvünk kérdéseiről, az Akadémia külön Nyelvművelő 
B izottságot a lap íto tt és lapot ind íto tt (M agyarosan), néha társalgás közben 
új szavak és különös szóficamok ütik meg fü lünket, ízlelgetjük őket, míg végül 
mi is hozzászokunk és használni kezdjük. A sport, a kereskedelem, a katona
ság. az egyes foglalkozási ágak nyelvében nagytakarítás folyik : ki a feles
leges idegen szavakkal, a m agyartalan szófűzésekkel és rosszul a lk o to tt m onda
tokkal!

Jó  másfél évtizede indult meg ez a folyam at, s azóta sem csökken a len
dülete. Harcos katonái tudósok és kontárok, költők, tanárok, orvosok, h ivata l
nokok, m indkét nembeli és különböző életkorú egyének. K özülük sokan 
tevőlegesén dolgoznak, sokan csak helyeslő tudom ásulvétellel és az eredmények 
elfogadásával segítenek a mozgalom sikerén. Mint minden nem zeti és m űvelt
ségi mozgalomban, jelentős te re t kapott ebben az iskola is, habár a hivatalos 
rendelkezések ellenére inkább csak egyéni buzgalom, m int egységes és általános 
arcvonal m unkálkodott a nemes cél. a m agyar nyelvművelés és nyelvvédelem 
érdekében.

Nemes hagyom ányaik szellemében különösen protestáns iskoláink já rtak  
elől, hiszen ezek m indig a nemzeti m űveltség fellegvárai, nem egyszer vég
várai voltak a súlyos történelm i századokban. A nemzeti nyelv kiművelése, 
ápolása, csiszolása, megism ertetése és m egszerettetése örökségül hagyott 
parancs volt azokban az iskolákban, ahol valam ikor Csokonaik, A rany Jánosok, 
Gyulai Pálok, Tolnai és Aprily Lajosok csodálatos szép m agyar szava szólott 
az ifjúsághoz, ahol valam ikor Petőfik, Jókaik , Aranyok és Adyk ü ltek  a tanu
lók sorában, beszéltek és írtak  m agyarul. Csak a íegnagyobbakból em lítünk 
néhányat, m ert a díszes névsor, iskoláink gyönyörű elismerő oklevele, szinte 
k im eríthetetlen.

Á tlag ma is egyházi iskoláinkban ta lá lh a tó  a legtöbb gyökeresen magyar 
eredetű tanuló, a faluról eredő diákoké a legízesebb, legszínesebb és legrom lat
lanabb m agyar beszéd, de a fertőzés —- sajnos -  m ár közöttük is rohamosan 
terjed . Fokozott m értékben háram lik teh á t protestáns iskoláinkra a minden 
m agyar iskola szám ára kötelező feladat terhe : művelt, keresztyén, nemzeti 
öntudatában megerősödött magyar emberek nevelése.

A nemzeti ön tuda t pedig szoros kapcsolatban áil a nyelvi ön tudatta l. 
Aki fajtánknak ezt a legegvénibb, mégis legáltalánosabb kincsét, legkülsőlege- 
sebb, mégis a legmélyebbről fakadó jellemző jegyét, összetartozásunk jelét, 
a nem zeti lélek és m últ kifejezőjét, nyelvünkéi, nem becsüli, szereti és- óvja, 
abból rendszerint hiányzik a nemzeti ön tudat is.

Bele kell tehá t nevelnünk ifjúságunkba nyelvünk féltő szereiét, rá kell 
m uta tnunk  annak történelm i m egtartó szerepére, m ikor évszázados török 
hódoltság és ném etesítő törekvések nem zethalállal fenyegető idejében ez volt 
az a védőpajzs, am it m agunk elé vagy fölé ta r to ttu n k . Á nyelvhez való makacs 
ragaszkodás még idegen elnyomás a la tt is megőrzi a népet, és rem ényt, lehető
séget n yú jt a m egm aradásra, egy jobb korban a feltám adásra és szabad
ságra, ellenben a nyelvét vesztett nép örökre elmerül a történelem  kérlelhetetlen 
süllyesztőjében.

Sajnos, ma éppen a tanu ltabb  emberek feledkeznek meg erről, többnyelvű
ségük, olvasmányaik, társadalm i érintkezéseik, utazásaik következtében igen 
sok alkalm uk van a nyelvrontó idegenszerűségek átv itelére. Az újság, a rádió 
a m odern technika korában azután szinte akadálytalanul ömlenek szét a
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mérgező anyagok, átcsapnak falukon és iskolafalakon. Mintha csak igaz 
lenne az a m ondás, hogy aki sok nyelven beszél, tulajdonképpen egyet sem 
ismer jól és helyesen, a szó és a toll katonáinak, íróknak, szónokoknak, rádió- 
bemondóknak a beszédében seregestől akad megróni való.

Valljuk meg, felsőbb oktatásunk sem törődik eléggé ezzel a kérdéssel, 
hiszen egyetemeinken még a magyar szakos tanárok részére sem hangzottak el 
nyelvvédő előadások, hát még a más szakosok részére?! Pedig a jogászokra 
is ráférne néhány lecke!

Ez ugyanis nem lehet csupán egy szakcsoportnak az ügye, senki sem 
térhet J<i a felelősség alól azzal, hogy ez nem az ő kötelessége, neki van úgyis 
elég ba ja  a maga szaktárgyával. Amint a helyesírásra, akként a helyes m agyar
ságra is a legnagyobb gondot kellene fordítani a nevelők egyetemességének. 
Itt elsősorban lenne szükség példam utatásra. Ahogyan az osztálybalépéskor 
levetjük m agánéletünk ügyes-bajos gond ja it, és a nevelő-oktató m unka 
apostolaivá válunk, úgy írásunkban és beszédünkben valam i feszesebb m aga
ta rtá sra , van szükség : tanítványaink előtt csak helyes és szép magyarsággal 
fogalmazhatjuk meg mondanivalónkat. Minden pongyolaság, fölényeskedő 
nyegleség, nyelvi kisiklás bacillus gyorsasággal és veszéllyel terjed! Azt h i
szem, ma is tisztázatlan  annak a lélektani m agyarázata, hogy miért ragad 
meg jobban a helytelen, a hibás, m int a jó és a szép. de maga a tény alig 
tagadható.

Sajnos, egész iskolarendszerünk inkább a mennyiségi ok tatás elvét 
vallja, vagy ha kendőzi is, de ennek szellemében m unkálkodik. Az a bizo
nyos lélekformálás az ellenőrzések és az élet követelmények szempontjából 
gyakran csak másodrangú jelentőséggel bír. Az egyre szaporodó ism eret
halmaz e lsa já títta tása , különösen ilyen nehéz időkben és viszonyok között, 
gyors és túlfeszített m unkára kényszeríti a tan árt, s bizony nem igen ér rá 
a hogyqn-ra figyelni, csak a m it és a mennyit a fontos.

„Ügy tud ják , m int a karikacsapás vagy a vízfolyás" ez szinte a leg
nagyobb dicséret lecke-vagy versm ondásra — , s lesz belőle egyhangú darálás, 
vagy színtelen locsogás. ,

Fontos, hogy a német, angol, olasz vagy latin szöveget pontoséin meg
értsék és lefordítsák a tanulók, de nem mindig érünk rá, hogy a pontos fordítás 
után  magyaros is következzék. (Latinizm usok és germanizmusok szülőanyja!)

A szám tanpélda, a fizikai kísérlet, a kémiai analízis szakszempontból 
hibátlan levezetése közben ki törődnék azzal, hogy talán  m agyartalanságok 
csúsztak a m agunk vagy diákjaink előadásába?

Néha az őrzők nem állanak a vártán!
A verseket „kívülről" tan u lta tju k  meg ; „kim ondott" nagy költőkről 

beszélünk : elintézést és tapaszta la to t „n y erü n k “ (még ha veszítünk is) : 
a lecke „fel lesz adva“ ; „felállni, leülni, imádkozni, kim enni“ parancsolgatjuk ; 
a szabályokat „ b e ta r ta tju k ” és így tovább, s mindezt rengeteg felesleges, 
de igen szépen és tudom ánvosan hangzó idegen szóval fűszerezzük. Hadd 
álljon kétfelé a füle annak a m agyar diáknak, aki ha színmagyar környezetből 
kerü lt k i :  meghökken, csodálkozik és - köveli a p é ld á t; ha pedig idegen 
eredetű vagy m egrom lott nyelvérzékű, akkor m aga is tevékenyen hozzájárul 
az eredményhez. Ez az eredmény : nyelvünk beszennyeződése, színtelenedésy, 
sajátságos m agyar szemléletmódunk és ősi nyelvi formáink pusztulása.

Az előbb em líte tt példák csakugyan jelentéktelenek, e m iatt még kár meg
húzni a vészharangot. De ezek a cseppek egy fekete, egyre áradó tengerből 
„ le ttek  m erítve“ ! Az alaposság hiánya, felületes gondolkozás és szemlélet 
következm énye, hogy mindeddig nem jö ttü n k  rá a parányi jelentőségére 
sem tudom ányos, sem politikai, sem gazdasági téren. Szeretünk nagyvonalúan 
látn i és tervezni (néha éppen légvárakat!), és am int nem számít egy darab 
kenyér, pár rongyos pengő, egy ügyirat, egy m unkaóra, egy elm ulasztott 
történelm i alkalom, vagy akár egy em berélet, hogyan szám ítana egy hibás 
szó, vagy rossz m ondat?!

De ha a nyelvünket fenyegető veszedelmek csak a rémlátók szemében 
tűnnek  is sürgős orvoslásra és jav ításra  szorulóknak, mit szóljunk a magyar
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beszédet fojtogató, borzasztó, húzó-nyujtó-éneklő hanglejtéshez, az idegenes 
hangsúlyozáshoz, ami 1939-ben m ár K odály Zoltánt is szólásra ingerelte. 
Különösen a budapesti és a környező iskolákban terjed  ez a „lipótvárosinak“ 
jelzett, felkapott szóvégű, m agyartalan, nyafogó beszédm odor, de m ár hallha tó  
némelyik vidéki városban is. Ez ellen kím életlenül küzdenünk kell!

Kényesen ügyelünk a modern idegen nyelvek, sőt a latin  hangsúlyo* 
zására és hanglejtésére is (pedig a la tinnál m ár csak az olvasás, a cél, nem a 
beszéd), gram m ofont, linguaphoriet.r ádiót állítunk az idegen nyelvek hajszál
pontos m eg tan ítta tásának  szolgálatába. Ez helyes is. De ta lán  legalább 
annyira fontos lenne a rra  törekednünk, hogy anyanyelvűnket, ha mgr nem  
is szépen, de helyesen írassuk és beszéltessük!

Isten őrizzen különben is nagy hibánktól, az idegenm ajm olástól, de 
meg kell á llapítanunk, hogy messze-messze vagyunk ak ár a római rheto r- 
iskolák nyelvművelő tevékenységétől, akár a franciák nvelvszeretetétől és 
stílustanításátó l.

A nyelvvédelem egész Európában, minden m űvelt népnél folyik, mindé -  
n ü tt jelentős iskola-és nem zetpolitikai feladat. Igen értékes lépés volt nálunk 
is a felsőosztályos m agyar nyelvkönyvek bevezetése az iskolákba. De ne 
elégedjünk meg csak ezzel.

A lkalom adtán olvassunk fel részleteket A rany, K osztolányi, Simonyi, 
P intér, Dengl, Rábel, H alász, Balassa nyelvvédő m unkáiból, és beszéljük 
még ezeket minél gyakrabban tan ítványainkkal.

Járassák  a felső osztályosok minél többen a M agyarosan c. folyóiratot, 
és annak egy-egy kijelö lt cikkéről szám oljanak be az osztály előtt.

Jelöljünk ki a jó m agyar nyelvérzékű, helyesen beszélő tan ítványaink  
közül két-három  nyelvőrt. Ezek gyűjtsék össze — szem élytelenül ■— az osz
tályban akár a tanárok , akár a diákok szájáról e lhangzott h ibákat, és egy- 
vagy kéthetenként m agyar nyelvi óra keretében szám oljanak be ezekről. 
Az osztály maga keresse meg a helyes fo rm ákat, a felm erüli kérdéseket tanári 
vezetés m ellett fejtsék ki és vitassák meg. E zt a m unkát örömmel és nagy 
kedvvel végzik a tanulók, és megfelelően lelkes irány ítás m ellett igen szép 
eredm ényt is terem . így időnként jól edzett csapatokat bocsáthatunk  szárnyra, 
akik lelkes harcosaivá válnak nyelvünk és m agyarságunk ügyének kinn az 
életben is. Hiszen non scholae, séd v itae  — docemus !

*

Az Általános U tasítások „H azafias nevelés“ c. fejezetében egy rövid 
szakasz megszívlelendő szavakat ír a nyelvvédelemről. I t t  o lvashatjuk: „Egész
séges nép vigyáz nemzeti nyelvének tisztaságára. . . m ert meg van győződve 
arról, hogy a nyelvnek elrontott a lak ja  előbb-utóbb visszahatással van a 
nyelvben m egnyilatkozó lélekre is.“

Válságos időkben minden nép a m últ értékeihez fordul, azokból m erít 
erőt a jövőhöz. Apáink tisz ta  nyelvének megőrzése és védelme m egtartó 
erőt jelent szám unkra ma is. B izonyítja ezt a Trianonban elszakított te s t
véreink sorsa is, akikhez Reményik Sándor in tézett b a jtá rs i figyelmeztetést r

M a vigyázzatok jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót :
A nyelv ma nektek végső menedéktek !

Figyelm eztetés és parancs ez m inden idők m inden m agyarjának! 

Pestszentlőrinc. I)r. Tóth József-
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íz értékének m eghatározása.

A ,,Ludolph-jéle szám'' értékét rendszerint a szögfüggvények ism erete 
után a VI. osztályban szoktuk m eghatározni szögfüggvénytáblák segítségével 
a körbe és kör köré írt szabályos sokszögek kerületének kiszám ításával. 
Addig - az alsóbb osztályokban —- csak megmondjuk, hogy a kör kerületé
nek és területének kiszám ításánál fellép egy ~-vel jelölt szám, aminek értéke 
314. De hogy honnan ered az a furcsa szám érték, arról alig-alig esik szó.

Ezen a fokon egyedül a kísérleti módszer kínálkozik a " m eghatározására. 
De a felsőbb fokon sem felesleges, sőt nagyon hasznos az elméleti tárgyalá
sokba hellyel-közzel egy-egy kísérleti „p ihenő t“ közbeiktatni. A következő 
sorokban a íz m eghatározására alkalm as három különböző kísérleti mód* ze rt 
ism ertetünk. *

Első módszer. Keményfából különböző nagyságú (pl. r — 1, 2, 3, . . .  
12 cm) korongokat esztergályozunk vagy esztergályoztatunk, ezek lesznek a 
kísérleti körök. Fehér papírra koordinátarendszert rajzolunk, illetve annak 
csak az első negyedét: az A -tcngely hossza kb. 1 m, az Y-tengelyé 30 cm legyen. 
Az egyik korong kerületén kijelölünk egy pontot, azt ráillesztjük a koordináta- 
rendszer kezdőpontjára, ebből a helyzetből kiindulva a korongot óvatosan 
(csúszás nélkül) legördítjük az X-tengelyen, míg a megjelölt kerületi pont 
ismét a papírra  kerül. Ebben a pontban  merőlegest emelünk az A -tengelyre, 
arra rám érjük  a kör átm érőjét. E z t minden koronggal m egcsináljuk és így 
a pontoknak egy sorozatát kapjuk. A pontok egy —  a kezdőponton áthaladó — 
egyenesen vannak  ra jta , ez az egyenes fejezi ki a kör kerülete és átm érője 
közti összefüggést. A két mennyiség egyenes arányban van egymással és az 
arányossági tényező éppen a keresett ~. Ennek szám értékét m ost m ár vagy úgy 
határozzuk meg, hogy m egm érjük az egyenes irányszögét és kikeressük egy 
táblázatból annak cotangensét, vagy pedig (alsóbb fokon) kiszám ítjuk az 
egyenes tetszésszerinti pontjaira az abscissa és ordináta hányadosát. Hogy 
ezek szám értékét megkapjuk, vagy m m -papírra készítjük a rajzot (1 m széles 
m m -papír „szőnyeget“ lehet kapni a papírkereskedésekben), vagy pedig 
a vonalakhoz illesztett mm-skálán olvassuk le az egyes szakaszok hosszát. 
Ha kellő gondossággal és megfelelő nagy m éretekben végezzük a k ísérletet, 
akkor a “  értékét két tizedesre m egbízhatóan m egkapjuk. H a pedig nem 
vagyunk ennyire igényesek, akkor egyszerűen tetszőleges, éppen kezünk 
ügyébe eső és kisebb méretű hengeres tá rgyaka t (dobozok, poharak) használ
hatunk  a kísérlethez, az első tizedesjegyet így is m egkapjuk. A poharak legör- 
ditése különös óvatosságot igényel, m ert az üveg könnyen csúszik. Célszerű, 
ha az x y  hányadost több pontra  k iszám ítjuk, és ezek szám tani középértékét 
vesszük. Az elkerülhetetlen kísérleti h ibáka t egyrészt a pontok között „leg
jobban“ elhelyezkedő egyenes m eghúzásával, másrészt a több pontra kiszá
m íto tt x/y-értékek középértékének képzésével tud juk  csökkenteni.

M ásodik módszerünk a rácspontok megszámlálásán alapszik. R ácspontok
nak nevezzük a síknak azokat a pon tja it, amelyeknek koordinátái egész 
számok. Milliméter-papíron a c.m2-es hálózat metszí>pontjai ilyenek. Rácspont 
közepű különböző sugarú köröket rajzolunk, és megszámláljuk a körök belse
jébe vagy kerületére eső rácspontokat. A rácspontok száma nyilván a körsugár 
függvénye, jelöljük ezt a függvényt f ( r ) - rel. Ennek a függvénynek különböző 
értékeit m ár Gauss m eghatározta ; tőle származik a " m eghatározásának ez a 
módja. Egy értéksorozatot i t t  adunk :*

r =  5, 10, 20, 30, 100, 200, 300,
j ( r )  =  81.. 317, 1257, 2821, 31417, 125629. 282697.'

H i lb e r t - C o h n  Vossen, Anschauliche Geometrie. Springer, Berlin. 1932.
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Nem nehéz k im u ta tn i, hogy ha v m inden határon tűi növekszik, akkor az
ILLI hányados értéke it-hez ta r t .2 Nem kell hát mást tenni, m int az egyes r
m eghatározott f f r )  értékekhez kiszám ítani ezt a hányadost. Az előbb közölt 
/•-értékekhez az alábbi szám okat kapjuk :

r =  5, 10, 20, 30, 100, 200, 300,
Ll r ) - =  3 -24 ,  3 1 7 . 3 1 4 . 3 1 3 ,  3 -441 . 3 1 4 1 . 3 1 4 1 .r-

A nagyobb (r A 100 cm) körök rácspontjainak megszámlálása elég tekinté
lyes m unka. Nem szükséges azonban, hogy felül akarjuk múlni  Gauss szorgal
m át, különösen, ha tanulókkal végeztetjük, vagy velük eg y ü tt végezzük a 
kísérletet. Hlég, ha r =  20 cm-ig m együnk el, persze több közbeeső értéken át. 
Egyszerűsíthetjük a dolgot azzal, hogy egyközepű (koncentrikus) köröket 
rajzolunk, amikor a m ár m egszámlált és valam i jellel m egjelölt pontokat 
a további számláláshoz felhasználjuk : továbbá, hogy nem teljes, hanem 
csak negyedköröket rajzolunk, és az azokban lévő pontokat szám láljuk meg. 
I t t  persze ügyelni keli, hogy se kétszer ne szám ítsunk, se ki ne hagyjunk 
pontokat. A negvedkört határoló egyik sugáron lévő p o n toka t hozzászám
o lju k  a kör belsejében lévő pontokhoz, az így kapott szám ot 4-el szorozuk 
és végül 1-et hozzáadurík (ez az origó). Ha a kör kerületén, vagy  ahhoz nagyon 
közel fekvő pontok hovatartozandóságát illetően kétségben vagyunk, a 
Pythagoras-tétel segítségével döntünk.

Harmadik módszer. Rokon az előzővel annyiban, hogy ez is a kör terü leté
nek a sugár négyzetéhez való viszonyát á llap ítja  meg (a rácspontok száma 
lényegileg a cm '-ek szám ával azonos), de másrészt lényegesen különbözik 
a ttó l, m ert nem tisztán  geometriai eszközökkel dolgozik. Á te rü le te t homogén 
lapok súlyával méri. (Ez a gyakorlati területm érési eljárás a technikában 
és az orvosi gyakorlatban is használatos.)

Különböző (r = 1 , 2 ,  . . .  , 9, 10 cm) sugarú köröket és az egyes körök 
sugaraival egyező oldalhosszúságú négyzeteket rajzolunk ugyanarra  a kar
ton lap ra , aztán a köröket és négyzeteket gondosan kivágjuk. Hogy 
jól mérhető lapsúlyokat kapjunk, vastag  lemezből kell idom ainkat kivágnunk. 
V astagabb lemezt viszont nehezebb vágni. A szükséges lemezvastagság 
eldöntésénél számba kell venni a rendelkezésre álló mérleg érzékenységét is. 
A kivágott idomok vastagságát csavarm ikrom éterrel ellenőrizzük. Érre nagy 
szükség van, m ert gyártási hibák folytán még az ugyanabból a lapból kivágott 
egyes fiarabok között is lehetnek zavaró különbségek, m ár pedig módszerünk 
szigorúan homogén lemezből kivágott idom okra alkalm azható.

Az ellenőrzött lapok súlyát analitikai mérlegen vagy (házilag is könnyen 
elkészíthető) megfelelő érzékenységű rúgós mérlegen m egm érjük.3 Az 1 cin3 
súlyát xh-nek, az 1 cm sugarú körlap súlyát z/,-nek tek in tve koordinátarend
szerben megkeressük a P 1 ( x u y1) pontot. Hasonlóan m egrajzoljuk a 
P 2 í x 2 > lh) stb. pontokat. Mindezek a P-pontok egy —  az origón áthaladó — 
egyenesen vannak r a j t a ;  az egyenes bárm ely ' pon tjának  koordinátáiból 
szám ított y x  hányados (az egyenes iránytangense) ad ja a ~ keresett értékét.

Pontosabban kapjuk az eredm ényt, ha előzőleg ugyanabban a koordináta - 
rendszerben fe ltün tetjük  egyrészt a négyzetlapok súlyát, m in t az oldalhosszú
ság, másrészt; a körlapok súlyát, m int a sugár függvényét. K ét másodrendű 
parabolát kapunk, m elyek az origóban érintik  egymást és az abseissa-tengelyt. 
A parabolákat egy függőleges egyenessel átm etsszük, és a metszéspontok 
ord inátáit tekintjük összetartozó (x, y )  értékeknek, am elyek egy P pontot

- E .  l e l á t , Eine Berechnung von íz mit Hille der Gitterpunktbestiinuinng, Zs. f. math 
u. naturvv. Unterricht, 7 3 , 88. 1942.

: L. szerzőnek készülőben lévő ,,Meunyiségtani kísérletek. I.“ c. könyvét.



határoznak meg egy másik koordinátarendszerben. Több függőleges egyenes
sel több  ilyen P-pontot határozhatunk  meg, am elyek egy egyenesen vannak. 
Ennek iránytangense lesz a keresett ^-érték.

Még megemlítjük, hogy az ellipszis t — ab~ területképletének ismeretében 
ugyanezt a kísérletet körlapok és négyzetek helyett különböző tengelyekkel 
szerkesztett ellipszisekkel és megfelelő nagyságú téglalapokkal is elvégezhetjük.

*

Az ilyen — és ehhez hasonló— kísérleti m ennviségtani m unka, mini 
a tap asz ta la t m utatja , egyáltalán nem felesleges, legfeljebb — különösen 
kezdetben —- szokatlan. A m int azonban m egbarátkoztunk a m ennyiségtani 
kísérlet gondolatával, ham arosan kitűnik a kísérleti eljárások jogosultsága, 
sőt haszna is. B em utato tt kísérleteink bárm elyike alkalm as arra, hogy meg
felelő méretezésben és gondosan elvégezve ~-re a gyakorlati szám ításoknál 
használt 3T 4 értéket m egadja, Természetszerűleg m ind járt kezdetben tu d a to 
sítjuk , hogy eredm ényünk nem pontos érték , hanem  csak közelítés.

Jobb  közelítésre gyakorlati számításoknál nincs is szükség. Ezért inkább 
csak érdekesek, m int szükségesek azok a különböző nyelven forgalomban lévő 
versek, am elyek azt a célt szolgálják, hogy velük a ~-nek több tizedesjegyre 
k iszám íto tt értékét könnyebb legyen megjegyezni. Egy kevéssé ism ert m agyar 
verset it t  adunk :

,,Bír-e, érez-e ember nyugalmai,
Ha lelkét nehéz, biis emlék zaklatja szüntelen ?“

H a felírjuk a vers szavait alkotó betűk szám át,és az első jegy u tán  tizedes
ponto t teszünk, megkapjuk w értékét 12 tizedesjegyre :

it =  3 141592653589.. .
Kőszeg. Dr. Bnkovszky Ferenc.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HÍREK

Helyreigazítás.

1. Szemlénk április havi számában cikket közöltünk a készülő m agyar 
nyelv- és irodalom tanítás vezérkönyvéről. A cikk szerint e vezérkönyvet 
az Országos Reform átus Tanáregyesület íra tja . Ezzel szemben a valóság az, 
hogy a vezérkönyv írására a  megbízást az Országos Reform átus Tanáregyesület 
és az Országos Evangélikus Tanáregyesület közös tankönyv-bizottsága adta.

O. N . G.

2. Szemlénk áprilisi szám ában nyom dahiba folytán a 79 és a 80 oldal 
felcserélődött. K érjük ezt a tévedést figyelembe venni.



HONVÉDELMI* ISMERETEK
LEÁ N Y O K  S Z Á M Á R A

H l . ,  ül IV. és V-VI. KÖTETE MEGJELENT.
Ezenkívül kapható a

Honvédelmi ismeretek leány VII—VIII., fiú V—VI. 
és VII—VIII. kötete.

Megrendelhető : Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalatánál, 

Debrecen, Böszörményi-út 6. sz.;
„ J t l é l i u & e “  könyvkereskedés,

Debrecen, Ferenc Józscf-út 26. sz., 
valamint az összes főbizományosoknál.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 január 21-én kelt rendeletével a szabványosított 
füzetek kőtelező 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 előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alnl látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
mnltú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen ez. kir. Tiros és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyom da-vállalata. 1944—1124.
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EVANGÉLIKUS TAY A «EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.

FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ:
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I  ;
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúty 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. — 

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

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

A Z  ORSZÁGOS REFO RM ÁTU S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. Évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A  balatonboglári 
üdülőben nyaralási segélyre június 10-ig.

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

A Z  E V A N G É L IK U S T A N Á R E G YE SÜ LE T közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 3 P  20 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 80 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához ( Budapest, V II., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 6 P évi 
tagsági díj.

A  PRO TESTÁN S T A N Ü G Y I SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, cím e: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LA P ZÁ R T A  minden hónap 20-án.

■

»
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íti/€irxtl ó iíé t .
Egyesületünk ;i mai nehéz viszonyok közölt is megpróbálja megnyitni 

nyaralóit, ha gátló akadályok még nem jönnének közbe, és ba kellő számú 
tanár, vagy tanári család jelentkezik.

f. B a la t  on b o g lá r t  ü d ü lő te lep .

Ü dülőtelepünk közvetlen a B alaton partján  fekszik, szép kilátással 
a badacsonyi és tihanyi hegyekre. Négy villaszerű épületünk hatalm as két- 
holdnyi, árnyas parkban fekszik. A Balaton közelsége, a szomszédos domb 
fenyőerdő je, a mi parkunk p latán- és fenyőfái ózondús, páradús és porm entes 
levegőt adnak egész nyáron át. A p a r t  melletti sekély vízben kis gyermekek is 
teljes biztonsággal fürödhetnek.

Vízvezeték, villany, vízöblítéses W. C.-k.
K ét vasúti á llo m ás: Balatonboglár felső (a közelebbi, csak személy- 

vonatoknak) és a főállopiás : Balatonboglár (gyorsvonatoknak is). Egyen
sapkás háziszolgánk a főállomáson.

A jelentkezőket két- üdülési időszakra (turnusba) osztja be az intéző- 
bizottság.

I. Jú lius 2-től július 29-ig.
II. Augusztus 1-től augusztus 25-ig.
Az ezen beosztástól eltérő kívánságokat is a lehetőség szerint tek in tetbe 

vesszük.
Jelentkezhetnek egyesületünk tag ja i és családjuk, az Evangélikus Tanár- 

egyesület, az OKTE és az OKLE tagjai.
Vendégek, m int pártoló tagok.

T e lje s  p e n z ió  á r a k :

1 személy (felnőtt)
2 ,, ,,
3
4  >> >>
d  9 9  99

Más pedagógusok és O R LE-tagok naponként és személyenként 1-50 P-vel 
többet fizetnek. Nem pedagógus pártoló tagok pedig naponként és szemé
lyenként 4 P-vel többet.

A fokozatos kedvezmények csak a szorosan v e tt családra (szülők és 
gyermekek) vonatkoznak.

K ét éven aluli gyerm ekekért, a gondnokkal való megegyezés szerint, 
minimális ellátási díj fizetendő.

Mária- és
Hosszú Alfréd- Laios-

épületben. lakban. villaban.
9 —  P 9 -5 0  P 1 0 -—  P

18-—  P 19  —  P 2 0  —  P
2 5  —  P 2 6  5 0  P 2 8  —  P
3 1 —  P 3 3  —  P 3 5  —  P
3 6  —  P 3 8 -5 0  P 4 1  •—  P
4 0  —  P 4 3  —  P 4 6  —  P
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Távolabbi családtag, kísérő vagy látogató  egy-két napos tartózkodásnál 
napi 15 *— 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.

Az árakhoz 12% kiszolgálási díj, 5 %  forg. adó és a k u rtax a  szám íttatik  
hozzá.

Ila nagyold» árvái!ozások lennének, ezen árak emelésének jogát fenntartja 
az intézőbizottság.

E llá tá s
N aponta háromszor bőséges étkezés: 1, Reggeli (kávé, vagy tea, vagy 

te j két süteménnyel, v a jja l vagy gyümölcsízzel).
2. Háromfogásos ebéd (leves, főzelék feltéttel, vagy sü lt kö re tte l, tészta, 

vagy gyümölcs, vagy fagylalt).
3. Kétfogásos vacsora (friss hús kö re tte l, vagy tojásos étel, gyümölcs 

vagy tész ta , vagy sajt).
Diétás kosztot nem adunk  (de vacsora könnyebb étel is lehet).

M it k e l l  a  v e n d é g e k n e k  m a g u k k a l h o zn iu k  ?
Alsó- és felsőlepedőt, törülközőt, szalvétát minden személy hozzon magá

val. Lepedőt korlátolt szám ban az üdülő is adhat, egy tu rnusra  k e ttő t 6 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.

Zsír-, és cukoradagját, liszt- és kenyérvállójegyél, esetleg tejutalványát m in
denki hozza magával.

T á jé k o z ta tó :
A bogiári igénylést 1944 június hó 14-ig kell az Országos Reform átus 

Tanáregyesület címére (Debrecen, Reform átus Kollégium) beküldeni levelező
lapon.

A beosztás és szobák kijelölésének ügyében az intézőbizottság dönt.
A beosztásról az intézőbizottság az igénylőket június 21-ig értesíti. Az érte

sítés közli a k ijelö lt időszakot, a szobák szám át is. H a az igénylő bármi 
okból a beosztást nem fogadja el, az értesítés kézhezvétele u tán  három 
napon belül táv iratban  értesítse az elnökséget.

Aki a beosztás elfogadása u tán  bárm i okból nem veheti igénybe az üdü
lést, csak abban az esetben mentesül a szoba árának megfizetése alól, ha a szobáját 
valamely más kartársunk kiveszi.

II. B o r s z é k i  ü d ü lé s  a z  O R T E -v illában .
Borszéki villánk kb. 900 m m agasságban fekszik gyönyörű fenyvesek 

közt, klim atikus szempontból Tátrafüredhez hasonlítható, de finom borvizei 
még T átrafüred felett is előnyt jelentenek. Villánk a központban  van, 
három  percnyire az autóbusz-m egállótól. H a t kétágyas szoba v an  benne 
és még öt dívány ; ebédlő-társalgó ; m inden szobában cserépkályha, folyóvíz 
és elsőrendű berendezés.

Tagjainknak egyelőre csak lakást adhatunk , de több vendéglő van. 
A vendéglőkben az egységes m enüt országosan szabályozták, de pontos árat 
még nem  tudunk.
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Az Országos Reform átus Tanáregyesület Indiáinál, a hatóságilag meg
állapított szobaárakból 50%  kedvezményt adunk, az Evangélikus T anár
egyesület! tagoknak és az Országos Iteforniálus Lelkészegyesület tagjainak 
25%  kedvezményt, a következő feltételek m ellett:

1. A kétágyas szoba díja főidényben (július 1— szeptember 1-ig) napi 
18 P, tagjainknak 9 P, az év többi részében 14 P, tagjainknak 7 P. Pótágy 
díványon 6 P, tag jainknak  3 P. Éltben az összegben benne van minden 
mellékdíj, 12% kiszolgálás, 5%  forgalmi adó és a ku rtaxa  is.

Fűtési díj : 10 kg fával : 150  P. Utólagos fizetések felvételére (fűtési díj stb.) 
a felügyelő jogosult, de a fizetett díjak az o tt levő pénztári könyvbe be- 
írandók.

2. A főidényben három tu rn u st rendezünk I. jú lius : 1—20-ig, II. július 
21—augusztus 10-ig, III. augusztus 12—31-ig bezárólag.

3. Jú lius és augusztus hónapokban, tek in te tte l a férőhelyek kis számára 
(12, pó tágyakkal 17), kénytelenek vagyunk a fenti időpontokhoz szigorúan 
ragaszkodni, más hónapokban a vendégek kívánsága szerint történhetik  
a beutalás ideje.

4. Főidényben elsősorban a Reform átus Tanáregyesület legjai kaphatnak  
beutalást, csak ha hely m arad, akkor az evangélikus tanárok és a lelkészek, 
végül idegenek is.

5. A főidényben, ha egy személy veszi igénybe a kétágyas szobát és lakó
társat nem vállal, akkor a teljes szobaárat tartozik megfizetni, más időszak
ban csak egy személy u tán  köteles fizetni a szobaárat is.

6. Alsólepedőt, törülközőt m indenkinek hoznia kell, célszerű kis párnát 
és'pokrócot is hozni. Néhány lepedőnk van, ebből kivételesen adhatunk azok
nak, akik nem tudnak  hozni, ha a jelentkezésnél ezt megírják, ez esetben 
azonban használati díj fejében személyenként és turnusonként 5 P-t kérünk. 
Aki pó tágyat igényel, az okvetlenül hozzon két lepedőt, m ert a díványokra 
csak pokrócot tudunk adni.

7. A főidény I. tu rnusára  június 15-ig, a II.-ra július 1-ig, a III.-ra  július 
20-ig kell jelentkezni. Az év többi részére bármikor. Az igazgatóság a beutalást 
a legrövidebb idő a la tt elintézi és p ár nap a la tt értesítést küld.

8. A beutaláson feltün tetjük , hogy a kívánt időre m ennyit kell fizetni. 
Ezt az összeget az Országos Reform átus Tanáregyesület 6169. számú csekk-



1

szám lájára előzetesen kell befizetni és a beutalással és a befizetési lap szelvé
nyével lehet jelentkezni Fazekas Lajos felügyelőnél Borszéken, az ORTE-villa 
m elletti 142. számú villában.

9. A befizetett d íjakat csak a központi igazgatóság u ta lh a tja  vissza 
súlyos és igazolt indokok fennforgása esetén.

10. A közétkezésre az országos intézkedések érvényesek, a vendéglők
ben a zsír-, kenyér- és tésztaváltójegyek szükségesek, de cukoradagját min
denki hozza el.

Jelentkezni lehet a következő címen : Országos Reform átus Tanáregyesü
let Elnöksége, Debrecen, Református Kollégium.

Személyazonossági igazolványt m indenki hozzon m agával.

N y a ra lá s i s e g é ly

A tanáregyesület központi igazgatósága az Országos Reform átus Tanár
egyesületi tagoknak az idén is pályázatot hirdet Bogláron 10 drb. 150 P-s, 
Borszéken 10 drb. 100 P-s nyaralási segélyre.

A segély elnyerésének feltételei a következők :
1. A nyaralási segélyt kapott család köteles három hete t a júliusi vagy az 

augusztusi turnusban teljes egészében eltölteni, különben a nyaralási segélyt 
elveszti.

2. A nyaralási segély elnyeréséhez szükséges :
A X. és IX. fiz. osztályban három nyaraló családtag (két szülő és egy 

sa já t gyermek, vagy egy szülő és két sa já t gyermek) ;
a VIII. fiz. osztályban négy nyaraló családtag (két szülő és két saját gyer

mek, vagy egy szülő és három saját gyermek) ;
a V I1. fiz. osztályban öt nyaraló családtag (két szülő és három saját 

gyermek, vagy egy szülő és négy sa já t gyermek).
A pályázati kérvények a Központi Igazgatósághoz címezve június 15-ig 

küldendők be.

E ln ökség .

J e le n tk e ző -la p .

1. Melyik nyaralóhelyre kíván beu ta lást?  .....................................
2. N év : .........................................................................................................
3. Mely intézetnél m űködik? ...............................................................
4. Mely időszakra k ívánja beosztását? ..............................................
5. H a ez nem teljesíthető , kíván-e más időszakot igény bevenni?

6. Hányszemélyes szobát kér? .............................................................................
7. Melyik szobát óhajtja?  ............................................................. .......................
8. Mely családtagok lesznek kíséretében? (Gyermekeknél a név és kor is

m egjelö lendők.)....................................................................................................................
9. Esetleges k ív á n a lm a k ? .......................................................................................

Tessék c lapot megőrizni!

Viroei nyomda, Debrecen. 1944—1S55.



Dr. K un  Sándor: Vitéz dr. Bessenyei Lajos, a: első tanár-főispán. 121

Vitéz dr. Bessenyei Lajos, 
az első tanár-főispán.

Boldog örömmel hozzuk a Protestáns Tanügyi Szemle olvasó
táborának tudomására, hogy a Kormányzó Ür Őfőméltósága a belügy
miniszter előterjesztésére vitéz dr. Bessenyei Lajos nv. tankerületi 
királyi főigazgatót, az Országos Református Tanáregyesület elnökét 
Debrecen sz. kir. város főispánjává nevezte ki. Nemcsak az ő számára 
jelent megtiszteltetést, hogy a jobboldali világnézet diadalra jutása
kor több évtizedes egyenesvonalú, töretlen, becsületes közéleti 
munkásságát a legfelső elhatározás méltányolta, és e munkásság 
kijegecesedett időtálló értékeit a mai sorsdöntő, súlyos viszonyok 
között igénybe óhajtja venni, hanem az egész magyar oktatói rendet, 
közelebbről a protestáns tanárságot is megbecsültetés és kitüntetés 
érte ezzel a főispáni kinevezéssel. Hiszen az első tanár-főispán immár 
negyven éve küzd a tanári pálya különböző állomáshelyein az oktatói 
kar erkölcsi és anyagi érdekeiért szóban és írásban, s a Protestáns 
Tanügyi Szemle hasábjain megjelent nagyszámú mélyreható tanügyi- 
politikai cikkével, eszméltetö pedagógiai tanulmányaival mint a 
református tanárság vezéralakja valóban építőerejű és termékeny 
nemzetnevelői működést fejtett ki. Boldogok vagyunk tehát, hogy 
a kialakuló új világban a belügyi kormányzat közülünk való tan
ügyi embert is alkalmasnak és méltónak ítél ilyen magas és felelős 
közjogi tisztség betöltésére.

A főispáni beiktatás a mostani időknek megfelelően minden 
külsőségtől mentes, de belsőleg annál ünnepélyesebb és meghatóan 
komoly keretek között folyt le május hó 2-án Debrecen ősi város
házának közgyűlési termében. Felelősségtudattól és izzó magyarság
tól áthatott remek székfoglaló beszédének tanári lélekkel megfogal
mazott néhány lebilincselő részlete nevelői erejénél fogva idekíván
kozik lapunk hasábjaira.

A praedestinatiót hívő alázatos református keresztyén lélek 
szerénysége és öntudata szólal meg mindjárt bevezető szavaiban : 
„Istenbe vetett hittel foglalom el Debrecen sz. kir. város főispáni 
tisztségét. Hosszú közéleti pályámon soha semmiféle állás után sem 
törekedtem, a felkínálkozást nem ismertem, és soha semilyen 
formában sem gyakoroltam, ellenben ha az isteni eleve elrendelés 
odaállított valami helyre, engedelmesen és alázatosan vállaltam 
a szolgálatot. így történt ez a jelen esetben is. Éppen ezért hiszem és 
vallom, hogyha az égi Gondviselés életem alkonyán, szinte a halál 
árnyékában, a mai rendkívül súlyos külső és belső viszonyok között 
ideparancsolt, akkor kegyelmével és irgalmával megsegít a hivatal 
ellátásában, fogyatékos és gyarló testi és lelki erőmet istápolgatja,



122 Dr. K u n  Sándor: Vitéz dr. Bessenyei L a jo s , az első tanár-fő ispán.

jószándékú elhatározásaimat sikerre vezeti, önkéntelen tévedéseimet 
megbocsátja és helyreigazítja mindaddig, míg küldetésem és elhiva- 
tásom időtartama letelik. Legyen azért az Istennek részemről dicsé
ret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.“

A Kormányzó Úrnak és a m. kir. kormánynak mondott köszöneté 
után az őt mindig jellemző puritán felfogásának megfelelően ígéri, 
hogy ezen magas tisztében nem a díszt, a pompát, a hivalkodást, 
az úrhatnámságot, a parancsolgatást látja, hanem az egyszerűséget, 
a munkát, a felelősséget, az odaadást, az önfeláldozást fogfa keresni 
egészen a kereszthordozásig.

Feleslegesnek ta rtja  egyéni programmot adni, „mert programmot 
a kormány adott, amint azt az április 1-én közreadott hivatalos nyilat
kozatában olvashattuk. Ebből a nyilatkozatból három alapvető 
célkitűzés csendül ki : 1. a hűséges fegyverbarátság a németekkel 
ebben az óriási világháborúban, 2. a kiegyensúlyozott egészséges, 
belső viszonyok biztosítása, 3. igazságos szociális állapot teremtése 
a társadalmi és gazdasági élet minden vonalán.“ Ennek az országos 
programúinak mélyebb és részletesebb ismertetése után rámutat 
arra, hogy e célkitűzések határvonalain szigorúan beliilmaradva 
szükségszerűen dolgoznia kell Debrecen sz. kir. város saját ügyeinek 
a megoldásán is. Jól ismeri ezeket a kérdéseket mind a szellemi, 
közművelődési, művészeti, mind az anyagi, gazdasági, ipari és keres
kedelmi téren, a szabad pályákon és köztisztviselőknél, a munkások
nál és szegényeknél, elesettjeinknél, szenvedőinknél, szóval mindenütt 
egyaránt. A temérdek feladat elintézése terén gyors és lendületes 
ütemben kíván dolgozni és dolgoztatni. „Akármilyen testi és lelki 
erőfeszítést igényel tőlünk egy ilyen munkamód, meg kell ennek lenni 
feltétlenül a köz, az összesség érdekében.“

Megható módon ecseteli Debrecenhez való bensőséges viszonyát, 
és erőteljes tömörséggel sűríti össze e benső kapcsolat jellemformáló 
hatását : „Kisebb megszakításokkal több mint 50 év óta Debrecenben 
élek, és gyermekkoromban, ifjúságomban 12 éven át — négy elemi 
és nyolc gimnáziumi osztályt — az ősi Kollégiumban tanultam. 
E két adat : itteni tanulásom és hosszú e városbeli lakozásom már 
magukban véve programmot adnak rólam, mert tartalmazzák 
azokat az előzményeket, amelyekből a következmény is levonható.

A legmagyarabb város és a világhíres Alma Mater kebelén nevel
kedtem, bennük dolgoztam, s ezek szellemisége formálta lelkemet, 
melynek ösztönös adottságait a Hortobágy határtalan síkságáról 
beáramló pusztai levegő erősítgette, és ezek közül is uralkodó érzéssé 
fejlesztette bennem a magyar fajtám iránt táplált örökös ragasz
kodásomat, hűségemet, sőt mondhatom szerelmemet. Büszkén és 
önérzettel vallom magamat magyarnak, fajtámat, mely a világon 
a legkiválóbbak közé tartozik, úgy szeretem, amilyen, vagyis erényei
vel és hibáival együtt. Évtizedekre kiterjedő közéleti működésem 
legfőbb célkitűzése volt mindig: magyar fajtámnak az ezeréves hatá
rok közötti feltétlenül minden vonatkozásban érvényesülő elsőbbségi
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teljes uralma. E téren nem ismerem a legkisebb megalkuvást és 
engedményt sem.

Másik életelvem, amit a Kollégium kinevelt bennem, az igazság 
tisztelete, keresése. Fiat iustitia, pereat mundus — legyen igazság, 
mert ba nem lehet, akkor inkább pusztuljon el a világ! Tudom, hogy 
az életben az igazság és hamisság — amint Gyulai Pál megverselte — 
együtt vándorolnak, s többnyire a hamisság boldogul, megcsalja és 
legyőzi az igazságot is, amely csonkán-bonkán botorkál az úton előre. 
De gondoljunk Jézus szavaira : Menjetek be a szoros kapun. Mert 
tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és 
sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az 
az út, amely az életre visz és kevesen vannak, akik megtalálják azt 
(Máté : 7, 13, 14). Igyekezni fogok, hogy megtaláljam az igazság 
szoros kapuját és keskeny ú tjá t.“

Beszéde végén az egységes magyar összefogás és a gyors, erélyes 
cselekvés szükségességét hangoztatta. „Ma ne beszélj ünk, hanem 
dolgozzunk és cselekedjünk. Ma nincs és nem lehet szünet és pihenés, 
hanem szakadatlan munkálkodás. Ma eltörpül, sőt semmivé lesz az 
egyéni érdek, most csak a közért kell élnünk, vagy ha kell, halnunk is. 
Erre a hatalmas, mindent átfogó és igénybevevő munkára hívom fel 
a törvényhatósági bizottságot, de a város minden lakosát is egyen- 
egyen és összesen. Egységbe kell tömörülnünk, össze kell fog
nunk, meg kell értenünk egymást. Ne a pártembert lássák ben
nem, hanem a magyar testvért, aminthogy én sem nézek senkit 
sem pártállás, sem felekezet, sem rang, sem vagyon, sem más elő
ítélet szerint. Egyetlen értékmérő szememben a becsület, a munka, 
a világnézet. Ezek alapján fogom mégalkotni véleményemet mindig 
és mindenütt, akár itt a városházán, akár kint a határban. Sors
döntő idők harsonái zúgják a riadót számunkra, minden igaz, becsü
letes jó magyarnak, ha meghalljuk és megértjük a hívó igéket, ha 
összefogva menetelünk, törtetünk, rohamozunk a cél felé, akkor 
biztos iesz a győzelem, és eljön reánk a jobb jövő, s egykor dombo
rodó sírjainkon még unokáink is áldó imádság közben fognak 
leborulni. Ügy legyen!“

Tanári szemmel olvasva e megnyilatkozásokat, ez a székfoglaló 
nemcsak politikai programm, hanem nevelői programra is, aminthogy 
Bessenyei Lajos minden írásbeli és szóbeli megnyilatkozásában van
nak nevelői célkitűzések, pedagógus-lelkiségénél fogva hol tudatosan, 
hol ösztönösen állandóan nevelni is akar. A beszéd főbb gondolatai : 
az isteni eleve elrendelésbe vetett hit, az égi Gondviselésnek való 
alázatos engedelmeskedés, a disz, pompa, hivalkodás, úrhatnámság, 
parancsolgatás helyett az egyszerűség, munka, felelősség, önfeláldozó 
odaadás keresése, a jobboldali nemzeti gondolat és világnézet mel
lett való rendületlen kitartás, a segítségre szorultaknak erőtelje 
gyámolítása, szülővárosához, anyaiskolájához, magyar fajtájáh 
való szerelmes hűsége, az. igazság tántoríthatatlan tisztelete és vallásos 
buzgósággal való áhítatos keresése, a magyar egységre és nemzeti
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összefogásra való becsületes törekvés, mindezek a gondolatok első
sorban nevelői gondolatok. S ha ezek az eszmék ezután nemcsak 
az iskolai katedrán fognak elhangzani, hanem az új világ politikai 
közéletét is meg fogják termékenyíteni és nemesíteni, akkor valóban 
boldogabb magyar élet van születőben.

Bessenyei Lajos személyisége biztosíték arra, hogy új közéleti 
méltóságában is maradéktalanul érvényesíteni fogja a székfoglalójá
ban hangoztatott nemes gondolatokat és nevelői erényeket, de az 
is bizonyos, hogy felelősségteljes munkakörében mindent el fog 
követni a magyar tanárság égető sebeinek orvoslására. Ebben a 
biztos tudatban boldog örvendezéssel köszöntjük az első tanár
főispánt, és nemzetépítő munkásságára hűséges ragaszkodással 
kérjük a jó Isten áldó kegyelmét.

Debrecen. Dr. Kun Sándor.

A magyar nyelv és irodalom tanításának 
nehézségei az idei „hadi" érettségi 

szemszögéből.

A magyar nyelv és irodalom tanításának nehézségeit szóban és 
írásban nálam sokkal hivatottabbak már többször kifejezték. A nehéz
ségek m iatt kedvét vesztő és elkeseredő tanár némi vigasztalással 
olvashatja pl. dr. Szombach Godehard : „A magyar irodalom rend
szeres tanításának problémája az új tanterv tükrében“, dr. Zimándi 
P iu s : „A magyar tanításának problémái és az érettségi“ , vagy 
Sigmond Lórántnak : ,,Az újrendszerű magyar érettségi vizsgálatok
ról“ című komoly elmélyedéssel és főként keserves tapasztalatok 
alapján, a hivatott szakemberek teljes őszinteségével megírt vallo
másait, segélykiáltásait. Bár ezekhez az elég részletes tanulmányok
hoz kevés hozzáadnivaló van, kifogásaikat, terveiket bizonyára 
sok-sok magyar szakos tanár magáénak vallja, az utóbbi két háborús 
év alatt a VII. és VIII. osztályban folytatott küzdelmes magyar 
tanításom és az idén áprilisban 4 yz hónapos, ismétlés nélkül lezárt 
tanítás után bekövetkezett érettségi vizsgálatok ki nem elégítő 
eredménye azonban arra kényszerítenek, hogy néhány szerény gya
korlati adattal, panasszal újra ráirányítsam a figyelmet a gimnáziumi 
magyar tanításnak súlyos és jelenleg megoldatlan nehézségeire.

Köztudomású, hogy az utóbbi években óriásira nőttek az igé
nyek a magyar nyelvi és irodalmi érettségivel szemben. „A magyar 
felelet az érettségi legkeményebb próbája, a tanuló műveltségének 
egfinomabb mérőeszköze.“ (Sigmond L.) Elnökök, igazgatók, főként 

a nem szakosak és különösen a leánygimnáziumokban valami rend
kívülit, elkápráztatót várnak, természetesen kiki a saját elgondolása 
szerint, módszerben, ismeretekben egyaránt a magyar feleletektől.
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Legtöbben persze csalódnak és nincsenek megelégedve a jelenlegi ered
ményekkel. Mi az oka ennek? Hol keresendők a hibák? Nem árt újra 
és újra szembenézni ezekkel a kérdésekkel, hogy valamikor, lehetőleg 
mielőbb bekövetkezhessék az orvoslás, hiszen valahol kétségtelenül 
súlyos hibáknak kell lenniük, ha annyian megállapítják az eredmény
telenséget és a nehézségeket.

Mi is hát a sokaktól túlméretezettnek minősített követelmény 
a magyar nyelvi és irodalmi érettségi vizsgálatokon? Az új Érettségi 
Utasítások, sajnos, még mindig nem jelentek meg, így elnökök, 
igazgatók, tanárok, bizonyára mind, kissé tanácstalanul és bizonytala
nul a Tanterv-ben és a Részletes Útasítások-ban az egyes osztályok 
számára megjelölt anyagból és legfennebb egy-két erre vonatkozó 
utasításból és ajánlott tanulmányból szűrik le elgondolásaikat* és 
igényeiket. Az említett helyeken pedig többek között ezeket találjuk ; 
a tanulóknak ismerniük kell „irodalmi életünk történeti fejlődését“, 
„az uralkodó szellemi áramlatokat, a nemzeti történet és az irodalom 
összefüggését, szemelvények alapján a világirodalmi ízlés korszakos 
változásait“ , „legújabb irodalmunkat“ , „a megszállt területi irodal
m at“, „fontosabb irodalmi és tudományos intézményeinket“, „mű
fajok és formák útját, nyelvünk és stílusunk fejlődését, a magyar 
nyelv rendszerét“ stb. stb. Ezek mellett a magas szellemtörténeti 
áttekintések, „műfaj-, forma- és eszmetörténeti összefoglalások“ és 
irodalomelméleti ismeretek mellett, szinte mellékes, de természetes 
és szigorúan vett követelmény az érettségizendőtői, hogy kb. 2600 
sor könyvnélkülit (ez kb. 80 költemény, 40 sort számítva egy oldalra : 
kb. 60—65 oldalas könyv) tudjon kifogástalanul, és legkevesebb 
65—70 szépirodalmi művet (kb. 40 regényt és novellát, 15 drámát, 
15 eposzt és verses elbeszélést stb.), néhány tanulm ányt és a könyv- 
nélkülieken kívül is egy csomó költeményt ismerjen alaposan : tudja 
tartalm ukat, boncolgassa problémáikat, a jellemeket, korrajzokat, 
stílust, nyelvet, állítsa be az író munkásságába, a korba, a magyar 
irodalom fejlődésvonalába stb. A tanulónak tehát tankönyvein 
kívül az érettségire legkevesebb 50—60 drb., átlagban véve kb. 
100 oldalas könyvet kell ismernie éppen elég alaposan (köztük a fen
tebb említett 60—65 oldalas verses gyűjteményt szóról-szóral).

És mindezt a mennyiségben, de minőségben is óriási méretű 
anyagot tulajdonképpen a tanárnak kellene az iskolában, az órák alatt 
előkészítenie, sőt megtaníttatnia. Erre a III—VIII. osztályban 
(hiszen az I —II. osztály ebből a szempontból — néhány könyvnélküli
től eltekintve — nem jöhet számításba, ott a helyesírás, olvasás, 
kifejező készség gyakorlása és az elemi nyelvtani fogalmak tisztázása 
a cél csupán) ki). 530—540 óra áll rendelkezésre a dolgozatírási és 
javítási órákat leszámítva. Nagyon hasznos és tanulságos volna alapos 
összehasonlítást tenni a többi érettségi tárgy követelményeivel és az 
ezekre fordítható idővel. Hozzávetőlegesen is megállapítható, hogy 
pl. a történelmi órák száma a III—VIII. osztályban kb. 540 550,
az érettségi anyag két könyv ; a latin órák száma ugyanezekben az
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osztályokban (a dolgozatokat szintén leszámítva) kb. 720—730, 
érettségi anyag : fordítási készség szótudással, egy nyelvtan-, egy régi
ségtankönyv ; a német órák száma kb. 450—460, érettségi anyag : 
fordítási készség az írásbelihez. Hasonló módon lehetne kiszámítani 
a mennyiségtan és természettan anyagát és óráit. Mindezekből 
tárgyilagosan is meg lehet állapítani — a nélkül, hogy a legkisebb 
kétség férne a többi tárgy értékéhez —, hogy a jóval nagyobb mennyi
ségű és legalább hasonló minőségű magyar nyelvi és irodalmi anyag 
elvégzésére aránytalanul : vagy kb. annyi, vagy csak valamivel 
több idő áll rendelkezésre. A latin nyelv tanítására pedig a III— 
VIII. osztályban összesen legkevesebb 200 órával több jut, mint a 
magyarra. Márpedig azt hiszem, még a legelfogultabb latin rajongók 
sem állíthatják, hogy az érettségin a latinból nagyobb vagy nehezebb 
anyagból kellene a tanulóknak beszámolniok, mint a magyarból, 
vagy a többi tárgyból.

A magyar nyelv és irodalom hátrányban van a többi érettségi 
tárggyal szemben azzal is, hogy a kívánt elméleti anyagot a tanulók 
nem kapják meg rendszeres, összefüggő, a kívánalmaknak meg
felelően megírt tankönyvekben. Innen-onnan kell ossz esz edegetniök, 
jórészt hallás után vagy jegyzetekből ismereteiket, így nem sajátíta
nak el irodalmi szókincset, nem fejlődhetik a kívánt mértékben 
kifejezési készségük, előadásuk (1. Sigmond L. i. m. is!). Ezzel szem
ben a többi tárgyból, pl. történelemből, természettanból (de a többiből 
is) a tanulók a VII—VIII. osztályban és egyúttal az érettségire is, 
megtanulhatják és meg is tanulják legtöbbször szóró 1-szóra a két- 
két tankönyvet, s az érettségi feleletükben jórészt reprodukálják 
a tankönyv egy-egy részletét szakkifejezéseivel, szavaival együtt. 
Ilyen körülmények mellett aztán nem kellene csodálkozni azon, 
hogy a többi tárgyból szabatosabban és szakszerűbben fejezik ki 
magukat az érettségizők, mint a magyarból. Nyilvánvaló az is, 
hogy ezzel a tankönyvnélküli magyar tanítással és az új módszerrel 
— mint clr. Zimándi Pius is részletesen kifejti — csak az értelmeseb
beket lehet a munkába belevonni, s csak a tehetségesektől (de vájjon 
hány van ilyen egy osztályban?) lehet különösebb eredményt várni. 
Igen ám, de az érettségin mégis legtöbbször nem a jeles- és jórendű, 
hanem az elégséges és elégtelen feleletek döntik el és adják meg az 
általános eredmény megállapításakor a színvonalat!

Vizsgáljuk meg a valóság és lehetőség tiszta és őszinte meg
világításában a magyarral szemben hangoztatott másik főkifogást 
is : a tanulók olvasottságának hiányát. Kétségtelenül igaz, hogy 
-— néhány jobb tanulót kivéve — a nagy többség nem olvassa el 
érettségire a megkívánt 65—70 szépirodalmi müvet, a néhány tanul
mányt és az ajánlott költeményeket sem. De merjünk egyszer nyíltan 
szembenézni ezzel a kérdéssel is : a mai iskolai élet mellett egyáltalá
ban megkövetelhetjük-e ezt ifjúságunktól? Megkövetelhet)ük-e a 
VII—VIII. osztályban (hiszen amit előbb olvasnak, elfelejtik, újra kell 
olvasniok), hogy a rengeteg más tantárgy és sokféle más tevékenység
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(önképzőkör, sportkör, diákkaptár, Vöröskereszt, karének, ünnepé
lyek stb.) mellett, amelyeket szintén az iskola mér ki rájuk, a rendes 
és bőséges — az iskolai öt-hat órai tanulás befejezésével még három
négy órát igénybevevő — otthoni tanulás után a két év alatt legkeve
sebb 50—60 drb. könyvet lassan, figyelmesen, tanulmányozva el
olvassanak? Mert arra bizonyára senki sem gondol komolyan, hogy, 
bármennyire'! is az olvasmányt helyezzük a magyar órák közép
pontjába — az órák alatt történjen e rengeteg könyv, sőt még ezek 
jelentősebb részeinek az elolvasása is. (Egy oldal felolvasásához 
három-négy perc szükséges!) Vagy a szünidőkben kívánjuk meg 
tanulóinktól ezt a komoly munkát? Azt hiszem, ez sem volna észszerű, 
hiszen ellenkeznék azzal a hivatalos és közfelfogással is, hogy a tanu
lóknak szükségük van pihenésre, játékra, szórakozásra is, sőt arra 
is, hogy néha szabadon választott szórakoztató könyveket olvassanak. 
Ha tehát a tananyag melletti kötelező olvasást átszámítjuk és idő
ben kifejezzük, be kell ismernünk, hogy tulaj dónk éppen majdnem 
teljes lehetetlenséget várunk és kívánunk tanulóifjúságunktól ezen a 
téren is.

Folytathatnám még panaszaimat, aggályaimat, felsorolhatnám 
a magyar szakos tanárok elé tornyosuló többi nehézséget, és szinte 
teljesíthetetlen követelményt is, pl. hogy milyen nagy munkát jelent 
a tanár számára is az új szempontok szerint összeállított anyaghoz 
szükséges adatoknak, ismereteknek felkutatása, az új módszernek 
minden támasz nélkül és kevés utasítás mellett való kitalálása, be

számolhatnék a magyar szakos tanároknak a többi szakossal össze
hasonlított munkatöbbletéről (állandó osztályfőnökség, rengeteg 
dolgozatjavítás, önképzőkörvezetés, magyaros gyűlések, ünnepélyek 
rendezése stb.), ez azonban külön tanulmányt igényelne nemcsak 
terjedelménél, hanem fontosságánál és halaszthatatlan megoldásokra 
váró kérdéseinél fogva is. Most azonban végezetül mégcsak megismét
lem és kiegészítem kartársaim óhajait és segélykiáltásait:

1. Sürgősen kérjük az új Érettségi Űtasítások-at! Ezekben 
várjuk többek között a pontosan megállapított érettségi anyagot 
(kötelező olvasmányokat, könyvnélkülieket stb.), a feleltetés módjá
nak végleges eldöntését (tételt kapjon-e a tanuló és külön irodalmid 
és nyelvit, vagy kötelezően minden tanuló feleltetésekor szövegelemzés 
legyen a kiindulópont stb.). Az új utasítások bizonyára lehetővé 
fogják tenni azt is, hogy az érettségi vizsgálatokra kijelölt elnökök 
(és általában a tanítás folyamán látogató és véleményt mondó fő
igazgatók, szakfelügyelők, igazgatók) többé-kevésbbé egyforma igé
nyeket támasszanak az anyag és a módszer szempontjából is. Jelen
leg ugyanis magyar és más szakos ellenőrzők meglehetősen eltérő 
követelményekkel lépnek fel, s ez bizony — valljuk be — még 
bizonytalanabbá teszi az amúgy is nagy nehézségekkel küzdő tanár 
munkáját.

2. A sokat hangoztatott új tankönyvek kiadása sem késhet 
sokáig, mert különben valóban állandósul a magyar irodalom tani-
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tásában észlelhető válság, és ez szomorú, sokáig jóvátehetetlen 
következményekkel is járhat tanárokra, ifjúságra egyaránt.

3. A tankönyvekhez hasonló fontosságúak volnának a tanárok 
számára készített kézikönyvek. Hogy ezek milyenek legyenek, 
bizony nehéz volna röviden megmondani. Mindenesetre tartalmaz- 
niok kellene mindazt a sok új szellemtörténeti és egyéb elméleti 
anyagot, amelyet a Tanterv és a Részletes Utasítások előírnak. 
Főként alapos és részletes utasítások volnának szükségesek a „szöveg- 
elemzésihez, hiszen ennek nálunk sem múltja, sem irodalma nincsen.

4. De a fentiekkel csak részben orvosolhatók a bajok, és a magyar 
tanításban nagyobb és véglegesebb eredmény még megoldásukkal 
sem várható a jelenlegi tantervi elgondolás és óraszám mellett. 
Mindenekelőtt tehát gyökeresen módosítani kellene a Tanterv-et : 
az irodalom tanítását több osztályra kellene kiterjeszteni, és feltét
lenül növelni kellene a felsőbb osztályokban a magyar órák számát. 
E kettő nélkül újra meddő és eredménytelen lesz minden küszködés.

5. Fontos volna a végleges döntések után a magyar szakos taná
rok számára tisztán gyakorlati szemléltetésekkel tanfolyamokat 
rendezni, különben évek fognak beletelni, míg minden tanár, sok 
felesleges vesződséggel, saját kárán okulva, alakítja ki magának a 
megfelelő módszert.

E tanulmányba szánt gondolatsorom végéhez érve, magam is 
megállapítom, hogy fejtegetésem nem tartalmaz új dolgokat, nem 
lép fel elméleti igényekkel, pusztán néhány kisebbszerű gyakorlati 
kérdés újbóli felemlítését tűzte ki céljául. Meggyőződésem azonban,* 
hogy ezek a talán jelentéktelennek is látszó apróságok okozzák egy
részt a ki nem elégítő eredményeket, másrészt pedig azt a bizonytalan
ságot, tanácstalanságot, amely a magyar nyelv és irodalom tanítása 
körül jelenleg uralkodik. A hibák, hiányok sürgős orvoslása, a biztos 
és végleges cél és módszer mielőbbi kitűzése és határozott megállapí
tása annál is inkább szükséges volna, mert a magyar szakos tanárok 
elfásulnak ebben az idegeket felőrlő harcban, és végleg elvesztik 
kedvüket abban a munkakörben, amelyben igen sokan inkább csak 
a hibákat keresik és kifogásolják, de végleges és biztos útmutatást 
senki sem ad.

Újpest. Dr. Virágh Rózsa.

A térképvázlatokról.
Térképvázlatok készítésénél az a feladat lebeg szemünk előtt, 

hogy a térkép adatait leegyszerűsítsük, a lényegest kiemeljük s a 
tanultakat rögzítsük.

Vizsgáljuk meg a következőkben a térképvázlat készítésének 
feltételeit, az ábrázolás módját s elkészítésének célszerű m enetét.

Milyen legyen a térképvázlat ? Ez az első kérdésünk. A jó térkép- 
vázlat feltételei : az arányok helyessége, világosság és egyszerűség.
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Vázlatunk arányai akkor lesznek helyesek', ha a felépítésben segéd
vonalakból vagy idomokból indulunk ki. Alsó fokon ez elengedhetet
len, mert különben a felismerhetetlenségig torz rajzokat készítenek 
a tanulók.

India, Észak-Amerika és Dél-Atnerika rajzolásánál háromszöget, Francia- 
ország és Ausztrália ábrázolásánál hatszöget veszünk fel alapul, A frikát 
trapézből és háromszögből tesszük össze stb. A felvett körvonalat aztán  
könnyen tagolhatjuk  öblök, félszigetek stb. berajzolásával.

De nagyon kell vigyáznunk arra, hogy az alapidom természetes 
legyen. Ne essünk túlzásba, mint sokan szaktársaink közül, akik azt 
hiszik, hogy ezt a kiindulási alapot mindenáron és minden esetben 
alkalmazniuk kell, s egy-egy ország alakját olykor a nevetségességig 
menő igyekezettel és fantáziával különféle Íjász nála ti tárgyakhoz 
és állatokhoz hasonlítják. Ez a rajzolást nem könnyíti meg, sőt 
nehezítheti. Semmiképpen ne készíttessük vázlatainkat a térkép 
fokhálózatának megrajzoltatása alapján. Ez valóban időrabló és 
felesleges volna. Ne feledjük, hogy nem térképmásolatot, hanem 
térképvázlatot akarunk!

A másik feltétel a világosság. Vázlatunk akkor lesz világos, ha 
jól áttekinthető, a részletek hiányoznak róla, s csak azt tünteti fel, 
amit tényleg meg akarunk jegyeztetni a tanulókkal.

Felesleges azért például a folyók tú lzo tt kanyargatása. Legfeljebb akkor 
van rá  szükség, ha a középszakasz jelleget akarjuk  feltün tetn i. Egyébként 
meg kell elégednünk a fő irányváltozások feltüntetésével, de ezt viszont 
pontosan keresztül kell vinnünk. A tanulónak jó tu d n ia  azt, hogy a Tisza 
Vásárosnam énynál, Csapnál és Szolnoknál irányt v á ltoz ta t. Jó  megjegyezni 
a Nílus nagy kanyarodóját a Kék-Nilus beömlésénél stb. Hiszen az ilyen n a 
gyobb fordulónak rendszerint fizikai földrajzi oka van, s olyankor ki is kell 
térnünk az ok keresésére.

Ugyanezt az elvet kell alkalmaznunk a partvonalak és az ország
határok ábrázolásánál is.

A harmadik feltétel az egyszerűség. Nem művészi, hanem helyes 
rajzra kell törekednünk. A kisebb tanulókat rajzszeretetük gyakran 
túlzásba viszi. A színes ceruzát sokszor indokolatlanul és túlzottan 
használják. Látszatra dolgoznak, s olykor el vannak ragadtatva saját 
munkájuk szépségétől. Meg kell értetnünk velük, hogy a földrajzi 
vázlatrajznak nem annyira ,,szép“-nek, mint ,,jó“-nak kell lennie. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a csinosságra gondot ne for
dítsunk, s ne legyen égy-egy elismerő szavunk a rendes rajzfüzet 
tulajdonosához. Az esztétikai nevelés is megkívánja ezt a tanártól.

Második kérdésünk az ábrázolás módjára vonatkozik. E tekintet
ben a hegyek rajzolása ad különösebb gondot. Több eljárás használa
tos, mindeniknek van előnye és hátránya. Seydlitz a hegységet egyet
len vonallal jelzi, Matzat a hegység egész területét párhuzamos vonal- 
kákkal tölti ki, Kirchoff hernyószerű alaprajzot használ. Úgy tapasz
talom, hogy a gyakorlatban legjobban beválik, ha a három, eljárást 
egyesítjük. Vagyis hernyó-alaprajzot készítünk, ebben egyetlen 
vonallal jelezzük a gerinc futását, viszont az alaprajz többi részét
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a kőzetminóség szokásos jelzésével töltjük ki. így sikerül kiküszöbölni 
a Seydlitz-eljárás leglényegesebb hibáját, azt t. i., hogy a hegy
vonulatok között a térképvázlat nagy üres foltokat tüntessen fel, 
ami könnyen félreértésre vezethet. Ezzel szemben a három eljárás 
előnyeit ez a módszer egyesíti magában. Táblásvidékek és a táblák 
párkányhegyeinek ábrázolása hasonló elv szerint történhetik. Meden
céket és völgyeket külön ábrázolni nem kell, hiszen am it nem fednek 
a hegyek, az magától értetődően mélyedés. Külön körvonal berajzo
lása felesleges és zavaró. A rajz szemléletesebb, ha színes krétát 
használunk, de ez nem elengedhetetlenül szükséges, mert az állandóan 
és következetesen használt jelzések a térképvázlatot amúgy is eléggé 
áttekinthetővé teszik.

A harmadik kérdésünk az, hogy milyen legyen a rajz elkészítésé
nek' módja és menete? Ennek a kérdésnek kettős vonatkozása v a n : 
elméleti és gyakorlati.

Lássuk először az elsőt. A térképvázlat csak akkor éri el igazi 
célját, ha többet nyújt, mint a másolás. Térképmásolatok készítése 
azért értéktelen s az Utasítás szerint tilos is, mert nem több gépies 
ügyességi munkánál, s tanulmányi célt alig szolgál. Ha a térkép- 
vázlat készítése egyszerűen a táblára úgy-ahogy felvázolt rajz le
másolásából állana, akkor semmivel sem volna különb a régebben 
általánosan megkívánt térképmásolásnál, sőt értéke még csekélyebb 
lenne, hiszen a tanuló öntevékenységét a legcsekélyebbre korlátozná.

Ámde a helyesen készített vázlatrajz valójában a rajzolást 
megelőző megbeszélések révén az osztály közös munkájából szüle
tik meg, tehát lényegében összegezés, a megtanulandók rajzba- 
foglalása. Ez feltételezi s nem nélkülözheti a tanári vezetést és irá
nyítást. Ilyen munka mellett minden részletét lelki tartalom tölti 
meg, amely lelki folyamatok : atlaszon való megfigyelés, a régebben 
tanultakkal való összehasonlítás és kapcsolás, valam int következ
tetés révén tám adt. Helyet adunk a tanuló cselekvő készségének, 
kielégítjük tevékenységi vágyát, de emellett a földrajzi gondolkozásra 
való nevelés ügyét is hathatósan szolgáljuk. A rajzot tehát a meg
ismerendő táj közös megbeszélésének feltétlenül meg kell előznie.

H a például az É szakkeleti Felvidéket tanítom , egészen helytelenül 
járnék el, ha  a rajzoláson kezdeném a dolgot, s az elkészült táb la ra jzo t füzetbe 
m ásoltatása u tán  próbálnám  m agyarázni, ad a ta it értelm ezni és m egtanítani. 
Egészen más eredm ényt érek el, ha fordítva csinálom. H a a tan u ló k  bevezetés
ként sa já t atlaszukon képzeletben m integy végigjárták a te rü le te t, megálla
p ítják  a megelőzőleg ta n u lt tá jja l  a közös vonásokat és különbségeket, maguk 
fedezik fel a hágókat, m agyarázato t keresnek a kis medencék és kérészt völ
gyek kialakulására, s m aguk jönnek rá, hogy m iért éppen ezen a területen 
jö ttek  be a történelem  folyam án honfoglaló Őseinken kívül a ta tárok  és 
oroszok is.

A tények megállapítása s a problémák megoldása után érik 
meg az osztálymunka a rögzítésre, a rajzbafoglalásra.

S ezzel elérkeztünk kérdésünk gyakorlati vonatkozásához. 
Az Utasítás erre ezt mondja : „Mialatt a tanár .rajzol, a. tanulók foly-
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ton nézik a térképet, figyelik a vonal irányát s megállapítják, hogy a 
rajz kifejezi a tájak jellemző tulajdonságait. Azután következik a 
füzetbe rajzolás.“ Vagyis a tanár munkája külön választandó a 
tanulók munkájától. Igen ám, de ennek a gyakorlatban nem kívánatos 
következményei lesznek, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. 
Először is, amíg a tanár az osztálynak hátat fordítva a táblára rajzol, 
a tanulók egy része nem fogja előírás szerint az atlaszát vizsgálni 
s összehasonlítani a készülő rajzzal, hanem egyébbel foglalkozik, 
tehát a fegyelem automatikusan meglazul. Másodszor az óra meneté
ben határozott törés áll be, hiszen a rajzolás időt vesz igénybe, amit 
beszéddel kitölteni, az előzetes megbeszélés után elég nehéz feladat. 
Harmadszor a tanár és tanítvány egymás utáni rajzolása kétszeres 
időveszteséggel j-ár, amit a tanár nagyon érezvén, tanítványait gyor
sabb munkára ösztökéli, ez viszont sokszor ideges kapkodásra vezet, 
s az órát határozottan zavarja.

Ezek meggondolásával helyesnek vélem, s gyakorlatomban 
évek óta azt az eljárást követem, hogy egyszerre dolgozzam tan ít
ványaimmal. Én a táblán, ők a füzetben. Sőt a megbeszélés egy részét 
is rajz közben bonyolítom le. Kitöltőm vele a rajzolás hézagait. Igaz, 
hogy így a rajz menete meglassul, de ez nem baj, sőt haszon— mert a 
tanulónak bőven jut ideje munkára, s e mellett az óra folyásában 
nincs törés, rajz közben nem áll be szünet, mert a részletek megbeszé
lése folyik, fegyelmezésre nincs gond, s a térképvázlat valóban közös 
.munka révén, fokozatosan épül fel.

A rajzolás előtti megbeszélés fontosságának iménti hangsúlyozása 
s a térképvázlat fokozatos felépítésének gondolata között úgy tűn
hetik fel, mintha ellentmondás volna. Valójában ez csak látszólagos, 
mert a rajz minden készülő részletét megbeszélés előzi meg, s így 
az eltérés az Utasításban körvonalazott menettől csak abban m utat
kozik, hogy a táblai rajz és a füzetrajz az órának nem különálló 
része, hanem beolvad az új anyag feldolgozásának menetébe.

A térképvázlat készítésének két jelentős pedagógiai haszna van. 
Az egyik az, hogy általa eredményesen küzdhetünk: a felületesség 
ellen. A tanuló nemcsak szavakat és fogalmakat tanul, hanem pontos 
helyrajzi ismeretre tesz szert, a neveket van mihez kapcsolnia, s 
tájékozottsága biztosabbá válik. Ezt a célt eredményesen szolgál
hatjuk azáltal is, ha az iskolában készített vázlatrajzot házi feladat
ként esetleg ismételten lerajzoltatjuk. De arra vigyáznunk kell, 
hogy ezzel ne rójunk túlzott munkáit a tanulókra. Ezt könnyen 
elérhetjük, ha csupán az iskolai rajz térkép alapján való pontosabb 
átdolgozását kívánjuk meg'. Hiszen ez ismétlés és begyakorlás 
számba megy, s nem igényel 10—15 percnél több időt. Önálló rajz
feladat megkívánását lehetőleg mellőznünk kell.

A másik haszon a lényeglátásra való nevelés. A térképvázlat 
rászoktatja a tanulót arra, hogy észrevegye, megkülönböztesse és 
kiemelje a lényegest a lényegtelentől. Hogy ez mennyire fontos az 
egész tananyagon való uralkodás, a többi tárgy, sőt az élet szempont
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jából, azt nem kel] bővebben fejtegetnem. Elég csak rámutatnom arra, 
hogy egyik igen fontos általános pedagógiai célkitűzésünknek kell 
tekintenünk azt, hogy tanítványaink tudjanak békatávlatról madár
távlatra emelkedni, minden kérdést magasabb nézőpontból vizsgálni, 
s a részletek felett uralkodó, áttekintő szemléletet elérni. Ennek a 
törekvésünknek egyik igénytelen, de nem éppen megvetendő eszköze 
a térképvázlatkészítés következetes munkája.

Végül még egy megjegyzést. Sok időt takaríthat meg a tanár 
az új anyag feldolgozásánál azáltal, ha a leckeképpen feladott térkép- 
vázlatot a számonkérés ideje alatt egy jó rajzos tanulóval a táblára 
rajzoltatja. Ugyanazon tájegység további tárgyalásánál ugyanis ez 
lesz a kiindulási alap. A tanulók viszont iskolai füzetük multórai 
rajzát építhetik tovább. Különösen ott hasznos ez a kisegítő eljárás, 
ahol kevés tábla áll rendelkezésre, s a rajz megőrzése egyik óráról 
a másikig lehetetlen. De vigyáznunk kell arra, hogy a tanuló táblai 
rajza ne legyen számonkérés jelleg ű. Nem kívánhatjuk meg minden 
tanulótól, hogy táblán hibátlanul rajzoljon. Inkább kitüntetés jel
lege legyen ennek a szereplésnek. Maradjon a jobb tanulók kiváltsága. 
Ez ösztönzőleg hat a gyermekre, éppen ezért a rajz bírálatánál ne 
essünk a szigorú kritikus szerepébe, hanem lássuk meg a jót benne, 
s még a gyengébben sikerült táblai rajz szerzőjéhez is legyen elismerő 
és buzdító szavunk.

Általános tapasztalat, hogy a gyermek szeret rajzolni. Ezt a 
felismerést nagyszerűen kamatoztathatjuk a földrajz tanításában, s 
a térképvázlat készítése az ismeretszerzésen felül — az Utasítás sza
vai szerint — „egyik fő eszköze lehet annak is, hogy a tanuló meg
szeresse a tárgyat“ .

Debrecen. Dr. Csinddy Gerö.

Á Magyar Királyi Gyermeklélektani Intézet 
és Pályaválasztási Tanácsadó.

Egyre jobban hangoztatják szóban és írásban a magyar közokta
tásügynek ama nagy hibáját, hogy háttérbe szorította az ember
nevelési szempontot a szakszerű oktatás szempontjai mellett. De nem 
is volt soha talán oly nagy szükség erre a nevelő szempontra, mint 
éppen ma. Az aggodalmaktól, gondoktól, ellentétes világnézetek 
és jelszavak káoszától összekuszált társadalomban idegenebből 
állanak szemben egymással a nemzedékek, mint valaha ; már a gyer
mek is magán hordja a család ideges légkörének a bélyegét: nyug
talan, tiszteletlen és fegyelmezhetetlen, vezetése mindinkább ki
csúszik a szülők kezéből. A szülők az iskolától várják a segítséget, 
de sokszor hiába várják, mert ugyanaz az idegesség választja el 
a növendéket a tanártól, mint gyermeket a szülőtől. A ma ifjúsága 
annyira más, mint mi voltunk, és mi nem ismerjük eléggé a gyermeket.
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Akad ugyan köztünk intuitív lélekformáló művész, aki lélektani 
tudás nélkül is nagyszerűen vezeti növendékeit, de az is csak nyer
het vele, ha a gyermeki lelkűiét megítélését nem bízná k i z á r ó l a g  
ö s z t ö n ö s  emberismeretére. Nagyot lendítene az iskola nemzetnevelő 
munkáján, ha minden pedagógus tanulmányai legfontosabb tárgyává 
a biblia után azt a tudományt tenné, amelynek c é l j a  a z  e m b e r i s m e r e t ,  
a modern lélektant, elsősorban a gyermeklélektant.

A társadalom válságának a súlyosbodásával már-már szinte 
elviselhetetlenné nő a felelősségünk. Meg is indult a felvértezésünk, 
ha ólomlábakon is : a tanárképzés kiegészítése — legalább elvben. 
Már 1936-ban elrendelte Hóman Bálint kultuszminiszter a tanárok 
és tanítók lelkihigiénés kiképzését, és ezzel a feladattal a M a g y a r  
K i r á l y i  G y e r m e k l é l e k t a n i  I n t é z e t e t  bízta morc

Nagy kár, hogy a tanárok, legalább a vidékiek, oly keveset tudnak 
erről az intézetről. Én is csak „véletlenül“ kerültem  kapcsolatba vele, és ami
kor a hosszú nagyvakációt hasznosítandó pedagógiai problém áim ra feleletet 
kerestem náluk, az igazgató és m unkatársai — am ennyire azt öt h é t a la tt 
laikussal m egtenni lehetett — fokozatos bepillantást engedtek m unkájukba.

Az intézetet már 1929-ben alapította dr. Schnell János ideg- 
gyógyász főorvos, mint Nevelési Tanácsadót a Ranschburg-féle 
pszichológiai laboratórium mellett. Levegőjét semmi sem jellemzi 
jobban, mint az a tény, hogy tíz évig csupa önkéntes munkással 
dolgozott. 1936 óta átépítve, kibővítve, a Bulyovszky-utcai Kemény 
Zsigmond-gimnázinm épületében működik.

Célja a magyar társadalom lelki egészségének gondozása. A men
tési munkát a gyermekkorban kezdi, ahol még lehet menteni tudomá
nyos kutatásokra épített és tudományos módszerekkel dolgozó 
pszichológia segítségével való megelőzéssel, vagy a baj kezdeti fokán 
való felismerésével és pvóovításával.

Csendes, barátságos helyen van, napos udvarra néző ablakokkal. A be
lépő első tek in tete  a „Játszószoba“ feliratra esik. Tőle balra a „Szülők Isko
lá ja“ , jobbra a széles folyosón két hosszú sorban orvosi és lélektani rendelők 
és laboratórium ok, a szociális gondozó, az előadóterem, m űszertár, m űterein, 
iroda, könyvtár, az igazgató fogadója. A folyosó falán az intézet működését 
ábrázoló fényképek, irodai papírlap nagyságú plakátokon az intézet egy-égy 
gondolatának és törekvésének a nagyközönség számára képekbe való kivetí
tése.1 H atalm as sugárkéve esett a folyosóra, benne egy arasznyi feketefürtű  
aprószent. „Ez ugyan nem látszik betegnek!“ M egnyugtatnak : nem is az, 
hanem az Intézet egyik állandó „kísérleti a lanya“ , ki minden elfogultság nél
kül, teljesen otthonosan mozog itt. Arra is igen alkalm as, hogy az először 
idekerülő kis páciensek esetleges szorongását megszüntesse. A két és fél éves 
kisleány körül kisebb-nagyobb fiúk, leányok otthonoskodnak, sőt gimnázis- 
ták is belevegyülnek, fölényeskedő kedvesen, a picik játékába. Ezek sem lát
szanak betegnek, sem abnorm álisnak, mint ahogy nem is azok a szó kemény

1 P é ld áu l: Diákok ülnek a padokban, felettük a jövőjük ködös képe: 
egyik felett vegyi laboratórium , másik felett orvosi rendelő s tb „  de van, 
aki fölött tömeggyilkosság és vesztőhely. A kép a la tt a figyelmeztetés „Előz
zük meg!“ Egy lakás küszöbén a tej, melyet előzőleg mikroszkópiailag 
őriztek ellen, s ponyvairodalom, „ezt nem vizsgálja senki“ . Vagy a Pályaválasz
tási Tanácsadó egyik plakátján  két egym ásm elletti kép : egyiken a főúr 
cibálja meg az ügyetlen kis pincér fülét, m ert egy csomó tányért eltört, 
a másik képen ugyanazt a legénykét megdicséri az asztalos jó lsikerült m unká
jáért. Egyik képből a másikba" piros nyíl indul.
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értelmében, csak — félő, hogy azokká lesznek, ha segítség nem jön. Túlnyomó 
részük a „nehezen nevelhető" gyerm ek, a szorongó, a m akacs, az engedetlen, 
a lusta, a figyelmetlen és szórakozott, a fékevesztett fantáziájú és haziidozó, 
a csavargó, az agresszív stb ., szóval azok, akikkel nekünk az iskolában m aga
viseleti és tanulm ányi szempontból gyűlik meg a bajunk.

A velük szemben való állásfoglalásban azonban nagy a különbség : 
Az iskola ritk a  kivétellel csak „ tü n e ti kezelést" alkalmaz. (Mit is tehetne egye
bet?) M egállapítja, „elb írálja" a m agatartási rendellenességet, a növendék 
jelleme kilengéseit, és azt megfelelő ráhatással, jórészt dorgálás és büntetés
sel, elnyomja. A Gyerm eklélektani Intézet a tünetek okút k u ta tja , és a káros 
ú tra  tévedt ösztönöket és indulatokat megfelelő úton levezetni igyekszik 
az ok és az egyénhez szabott metodológiával.

Az első feladat a diagnózis megállapítása. Sokszor hetekig 
dolgoznak ezen a különféle rendelőkben. Először felveszik a gyer
mek anamnézisét, pszichológiai egyéniségét meghatározó összes ténye
zőket a szülők, nevelők, esetleg a pajtások bemondásai és a környezet- 
tanulmány alapján. Az orvosi rendelőben tisztázzák az öröklési ada
tokat és kikutatják az egyéniségkilengéssel járó klinikai alapot 
(amit 99 százalékban meg is ta lá lnak!); azután a pszichológiai osztá
lyon kerül más-más oldalú megfigyelés és vizsgálat alá a páciens, 
amíg végre összegyűlnek a szükséges adatok, amelyek alapján 
a pszichológus megteremtheti a gyermekkel való közvetlen kapcsola
tot és megközelítheti a régi módszerekkel dolgozó vizsgálatok számára 
megfoghatatlan „ént“ .

Didaktikai szempontból igen tanulságosak az értelem és diffe
renciált képességekre kiterjedő vizsgálatok. Módszerük egy pontos 
mérőeszköz, a teszt, amellyel a pszichológus megállapítja azokat 
a pszichikus elemeket, amelyek a különböző tárgyak tanításában is 
fontosak : a gyermek felfogóképességét, annak intenzitását és típusát, 
szó és értelem szerint megtartandó szövegekre való emlékezőtehetsé
gét, vizuális és auditív név- és számemlékezetét, logikai kapcsolatokra 
való emlékezetét, puszta memóriáját stb. Megállapítja kombinációs 
és számolókészségét, kritikai ítélő- és formális logikai képességét, 
kézügyességét, koncentrált és megoszló figyelmét, de kitartását és 
aktivitási fokát is. Nyolc-tíz órai vizsgálat olyan adatok birtokába 
ju tta tja  a pszichológust, amelyeket a tanár — a tanuló munkájának 
és tanulmányi eredményének az összevetéséből — hónapokig tartó 
megfigyelés után sejthet csak meg.

Ha tanulási panaszokkal hozták ide a gyermeket, fenti vizsgálat 
eredményei alapján veszi kezelésbe őt egy pszichológiailag képzett 
tanár. A cél nem csupán a tudásban mutatkozó hézagok pótlása, 
hanem főkép a speciális képesség és felfogótípus szerint egyénenként 
változó legjobb, leggazdaságosabb tanulási technikának az elsajátítta
tása. Sok diák iskolai pályája lendült fel már csupán csak azért, 
mert megtanult tanulni.

A képességvizsgálat eredményei azonban természetesen nem 
csak az iskolai munka szempontjából fontosak, hanem ezen túlmenően, 
a pályaválasztás szempontjából is döntőek. Sok polgárit végzett és 
érettségizett legény és leány fordul ily irányú problémájával az inté
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zet Pályaválasztási Tanácsadójához. Két szempont irányítja a vizs
gálatot és az adandó tanácsot: egyrészt melyik az a foglalkozási ág, 
ahol a követelményeknek leginkább megfelelne, de másrészt — és ez 
a sokkal fontosabb feladat —- melyik az a munkaterület, amelyben 
a benne rejlő lehetőségeket leginkább kifejleszthetné?

A pszichológiai vizsgálatok az egyén egész pszichikai konstrukció
jára terjednek ki, tehát felölelik ösztön-akarati és érzelmi életét is. 
Ennek a szövevényeibe sajátos módszerekkel hatolnak be, de ezeken 
kívül, a vizsgálat többé-kevésbbé mesterséges feltételei helyett 
még gyermeki környezetbe is helyezik a kis pácienst és legjellegzete
sebb megnyilvánulási formájában, játék közben lesik el a reakcióit. 
A nyitott szemmel figyelő laikusnak is itt m utatja ki a gyermek 
leginkább „igazi természetét“, a pszichológus pedig még a tudat
alattit is kilesi és bepillant a — szándékosan vagy jóhiszeműen — 
elhallgatott környezeti behatásokba is.

Alig van t. i. olyan m agatartási panasz vagy jellem elhajlás, amelynek 
oka kizárólag a gyermek örökletes sajátságaiban keresendő, hanem  csaknem 
mindig visszavezethető a kívülálló okokra is, a környezetére, elsősorban a 
családi életére. Ezért az intézet diagnosztikai és te ráp iá i m unkáját kiterjeszti 
a nevelőkre, elsősorban a szülőkre is. K iku ta tja , hogy minő egyéni sajátságok
ból, emlékekből, illetve tapasztalatokból fakad a gyermekekkel való helytelen 
bánásmódjuk. (Saját keserves ifjúságáért pl. a legtöbb anya gyermekében 
keres kárpótlást és elkényezteti, akad azonban olyan is, aki gyermekén bosz- 
szulja meg tu d a tta lan u l — a kem ény bánásm ódot, melyben őt részesítet
ték v a la m ik o r ...)  Igyekeznek m egértetni a szülővel, hogy helytelenül vonta 
le tapasztalatai következm ényeit. Nagyon fontos, hogy a szülők irányelveket, 
kapjanak az egészséges fejlődés ú tjá ra  segített gyerm ek további nevelésére, 
azért illesztették be az intézet keretébe a „Szülők Isko lá já t“ , ahol á nevelők, 
de főkép a m am ák gyakorlati nevelési irány ítást kapnak az ő ak tív  bevonásuk 
kai, megbeszélések form ájában. Sok gyermeki sors jobbrafordulása indult 
el már innen, s nemcsak a „páciens“ sorsa, hanem  a helyesebb nevelésre 
m egtaníto tt szülőkön át a testvéreké, sőt nem ritkán  a szülőké is.

Ha a szülőt nem sikerül jobb belátásra bírni, vagy más okból veszélyez
teti a környezet a gyógyulást, az intézet azon van, hogy kiragadja belőle 
a gyermeket és intézetben vagy családban helyezze el.

A pontos és mindenre kiterjedő diagnózis megállapítása után 
— ha csupán tanácsadással nem lehet segíteni — megindul a gyermek 
gyógyítása is, a pszichológiai terápia. Ennek sine qua non-ja a gyer
mek feltétlen bizalmának a megnyerése. Néha percek, máskor hetek 
kérdése ez, de minden esetben könnyebb sora van itt a pszichológus
nak, mint a növendékével bármi meghitt viszonyban lévő tanárnak, 
aki szükségszerűen felettese és bírája is. A pszichológus sohasem akar 
a gyermek bírája lenni, hanem csak meghitt tanácsadója és orvosa. 
Az őszinte megnyilatkozás akkor is érték, ha már újat nem mond 
a pszichológusnak, mert magára az egyénre felszabadítóan hat és 
megteremti kettejük kapcsolatát. A beszélgetés a gyermek életéből 
indul ki, kedvenc szórakozásából, esetleg szenvedélyeiből stb., s óvatos- 
lassan rátér a fájó pontra. A terápia a mindenkori esethez alkalmaz
kodik mind útjában, mind eljárási módjában.

Az egészséges lelki fejlődés gátlásai alól néha, különösen félszeg, 
ügyetlen gyermekeknél, a mozgás gyógyító hatásával is segítenek
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felszabadítani a gyerm eket; a testi mozgás fellazítása így szolgálja 
közvetett úton a lelki gyógyulást is. A beszédhibák közül — mint 
a lelki élet zavarainak egyik szimptómája — a dadogás gyógyítható 
különösen lelki terápiái kezeléssel. S nemcsak magából a beszéd
hibából sikerült már igen gyakran kigyógyítani gyermekeket, sót 
felnőttet is, hanem a velejáró fogyatékossági érzés okozta neuro
tikus passzivitásból is.

*
A Gyerm eklélektani Intézet diagnosztikai és terápiái m unkájában 

szigorúan tudom ányos alapokon áll, figyelemmel kíséri a m odern lélektan 
minden irányát, de tárgyilagos k ritikával értékesíti eredm ényeit, szolgailag 
egyiket sem követi. Igen szám ottevő tudom ányos irodalmi m unkájukba 
nem könnyű bepillantani, m ert saját folyóiratuk, sajnos, még nincs, és cikkeik 
a legkülönbözőbb orvosi, gyógypedagógiai, pedagógiai, lélektani és szociális 
lapokban jelennek meg. Akár a gyakorlati, így a tudom ányos irodalm i m un
kásságuk is egyetlen központi cél szolgálatában áll szinte középkori személy
telenséggel —- az em berm entés szolgálatában. E zt végzik az in tézet munkásai 
élő hitből fakadó derűlátással. (K ét házi tudom ányos előadást hallgattam  meg, 
a hozzáfűzött beszélgetés utolsó szava az evangéliumé vo lt. . .) Aki e háznak 
a levegőjét issza, „vágyik annak síive vissza“ , s sem gondozott, sem tanulni- 
vágyó üresen nem távozik.

Beszámolómat az az értesülésem váltotta ki, hogy (még Homan 
Bálint kultuszminiszterünk már említett megbízása értelmében) 
most végre megindult egy gyakorlati neveléslélektani tanfolyam, 
amelyre a budapesti középfokú iskolákból két-két tanárt rendeltek 
ki. Minden helyzetünket ismerő ember csak jóleső érzéssel fogad
hatja ezt az intézkedést, tudván, hogy a bajok oroszlánrésze csak
ugyan Budapesten van. De a vidéki diákságnak is megvannak a maga 
problémái és lelki sebei, a vidéki tanárság is érzi az orvoslás szükséges
ségét. Az ország legkülönbözőbb részeiben igyekeznek a tanárok 
kérdőívek kibocsátásával és különféle lélektani kísérletezéssel közelebb 
férkőzni a diákságnak bonyolult lelkületéhez.1 A tanárság törekvése 
félúton találkozik a Gyermeklélektani Intézet célkitűzéseivel, azért 
nagyon üdvös volna, ha egyházi főhatóságunkhoz folyamodnánk, 
legye lehetővé, hogy egy későbbi — de ne nagyon késői — tan
folyamon mi is résztvehessünk. Az orvostudomány tehetetlen lenne 
a közegészségügy terén, ha nem lennének a legkisebb faluban is szer
vei, akik tudományuknak gyakorlati érvényt szereznek. A pszicho
lógusoknak nincsenek zöldkereszteseik, s ugyan ki volna hivatva 
arra, hogy a lelkihigiéne gondozója legyen, ha nem a tanítóság 
és tanárság, a magyar ifjúság hivatott nevelői? Közös cél szolgálatá
ban egymásra vagyunk utalva. Csak a velünk való szoros együtt
működésben lehet a Gyermeklélektani Intézet azzá, ami lenni akar : 
a magyar társadalom lelki egészségügyének központi mentőállomása, 
és esetenként való embermentési munkáját ezen túlmenően a mi 
segítségünkkel terjesztheti ki nemzetmentő munkává.

Kőszeg. Dr. B. Schmidt Gizella.
1 A szekszárdi főgimnázium egyes tan á ra i pl. m ár évek ó ta  érnek el 

nagyszerű egyéni — sőt töm eghatásokat esetenként alkalm azott lelki terá
piával. A nagyváradi reform átus leánygim názium  m últ esztendei évkönyvé
ben dr. Csikesz T ibor számol be igen érdekes kérdőív-kísérletről s t b . . .
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MEGTEGYZÉSEK
Régi jó tanárok, sikeres magvetők.

Közpályán működő emberek értékét nem szabad elért sikereik alapján  
mérni. A mi pályánkon éppen ritkaság , hogy valaki lá th a tó  sikereket, ered
ményeket m u ta th a t fel legbuzgóbb igyekezettel is, a jó tanár ugyan nem 
„m illiókra kö lti dús élte kincsét“ , de mégis százakra, és annyiban ta lán  ő 
sem hal meg egészen, m ert az á lta la  elvetett mag mégis csak kikéi im itt- 
am ott, bár nehéz nyomon követni.

Isten jóvoltából régi nyugdíjas létem re abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy négy élő tanárom ra gondolhatok naponként hálával és szere
tettel (H ittrích  Ödön, S. Szabó József, Barla Jenő, Csengery János), az ötödik 
a m últ héten halt le (Bórsav Samu). De m ost nem az élőkről akarok emlé
kezni, hanem  régi hajdúböszörményi tanáraim ról, Kozm a Sándorról, Török 
Péterről s köztük bővebben a 40 éve elhalt Péter K árolyról, neki is főleg 
német nyelv tan ítási módszeréről. T an íto tt ő m agyart is, to rn á t is, szabadkézi 
rajzot is', am i akkor kötelező tan tá rg y  volt. De úgy látszik a német 
volt kedves tan tárgya. Abba v itte  bele egész lelkét. A zért hagyott tan ítása  
olyan m aradandó nyomot annyi idő m últán  is.

M egkedveltette velünk, bár akkor sem volt még valam i kedvelt a német, 
a könyvnélkül is m egtanult költem ényeket, prózai olvasm ányokat. De leg
jellegzetesebb és eredményesebb m unkája a szókincs okos, ügyes gyarapítása 
volt. Nem hagyta ki az olvasandó ismeretlen szöveget leckének előre, hogy a 
tanuló szedje ki belőle, ha tu d ja  az új szavakat. Ő maga d ik tá lta  ki a szavakat 
mégpedig nem csak egyenként, hanem  1. tárgyi csoportok szerint, pl. a tem p
lom és részei, az asztalosműhely tárgyai stb. 2. szócsaládokat szárm aztatással, 
pl. gruben igéhez a Grub, Gruben, Grube, Gruft, sitzen igéhez a Sitz, Sessel, 
Satz, A bsatz, Aufsatz, Versatz származék névszókat. 3. hasonló alakú szók 
csoportját, pl. Seite, Saite. Seide ; we iss,' weise, W eise, Waise, Weizen, 
W aitzen : eilen, Eile, Eule stb.

Ennek a szerencsés szótanításnak köszönhettem , hogy nevelőnő, társalgási 
óra, grammofon és felvidéki időzés nélkül szilárd alapot kap tam  a lcgmagyarabb 
környezetben a német nyelvből.

Az akkori állapotok szerint to rnaterem  nélkül, egy földbe ásott korláton 
és nyújtón , a város végére te tt katonás m enetelésekkel tan íto tta  Péter Károly 
a tornát. Mégis volt köztünk jó tornász. Pl. B altazár Dezső. A tornász kivonu
lásokkal és a tavaszi erdei m ajálissal kapcsolatban hatósági rendelet nélkül, 
önként k ifejlődött bizonyos diák egyenruha, ha nem  is egész öltözet, bár 
legalább egy népi házi iparban  készült nagyszélű szalm akalap lecsüngő 
zöld pán tlikáva l, amit kicsi, nagy viselt, am int az 1888-ban készült csoport
képen lá tha tó . A fényképet tav a ly  ad tam  oda a böszörm ényi városi m úzeum 
nak. Az egész gimnázium ifjúsága ra jta  van. K öztünk ül három tan áru n k  : 
Kozma Sándor igazgató, Török Péter és Péter K ároly. Kozma Sándor 
szellemes,' szúrós megjegyzéseivel nevelt tisztességre bennünket. Török 
Péter kirándulásokon szem léltetve, a gyakorlati é le tte l kapcsolatba hozva 
tan íto tta  érdekesen a term észetrajzot. Mind a hárm an derék munkásai voltak 
a h ivatalos nagyképűség nélkül m unkálkodó, családias levegőjű, régimódi 
kisvárosi tisz ta  reform átus szellemű iskolának.

Debrecen. Szeremley Béla.

Kérés a mennyiségtan szakos tanárokhoz.

Lehet, hogy régebben a m ennyiségtan tanárok rendelkeztek egy olyan 
kisebb, esetleg nagyobb m unkával, melyből kellő tá jékozta tást nyertek a 
m ennyiségtan szemléltetését illetően. Ma ezt nem találjuk , pedig szükség
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van  reá. Arra is kell gondolnunk, hogy a fiatal tanárnem zedék ilyen irányú 
tá jékozta tást nem kap , s így kénytelen sa já t próbálkozásainak eredményére 
tám aszkodni. Az ilyen próbálkozások sok időt rabolnak el, s m ire a tan ár 
odaju t, hogy megismeri a szemléltetéshez szükséges eszközöket, m ár elmúlik 
az aktív  korszak, elveszti lendületét. Az óratervek készítése arra készteti 
a tan á rt, hogy az egyes órákon használható szem léltető eszközöket is átgon
dolja. így pár esztendő a la tt elérheti azt, hogy tu d ja  mire van  szüksége a 
mennyiségtan szemléltetéséhez. De még így is évek telnek el, míg a rendszeres 
szemléltetés m inden eszköze rendelkezésére áll.

Ezzel szemben, ha  m ár a kezdet kezdetén kezében van egy olyan szem
léltetőeszköz-jegyzék, melyből azonnal válogathat, az első órától kezdve 
lendületes m unkát végezhet. De nemcsak a fia ta l nemzedéknek van szüksége 
egy ilyen jegyzékre, hanem  az idősebbeknek is. A m ennyiségtan tan ítása  
halad. Az újabb eszközöket nem ism erte meg minden tan á r. Már pedig 
a k ipróbált jó eszközök fel nem használása kárára  van a tan ításnak .

Nem elég az, ha egy tanszervállalathoz fordulunk, s elkérjük annak tá jé 
koztató ját. Ezek a tá jékoztatók  nagyon hiányosak. Nem tarta lm aznak  
egyebet, m int azt, am i annak a válla la tnak  rak tárában  ta lá lha tó , s azt sem 
rendszerezésben, ahogyan arra szükségünk van. Nem megoldás az — am int 
e sorok írójával m eg tö rtén t - hogy az érdeklődő tanárnak  egyszerűen azt 
feleljük : Nézzen u tán a  a szakirodalomban.

Egy matematikai gyűjtemény akkor használható, ha abbban a szemléltető 
anyag osztályok szerint rendezetten mindig rendelkezésünkre áll. A rendezés 
pedig csak akkor lehetséges, ha szemléltető anyagunk valósággal végigkíséri 
a tananyagot. Nem használható  az 1. osztályban a négyzet bem utatásához 
az a kocka (lefejtett oldallap), melyet a VIII. osztályban m u ta tu n k  be. Az I. 
osztályos kocka egy töm ör test, akár fából, akár papírból készült is az. 
Ugyanakkor a VIII. osztályban egy olyan kockát használunk, m,ely annak 
belső összefüggéseit is szem lélteti (testátló  — a régi m odellek vastag  drót
huzalból készültek.)

A megszokott m atem atika i szemléltető eszközökön kívül m a m ár olyanok
kal is rendelkezünk, m elyeket régebbben nem használtak, vagy csak egyes 
tanárok  használtak. Ilyen pl. a koordinátarendszeres táb la , m elynek hasz
nála ta  sok időm egtakarítást jelent. M éretei: 110 cm. A tengelyeket vasta
gabb zöld vonallal ra jzo lta ttu k  fel, a hálózatot pedig vékony piros vonalakkal. 
A táb la  két vashoroggal könnyen felakasztható az iskolai táb lá ra  és nem kell 
m inden egyes ábrázolás u tán  ú jra meg ú jra  fe lra jzo ltatnunk  a tengelyeket, 
a beosztásokat.

Nem ismerjük még a pergőképek hasznát sem (lásd. P ro t. Tanügyi 
Szemle 1943. Dr. Bukovszky Ferenc). Sorra kerülnek a m atem atikai filmek is.

Minden további indokolás nélkül m egállapítható , hogy a rendszeres 
matematikai szemléltetés egyik jeltétele egy alaposan kidolgozott eszköz-jegyzék. 
Ennek összeállítása a m ennyiségtan tanárok ra  vár, és csak úgy valósítható 
meg, ha együttes m unkával készítjük el. Az összesítés m egvalósítására az 
alábbi u ta t ajánljuk : K özöljük osztályonként a szem léltető eszközök hiányos 
jegyzékét. Kérjük a k a rtá rsak a t, hogy a közölt jegyzéket egészítsék ki azokkal 
az eszközökkel, melyek a jegyzékben nem szerepelnek. A közölt jegyzékből 
hiányzó eszközök leírását és használat módját szíveskedjenek elküldeni Barthalis 
József, Kolozsvár. Reform átus Kollégium. Farkas-u. 1(5. címre. Az összegyűlő 
anyag rendszerezése u tán  a teljes jegyzék a Pro testáns Tanügyi Szemlében 
jelenik meg.

Az alább közölt I. osztályos anyag kiegészítését szíveskedjenek egy hóna
pon belül beküldeni. Az elkövetkező szám okban pedig közöljük folytatólagosan 
a II VIII. osztály szem léltető anyagát és kérjük, hogy a kiegészítéseket 
szíveskedjenek havonként elküldeni. így rem élhető, hogy rövid idő alatt 
egy teljes jegyzék b irto k áb an  lehetünk, m elyet a Protestáns Tanügyi Szeme 
egyszerre és teljes egészében közölne.

Ifjúságunk m ennyiségtani ismereteinek alapos felépítése érdekében 
cnnvi áldozatot — a sok m ellett — örömmel hozhatunk.
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Az I. osztály szemléltető anyaga.
M értékek : i .  H osszm érték: 1 drb. méteres fából dm, cm és mm-es be

osztással. 2. Területm érték : négyzetm éter m illim éterpapírból. 3. Térfogat
mérték : köbdecim éter és köbcentim éter. 4. Súlym érték : 1 kg, 10 dkg, 1 dkg, 
1 g, 1 dg és mérleg. 5. Ű rm érték : dkl, 1, dl, cl. ml. 0. Időmérés : napóra.

A m űveletek tanításához újabb szemléltető eszköz nem feltétlenül szük
séges (összeadás-kivonáshoz hosszúság, szorzás-osztáshoz terü let). A m értani 
rész tan ításához szükséges eszközöket csak akkor á llap ítha tjuk  meg, ha 
m egállapodunk a m értan tan ítás i m ódjában. M ert pl. abban az esetben, 
ha a síkidom okat a testekről fe jtjük  le, m ár az I. osztályban szükségünk 
van néhány testre. Erre a szétválasztásra az összefoglaló jegyzékben térünk 
ki, de addig is kérjük a jó a ján la tokat.

A fen ti I. osztályos jegyzék hiányosságát ism erjük részben, de éppen erre 
a hiányosságra ép ítjük  fel á  jó aján latok  rem ényét.

Kolozsvár. Barlhalis .József.

BELFÖLDI LAPSZEMLE
Mujiynr Középiskola. 1944 január (1. sz.). Megyer .József A m agyar iroda

lom tan ításának  problémái. Szombach Godehard e tárgyú tanulm ányához 
szól hozzá, s m egállapítja, hogy m ost ez a kérdés áll az érdeklődés közép
pontjában . Az V. oszt. könyv megjelenése óta m egállapítható , hogy hibás az 
elgondolás és főként a tankönyv. Igaza van Szom bachnak. hogy a jelenlegi 
új m ia tt k ár annyira elítélni a régi tan ítási m ódot, m eri akkor is minden a 
tanáron  fordult meg. A kadtak 50 év előtt is tanárok, k ik  irodalm at tan íto ttak , 
s m éltán visszakívánják a tanárok  Prónay kitűnő könyveit. Az új tan terv  
analitikusan  haladó módszere egym agában is nagy kívánalom  és a tanulók 
zömének erejét m eghaladja. Az új tankönyvek kérdések tömegével próbálják 
pótolni az elm életet olyan kérdésekkel, melyekre ta lán  a szerzők sem tudnak  
megfelelni. Az elméleti rész igen kevés, s ennek h á trán y a  az, hogy m ár akkor 
kell a d iáknak  beszámolnia irodalm i élményeiről, m ikor még az irodalmi 
foglalkozás szókincsét sem sa já títo tta  el. A szerző négyéves irodalom tanítást 
kíván, ezzel szemben cikkíró három  évvel beérné úgy, hogy az V. osztályba 
poétika kerülne. Igaz, hogy a tan ár m unkája hajsza, hogy az anyagot elvégezze, 
és hogy a minőség követelményeknek is megfeleljen. Ifi a tanárnak a tan te rv  
és tankönyv  fölé kell nőnie, és helyes beosztással végeznie anyagát. A ta n 
könyvrevízió szükséges, de a m unkafüzeté is, mellyel sok tanár a könyvet 
kiegészíti. Másik tanulm ánya a praerom antika korának módszeres feldolgozá
sá t ad ja , s ezt bírálja a cikkíró.

Február (2. sz.). Balanyi Györgynél: Szent M argitról pedagógiai sugallatú 
című elnöki m egnyitóját közli, mely a K át. Tanáregyesület közgyűlésén hang
zo tt el.

M árcius (3. sz.). Bodrossi Lajos A kémia az iskolában és az életben 
címen nagy bajnak  m ondja, hogy nagyrészt nem  vegytanszakos tanárok 
tan ítják , m ert sokan nem lépnek tanári pályára az egyetem elvégzése u tán. 
A kis óraszám  m ia tt sem lehet eredményes e tá rgy  tan ítása . Nehezíti a köz- 
szellem, m elyben a mérnök még m indig nem talá lja  meg megérdemelt helyét, 
pedig a svéd u tán  a m agyar ad ta  a világnak a legtöbb kiváló vegyészt. Sajnos, 
a gim názium  m ellett még mindig csak két vegyipari középiskola fogadja be 
azokat, kik nem akarnak klasszikus m űveltséget szerezni. Ue a gimnázium 
vegy tan tanu lására  nemcsak kim ondottan  vegyészeknek van szükségük, hanem 
m indenkinek, aki irányítani fogja a term elők, mezőgazdák, iparosok és keres
kedők nagy tömegének életbevágó kérdéseit. Bálint Béla szeretné, ha a vend 
nyelv egv középiskolában bevezetett tan ításá t m egszüntetnék, mivel kis,
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húszezer lélekből álló csoporté, s egyáltalában nincsenek olyan olvasmányok, 
melyek a vendség népi m últjával és egyéniségével, illetőleg a magyar-vend 
sorsközösség gondolatával foglalkoznának.

Április (4. sz.). Róder Pál Szülők és nevelők felelőssége cikkét Madách- 
csal kezdi : „Á tpillantását vágyjuk az egésznek.“ H ajdan a szülői ház vállalta 
a  nevelést, ma a szülő és iskola közti határvonal elm osódott. Cél a műveltség, 
értékhordó személyiség. H at a neveltre, a család, a hagyom ány, de zavarja 
a nevelés hatását sokszor az összhang hiánya. A népiskola a hibákból sokat 
helyrehozhat; a középiskola jobb előjelekkel dolgozik: jobb családok, válo
gatottal)!) gyermekek. S mégis nagy az űr a család és iskola közt ; ennek meg
szüntetésén m unkál a Szülők iskolája. A cikkíró igazgatása a la tt a budapesti 
M adách-gimnázium vezet a szülők irány ításában , s m unkája társadalom 
alakító. Felelősséget csak az vállalhat a nevelésért, ki kezében ta rtja  az irá
nyítást. Nevelői közm űveltség, a neveléshez való hozzáértés terjesztése - úgy
mond a hivatásos, képzett nevelők feladata.

Pannonhalmi Szemle. 1944. II. Borbély K am ill A gimnázium válsága címen 
lá tja  az ellene irányuló tám adásokat (sok fölöslegeset tan ít, hogy a közép- 
osztály iskolája). V alam ikor magasabb m űveltséget ado tt, ez ' i s  volt a 
neve az osztrák m in tá ra  ad o tt középiskola neve helyett. Az élet m a nem 
k u ltú rá t, hanem oklevelet akar. A nemzeti irányzat a m űveltség nemzetek 
fe le tti jellegét kifogásolja, a gimnázium kénytelen alkalm azkodni, de kettő 
ben nem engedhet : 1. a klasszikus kultúra nem zetek feletti értéke ; 2. a szel
lem i kiválogatás. T anárai kultúra-alkotók voltak , m ost nevelő-oktatók. Az élet 
annyi ú ja t kíván (szociális, gazdasági, honv. isin.), hogy a tanulók lelkében 
nem  alakul egységes kép. Mégsem szabad megszűnnie, m ert az értékes egyének 
k ialak ítása  benne a köz jav ára  folyik : tananyagát sem kell álta lában  m egváltoz
ta tn i. hanem a tan á ri egyéniségen keresztül kell a lényeghez férni, k ere te t 
ad, melyet az élet tö lt ki. De kultúraátadó hatásá t csak akkor tu d ja  te lje 
síteni, ha a tanár közelebb kerül újra a tudom ányhoz, és ezzel egyénibb lesz 
közlő módszere. Nagyobb m unkát, ideális "elmélyülést kell kívánni.

Oktatófilm. 1944 január (1. sz.). Bognár Gyula a m agyar nyelvi és irodalmi 
oktatófilm ek módszeres felhasználásáról értekezik. Ism erteti azokat a filme
k e t, melyek egy-egy olvasm ány szolgálatában állanak, m ajd  a m agyar 
éle t sokféle ábrázolását nyú jtó  filmekről szól, azu tán  a Magyar emlékek nyo
m án és Magyar Alföld e. összefoglaló filmek irodalm i hasznát jellemzi. Végül 
a Széphalom, Inn völgyében (Kufstein vára!) és Nagyszalonta filméinek 
értékét ism erteti. Ezeket fel kellene használnia a m agyar tan ításnak  ; sok 
m unkával szerezhet m ajd  a velük foglalkozó ta n á r  m agának sok örömet, ha 
szervesen beleillesztheti őket tanításának menetébe.

Magyar Tanítóképző. Február (2. sz.). Szántó Károly az if jú tan ító  helyzeti 
és hivatáslélektani v izsgálatát adja, a márciusi (3. sz.) szám ban Kovács Vendel 
tanítónövendékeink megismeréséről szól. Á prilis  (4. sz.). Sebestyén dános a 
tan ítóh iány  lelki h á tte ré t ku ta tja . Nagy haj, hogy a végző tan ító jelö ltek  
legalább fele nem lép e pályára. Vannak olyanok, különösen m ióta líceumban 
tanu lnak  a tanító jelö ltek , kik sohasem gondollak arra, hogy tan ítók  legyenek ; 
de olyanok is, kik tan ító n ak  készültek, elfordulnak anyagiak m ia tt e pályá
tól. Tény, hogy egyszerű fizetésemeléssel e kérdés m ár meg nem oldható. 
Sokakat visszatart az, hogy a tanító kilenc évi tanulás u tán  nem ju t arra a 
társadalm i fokra, mely m éltán megilletné. T ehát ,,lelki rendezés“ kellene. 
Végül olyan is van, b ár kis számban, aki lenézi egyszerű körét, melyből szár
m azott, m ert nincs belső hajtóerő benne, mely lelkesítené ; hízik benne, 
hogy az olyan szép példák, melyek most is fel-feltűnnek, vonzani fogják e 
szép pályára a többieket is. Plavits M . Fremiola a falusi tan ítónői hivatástó l 
való idegenkedés okait vizsgálja. Jelöltjeinek 11 kérdésre adott válaszaiból 
következtet és szeretné, ha orvoslás következnék be.

Kereskedelmi Szakoktatás. Március (7. sz.). Heigl László szól a szabadtéri 
oktatásról, mely három évezredes m últra tek in t vissza. Most a kényszerű 
őszi tan ítási szünet v itte  iskoláját, a székesfővárosi VII. kér. keresk. közép
iskolát ehhez a módszerhez vissza. A ném et és m ásodik modern nyelv tani-
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tására  igen jól megfelelt e módszer, de más tárgyakat is eredménnyel lehet 
sétálva tan ítan i. Előre elkészített te rv  m ellett is tág tere van a tanári kezde
ményezésnek. Ősz és tavasz alkalm as rá. Lehetőleg egytudású csoportot kell 
összeállítani, legfeljebb 8—4 0  növendékből. A háborús'idő sugallta módszer 
felelevenítésére hívja fel karlársai figyelmét. Kétségtelenül érdekes e kísér
let, mely azonban a szerző szerint sem helyettesítheti az iskolai tan ítást. 
Április (8. sz.). Bariska M ihály a háború és iskola viszonyát és az utolsó 
háborús év tap asz ta la ta it dolgozza fel. Á ltalában a tanulók  több önállóságra 
te ttek  szert, fokozódott közösségi érzésük ; a fegyelem és az erkölcsi élet 
lazulásáról a m aga tapasztalataibó l nem tud. A tanulm ányi eredmény hanyatló , 
de i t t  nemcsak az ifjúságé a hiba, hanem  a viszonyoké (közlekedés, táplálko
zás). Nagy baj az itthon  m arad t tanárok  túlterhelése, épületlefoglalások, a 
szertárak felszerelésének elhanyagolása, igazgatási feladatok megnövekedése, 
végül a tanárh iány . Szépen fejezi be cikkét, m ikor az igazi tanári hivatás 
szépségét dicsőíti.

Iskola és élet 1943. évi 3—4. sz. gazdag tartalm ából kiem eljük : méleji 
Salamon Jánosnak, a 75 éves polgári iskoláról szóló, Tanai Antalnak, a közösségi 
szellemre való neveléssel foglalkozó, minket is érdeklő cikkeit.

Krónikás.

HAZAI IRODALOM
„Tegnap és ma és örökké . . Hévész Imre összegyűjtött tanulm ányai 

az egyház m últjából és jelenéből. A Coetus Theologorum - Reform átus 
Tlieologusok Munkaközösségének kiadványsorozata. 4— 5. sz. Nagy Károly, 
Debrecen, 1944. Ára 27 P. Lapszám : 420. Lex. oct.

A Coetus minden eddigi kö tete  nagy nyereség a h itvalláso1, alapon építő 
tanári m unka számára. Fokozza ezt az új illetm énykötet, mely Révész Imré
nek négy csokorba (I. Elvek. II. Em berek és-tények. III. Távlatok. IV. Genius 
loci) k ö tö tt negyvenöt tanulm ányát adja kezünkbe. A nyomdafesték publi
citásáig először e lju to tt első tanulm ány (Gondolatok a tudom ány m ai világ- 
helyzetéről) kivételével mind m egjelent m ár különböző egyházi és világi 
időszaki sajtóterm ékekben 1918-tól napjainkig, összegyűjtésük nemévülő 
értékük hangsúlyát húzza alá, olvasókörüket üdvösen bővíti, és -  egyebek 
közt —  a tan á ii elmélyülés és „továbbképzés“ könnyebben használható 
eszközévé teszi őket.

Nem teljes, de hű képét ad ják  a szerző jelentékeny m unkaterületének : 
a tanulm ányírásnak. Egyénisége ebben a m űfajban bom lik ki legjellegzeteseb
ben. F onna és tartalom  klasszikus összhangja a legkiválóbb egyházi essay- 
írónkká teszi. Szám ára e m űfaj nem  a komoly k u ta tás  kerülésének könnyű 
sikert kínáló alkalm a, hanem hosszú tanulm ányok válogato tt gyümölcseinek 
rövid és művészi formában való tálalása. Pl. a tö rténettudom ány  problé
m áira vonatkozó dolgozatok m ögött a tö rténetíró i pá lyá já t végigkísérő 
tudom ányelm életi érdeklődés és m unkásság áll. „Méliusz Péter és a reformáció 
két arcá“ -nak vonásai és a m agyar „kálvinizm us“ eredetének vizsgálatához 
ad o tt szem pontok hosszas és m élyreható teológiai vegyelemző m unkának 
az eredményeiből kerültek ki. A Kálvinnal foglalkozókat pedig a töretlen 
vonalú K álvin-tanulm ányozás és az egyetemes K álv in-kutatás szemmel- 
ta rtásának  életirányító élménye emeli terjedelm ükön felüli jelentőségre. 
De am elyiket nem előzte, vagy nem  követte még hosszabb lélekzetű feldolgo
zás, azok is üdvös szem pontokat adnak a tovább k u ta tó k n ak  és jó összefogla
lást a rövid tájékozódást váróknak. (Ágoston, a teológus ; István király ; 
A bibliafordító ; A debreceni Kollégium stb.)

A kérdések oldozásának állandó irányvonalát a m ár ifjúsága idején egy 
életre beidegzett „föltétien igazságkeresés“ (230. 1.) és a kálvini reformáció



142 H azai irodalom.

teológiája norm atív alapján álló értékelés eredője szabja meg. Ez a két szem
pont ad korán új színt polemikus írásainak (Jelszavak revíziója). Ezek irány ít
ják  tek in te té t a m agyar reformáció elhanyagolt. teológiatörténetének terüle
tére. Ezek vezetik a racionalizmussal és liberalizmussal á t i ta to t t  „kálvin ista“ 
történetírás illúzióinak és féligazságainak a szenvedélyes revideálásában 
(A protestantizm us és vallásszabadság, Magyarság és kálvinizm us), a protes
tantizm us—liberalizmus—destrukció, reformáció—szabadságmozgalom, kálvi
nizmus—magyarság és hozzájuk hasonló erő lte te tt egyenleteknek a  ki b ik á já 
ban.Ezek késztetik egyházalkotm ányunk kényes kérdéseinek bá to r boncolására. 
(A bodrogkeresziúri konvent történelm i mérlege, Presbiteri rendszerű-e 
a m agyar reform átus egyház?) A kálvini teológia teocentrikus alapján 
állva jelöli ki a reformáció egyházának a fajhoz, nemzethez, ku ltúrához való 
helyes viszonyát. (261. I., Szabó Dezső és a magyar kálvinizm us, A m agyar 
protestantizm us ú tja i.)

A kálvini teológia nem teszi az ellentéteket élező és feszítő neokálvinista 
türelm etlenség és felekezetieskedés (285. 1.) képviselőjévé. A „belső protestáns 
felekezeti ellentétek fölé emelkedés“ harcosa (126. i.). „A m agyar p ro testan tiz
mus egysége" c. felolvasása éppen a közös protestáns vállalkozások számára 
ad állandóan szem elő tt tartandó  szem pontokat. A középkori kereszcyénség 
és a mai katolicizmus értékelésében az evangéliumi ökum enicitás magas 
szem pontjait képviseli a nélkül, hogy a reformáció örökségét elpazarolná. 
Elég ennek igazolására elolvasni a kö te tbő l csak két ta n u lm á n y t: „Ágoston, 
a teológus“ ; „E ucharistia". Lélek szerint idézi „ István  k irá ly "  c. előadása 
végén a híres jelszót. : „ In  necessarus un itas, in dubiis libertás, in omnibus 
au tein  charitas."

Egy könyvism ertetés kereteit tö ltené  ki csak a címek m egadása, messze 
túllépné a tá rgyalt tém ák és tények, é r in te tt kérdések felsorolása, tanulm ánnyá 
bővítené a teológiai és tö rténetíró i jellem vonások szemléltetése. E zért 
bővebb ismertetés he lyett a vaskos k ö te t alapos megismerését a ján ljuk  minden 
protestáns tan á r szám ára.

Debrecen. Pókos Ferenc.
Deáki Sándor: Irodalomtudomány, irodalomtanítás. B udapest, 1943. 

Szent István Társulat kiadása 342 o. 7 40 P.
Magyar szerzetes-tanár írását o lvastam  a m inap, aki úgy érzi, hogy 

a m agyar irodalom  tan ításával kapcsolatban „m ajd m indenik m ű tárgyalása
kor h itvallásra  kényszerülünk" mi, m agyar szakos tan áro k  valam ennyien. 
Az egész írásból kihangzó lélek a m agyar irodalom „csak szeretni ne szűn
jék  m eg" jegyében álló istápolását m u ta tja , s ebben m agyar és katolikus 
tu d  m aradni. Mélyre h a t ez a lélek, m ert van értelm i m űveltsége, érzelmi 
m eglátása és megítélése, k itartó  ak ara ti törekvése a szép, igaz és jó m egvalósí
tására . A könyv irodalom tudom ányi részének nagy olvasottsággal való meg
írása szembeszökő. E  részben feleletet kapunk minden olyan kérdésre, amely 
középiskolai gyakorlatunkban felmerül, ha néhol nem abban az elválasztó 
részletezésben, am elyben szeretnők l á t n i : pl. a költői m ű ta rta lm án ak  ábrá
zolási, kifejezési és jelentési részekre való tagolása esetén nem  csúszhatott 
volna be az a tévedés, hogy a mű végső m eghatározója a költői lélek, amikor 
ez a tarta lom  a jelentési része csupán, egyken azonban kétségtelenül 
a tá rgy  és a korízlés m ellett a legdöntőbb meghatározó tényező. A drám a 
•tárgya sem a tö rtén e t, hanem az erkölcsre törekvő lélek em berábrázolása 
a sorsadta mezőben kem ény feszüléssel.

Az analízis m ibenléte : a m agyar lélek évszázadokon á t való m egnyilvá
nulásának, m int állandónak a keresése, ily értelm ű m egfogalm azását nem 
ta lá ljuk  a m agyar irodalm i elemzés kapcsán. Ugyancsak az ú jraalko tás egyes 
fázisainak figyelmen kívül hagyásával íródo tt meg az a m ódszertani eljárás, 
hogy a mű tárgyalását az élm ényalappal kezdem, am ikor az a ta rta lm i meg
ismerés végső része kell legyen, m ert a tanuló  elő .t ism eretlen s nekem pedig 
az ismertből kell elindulnom  az ism eretlen felé.

A m agyarságism ereti rész sok hasznos ú tm u ta tás t n y ú jt. Az írói arcképek
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találóak, világnézet és irodalom korszakelemzései m élyértelműek. A stílus- 
kérdések tárgyalása a mű legerősebb része. A részek, jeg jek , viszonyok fel
tárása tarta lom ban , form ában, néhol az anyagban is mély m eglátásokra 
vezeti az írót. A lélekalap rajza (író-kor-táj-értelem -érzelem -akarat), a képze
le t stílusirányító  hatása mind komoly felkészültség m unkája  nyomán fogal
m azódott meg.

Sajnála tta l kell vennem azonban az értékes elm élettel szemben a gyakor
la ti elemzések kisértékííségét, m ivel sokszor az értelm es tartalom elm ondás 
szintjén állanak.

A mű olvasása sokat nyú jt az utóbb em lítettek ellenére is. H ite t, m agyar
ság tudato t és m agyar ön tudato t, nemes lelkiséget, eszmei magaslaton álló 
célokat. Merem kartársaim  figyelmébe ajánlani.

Aszód. Rágyánszki Pál.
Majfyar Történelmi Olvasókönyv. A középiskolák felső osztályai számára. 

Ö sszeállította és m agyarázta dr. Donászy Ferenc gimnáziumi tanár. Buda
pest, 1944. K irályi Magyar Egyetem i Nyomda. 8°, 480 oldal. Ára 10 P.

Örömmel üdvözöljük ezt a gazdag anyagú, szakértelem m el szerkesztett 
és m agyarázott, szépen k iállíto tt könyvet. Mióta Mika Sándor kitűnő T örté
nelmi Olvasókönyvei elfogytak, kútfőket tartalm azó történelm i segédkönyv 
hiányát nagyon éreztük.

A történelm i olvasm ányok csoportosítása az U tasítások beosztását 
követi. Anyaga : részben kútfőszemelvények, részben szemelvények történet- 
tudósok műveiből. Bár az előbbiből is gazdag anyagot ölel fel, jobb szerettem 
volna, ha az utóbbiak  rovására minél több kútfőt v e tt  volna fel könyvébe 
a szerző. Legyen szabad ebből a szempontból végigmennem a könyvön abban 
a rem ényben, hogy a következő kiadásokban kívánságom at, ha kis rész
ben is, honorálja.

A honfoglalás és kalandozások korára a nyugati írókból csak Liudprand- 
tól közöl szemelvényt. Igaz, ezek a szerzetesek sö tét, igazságtalan rajzokat 
adnak a kalandozó magyarokról, rendesen nem is eredetieket, hanem m ásod
kézből k ap o ttak a t, de éppen ez a jellemző. Vájjon X X . századi utódaik, 
a mai nyugati politikusok és újságírók — a kevés, szeretetrem éltó kivételt 
nem szám ítva —■ vettek-e fáradságot a jobb értesülésre, nem elégedtek-e 
meg a Scotus V iatorok, a  cseh és rom án írók és politikusok ferdítéseivel? 
A Conversio Bagvarorum  e t Carantanorum  Pannóniának a honfoglalás küszö
bén álló á llapotára  közöl fontos adatokat, a Fuldai Évkönyvek a honfoglalás
ról és a bajor földön te t t  első kalandról szólnak, Regino prüm i apát és W idu- 
kind is a kalandozások korának írója, az augsburgi ütközetről szól Szent 
Udalrich életrajza.

Á rpád-királyaink koránál sajnálatta l nélkülöztem  Kinnam ost és Niketas 
Choniatest. Az előbbinek m int császári jegyzőnek m ódjában állo tt hiteles 
kútfőkből m eríteni, azonfelül Mánuel császárt Magyarországra is elkísérte. 
A M onum enta Germaniae H istorica kötetei gazdag m agyar anyagot ta r ta l
maznak erről a korról, így a ném et befolyás koráról az altaichi, az Imre és 
Endre közötti versengésről a nagy kölni évkönyvek. A mölki, klosterneuburgi, 
adm onti és krem sm ünsteri évkönyvekben is van m agyar anyag. Valam it 
ezekből fel lehete tt volna használni. Muglen ném etnyelvű krónikája a görög 
befolyás korára  tarta lm az önálló, hiteles híreket. Cosmas prágai esperes szemé
lyesen ism erte K álm án királyunkat, s a Nemzeti K rónikával ellentétben egy 
szóval sem em líti állítólagos rú t külsejét. Az egyébként velünk nem rokon
szenvező Tam ás spalatói főesperes egyedül tu d  az Im re és Endre közti dráva- 
p a rti jelenetről. E zt is, Kézai m esternek IV. László korára, illetve uralkodásá
nak a hódtav i csatáig terjedő részére vonatkozó fejezeteit is sajnálatta l 
nélkülöztem .

Zsigmond korára W indeck E berhardnál, a török-m agyar harcokra Chalko- 
kondylasnál és D ukasnál lehetett volna közölhető szemelvényeket találni. 
Dlugos bizonyára a H unyadiak irán ti rosszindulatú elfogulltsága m iatt nem 
kapo tt helyet, ellenben a  sokoldalú műveltségű, kiváló hum anista Tuberót 
szívesen lá ttam  volna a könyv kútfői közt m int a Jagelló-kor erkölcsi történe-
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tének kiváló kútforrását. Ugyanerre a korra Sanudo Marino rengeteg anyagá
ban is vannak bizonyára érdekes részletek, ha figyelembe vesszük, hogy ő 
1502-ben követi minőségben Budán is m egfordult. Oláh Miklós tollából 
Magyarország becses földrajzi leírása, Islvánffy Miklós, Szamosközi István, 
Pethő Gergely, Weiss Mihály, K em ény János nem ta lá lt helyet a könyvben 
a rengeteg koríró közül.

A XVIII. századból Bél M átyás, Benkő József, P ray  és K atona m űvei
ből szerettünk volna szemelvényeket, a X IX .-bői K ossuth Irataiból és h ír
lapi cikkeiből. Ez u tóbbiak h iányát különösen kifogásolom.

Ezek szerint felfogásom abban té r  el a szerzőétől, hogy történettudósaink 
műveiből v e tt szemelvények helyett kizárólag eredeti kútfőket vettem  volna 
fel. így sokkal több  kú tfő t szó la lta thato tt volna meg. Az előbbiekre, bárm ily 
értékes részletek is, elég a tan ár utalása. A komolyan érdeklődő tanulók 
felkeresik azokat az önképzőköri könyvtárban!!? vagy ha o lt nincsenek m eg, 
szívesen odaadja nekik olvasásra a tan ár a tan á ri könyvtárból. Ö rülnénk, 
ha eredeti kútfők olvastatására és megbeszélésére ju tn a  elég időnk. Házi 
o lvastatásra pedig a tanuló mai sokirányú elfoglaltsága m ellett, am ikor az 
iskolai rendes feladatok elvégzésére is alig tu d  m agának időt szakítani a lelki- 
ismeretes tanuló is, nemigen építhetünk.

Örömmel állap íthatom  meg m int a könyv egyik nagy érdem ét, hogy 
kielégítő m értékben közöl szemelvényeket törvényeinkből. A felvett törvény- 
könyvek és rendeletek a következők : Szent István , Szent László, K álm án, 
az aranybulla, IV. László kun törvénye, III. Endre, az ősiség, M átyás nádori 
cikkei, Jagellók, T ripartitum , az 1608. törvény, Pragm atica Sanctio, R a tio  
Educationis, II. József türelm i rendeleie, a reformországggyűlések törvény- 
könyvei, októberi diploma, februári pátens, kiegyezés. Az eredeti törvény- 
szövegek olvastatása és megbeszélése fejleszti a tanuló történelm i érzékét 
és korszemléletét. A puszta ismeretközlés száraz és unalm as neki.

Egyik főerőssége a könyvnek a gondos tárgyi m agyarázatok. Ezek oly 
kim erítőek, szabatosak és világosak, hogy az értelmes tanuló  tan ári vezetés 
nélkül is haszonnal fo rgathatja  a könyvet.

A tanuló  érdeklődésének kielégítése szem pontjából helyesnek tartom  
a könyv végére függesztett két repertórium ot : Ú tm uta tás tö rténelm i irodal
munkhoz és M agyar történelem  és szépirodalom.

Végezetül legyen szabad ú jra  hangsúlyoznom  a m ű rendkívül értékes és 
hasznos vo ltá t m ai form ájában is.

Budapest. Dr. Júnossy István.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület felhívja evangélikus intézetek
ben működő tag ja it, hogy egyetemi és főiskolai hallgató gyerkmekeik nevel
tetési segélye irán ti kérvényüket (a jövő iskolai évre) 1944 június 10-ig küldjék 
be az elnök címére. Segélyezéskor előnyben részesülnek a tan á ri és lelkészi 
pályára lépők.

Magamról. D. dr. Ravasz László dunam elléki reform átus püspök teológiai 
önéletrajza 1944 június hó elején jelenik meg a R eform átus Theologusok 
Munkaközösségének kiadásában. Előjegyzési á ra  : a Munkaközösség tag jainak  
június hó 15-ig 3-20 P , másoknak 4 20 P. A teológiai önéletrajz nagyszerű 
betekintést n y ú jt a m agyar reform átusság vezető egyéniségének egész eddigi 
szellemi és tudományos' fejlődésébe. H a tvanad ik  életévének betöltése a lkal
m ával az egyház legkiválóbb képviselői igyekeztek felvázolni R avasz László 
igehirdetői, teológiai, á ltalában  : szellemi fejlődését. Most őmaga m ondja el, 
m ilyennek lá tja  eddigi önm agát és fejlődését. E  néhány ívből rendkívül

EGYHÁZI ES ISKOLAI HÍREK



sokat tanulhat és igen. m eggazdagodhat m inden olvasója, E  teológiái öpélc<.- 
ra jz  megrendelhető levelezőlapon, vagy pedig az előjegyzési árnak a 49,801. 
szám ú postatakarékpénztári csekkszámlán történő befizetése ú tján  A  Coe/us 
Theologorum Református Theologusok Munkaközösségének fő titkári h ivata lá
nál, Debrecen, 10., Közp. Egyetem .

A protestáns szépirodalom összegyűjtése. A protestáns szépirodalom 
mindezideig sem bibliográfiában, sem anthológiában, sem lexikonban nyilván
ta rtá sb a  nem vétetett. Hosszú ideje folyik m ár egy olyan m unkálat, amely 
ezt a h iány t akarja pótolni. A reform átus rész m ár a befejezéshez közeledik. 
A teljesség okából szükséges azonban, hogy valam ennyi protestáns felekezet 
szépirodalma összegyűjtessék legalább a jelen századból. Ez a m unka elsősor
ban gyakorlati célt szolgál azáltal, hogy m egismerteti, kik a „m ieink“ , s 
szellemi erőink hatalm as seregszemléje lesz. Tudományos alapon készül, s 
így kívánatos, hogy egyetlen protestáns szépírónk se m aradjon ki. Ezért 
azokat a protestáns o lvasóinkat, akiknek m ár jelent meg nyom tatásban 
szépirodalmi kötelük, a rra  kérjük, hogy a lejjebb felsorolt pontok szerint 
ada ta ika t mielőbb szíveskedjenek megküldeni a szerkesztő címére : Hézser 
Zoltán reform átus lelkész B udapest, XIV., Telepes-u. 1 b III. B ár a könyvtári 
stb . anyagot szerkesztő m ár feldolgozta, pontosság okából azokat is kérjük 
munkásságuk jelzésére, akiknek adatai m ár valam elyik szépirodalmi kútfőbe 
felvétettek. A köv. adatokat kérjük : 1. Név (írói álnevek, ill. betűjegyek is). 
2. Vallás (vallásváltoztatásnál előző vallás is). 3. Születés ideje (év, hó nap) 
és helye. 4. Foglalkozás, képzettség. 5. Tagságok, tisztségek, kitüntetések 
(irodalmi vonatkozásban). 6. Mely lapnak szerkesztői vagy m unkatársai. 
7. Műveik pontos címe, m űfaja, a megjelenés helye, ideje, k iadója, nyom dája, 
oldalszám a ; esetleges ú jabb  kiadások, idegen nyelvre fordítások. 8. Műfordí
tások ; antliológiák stb. szerkesztése. 9. Előkészületben vagy sajtó  a la tt levő 
m unkák felsorolása.

Pályázat tanári állásra. A kecskeméti reform átus gimnázium földrajz- 
term észetrajz szakos tanári állására a hirdetés a Hiv. Közlöny m ájus 15-i 
szám ában jelent meg.

Pályázati hirdetmény. A zilahi reform átus Wesselényi-Kollégium elöl
járósága pályázatot h irdet a következő négy gimnáziumi helyettes tanári 
állásra : magyar-latin (más szakcsoportosítás is lehet, de feltétlenül latinnal), 
latin-francia (m agyar-francia, német-francia, francia-román), mennyiségtan- 
természettan és ének-zene. Pályázhatnak  olyan okleveles tanárok vagy tanárnők, 
akiknek az em lített szakcsoportokból középiskolai tanári képesítésük van. 
A pályázók folyam odványukat 1944. évi július 1-ig küldjék el a kollégium 
elöljáróságának. Nőtlen ta n á r  ellátás, bentlakás és szerény havi díjazás ellené
ben internátusi felügyelői szolgálatra kötelezhető. Az állást 1944. évi szept. 
1-én kell elfoglalni. Érdeklődő sorokra a kollégium igazgatója készséggel 
válaszol.

Természetrajz tanár és könyvtáros urak figyelmébe. Keresem Naumann : 
Naturgeschichte D. Vögel M itteleuropas c. 12 kötetes m űvét kom plet vagy 
részletekben, Heinroth hasonló m űvét, mindenféle zoológiái vagy botanikai 
m unkát a m últ századból, lehetőleg színes képekkel, esetleg m odernet is. 
Petermann’s Mitteilungen kö te te it lehetőleg kom plet vagy részletekben. 
Más, régi atlaszokat és térképeket is, m elyeket szívesen megvásárolnék jó 
áron, vagy helyettük m odernebb hozzáférhető m űveket vennék cserébe, 
m elyeket a könyvtár esetleg nélkülöz. Szíves értesítést kér Erdődi M ihály, 
hírlapíró, az Orsz. M. Sajtókam ara tag ja  Budapest, X II., Vércse-u. 9. 
Telefon : 456-528.



HONVÉDELMI* ISMERETEK
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l-ll., III-IV. és V-VI. KÖTETE MEGJELENT.
Ezenkívül kapható a

Honvédelmi ismeretek leány VII—VUL, fiú V—VI. 
és VE—VUL kötete.

Megrendelhető : Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalatánál, 

Debrecen, Böszörményi-út, 6. sz .;

w  J tié lU U tf L “  könyvkereskedés,
Debrecen, Ferenc Józscí-út 26. sz., 

valamint az összes főbizományosoknál.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter fir 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 előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multfi vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Dabrecen tz. kir. város és a  Tiszántúli r«f. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1944—1337.
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A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAG JAI :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúty Dezső, dr. II. Gaudy László 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

MEGJELENIK 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.

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. Évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári 
üdülőben nyaralási segélyre június 10-ig.

K I ADÓHÍVAT AL : Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő
fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó- 
testületi járulékok azonban egyenest a tanárequesületi pénztárakba 
irányítandók.

AZ EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 3 P 20 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 80 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához> Kilczer 
Gyulához ( Budapest, VII., Vilma királynö-úi 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 6 P  évi 
tagsági díj.

A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE postatakarékpénztári csekk
számlájának száma: 42,625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LAPZÁRTA minden hónap 20-án.
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Gyóni Géza emléke.

(Születésének hatvanadik évfordulóján.)

Ötven évvel ezelőtt egy ábrándos szemű, szőkehajú kis diák 
iratkozott be a szarvasi evangélikus gimnázium első osztályába. 
Hogyan hatott az új környezet a kis fiúra, azt ma, ötven év távolából 
nem könnyű megállapítani. De az oly gazdag egyéni kiteljesedés, ami
lyen a kis Áchim Gézának jutott, sok egyszerű dolgot ma világosab
ban m utat meg, mint ahogy ötven éve láttuk, amikor még magunk 
is az élet kezdetén topogó emberkék nem sejthettük azt a kálváriás 
utat, mely az egyszerű gyóni papiakból a szibériai halálmezőkre 
vezet.

Hetvenen voltunk az első osztályban. A kis Géza már az első 
pillanatban kiemelkedett ebből a szürke osztály töm égből. Csendes,, 
szűkszavú, nem könnyen megnyilatkozó egyéniség volt. De már 
akkor is egyéniség, akit a tanárok is, diákok is respektáltak. Nemcsak 
azért, mert jeles tanuló volt, hanem mert valami lebilincselő komoly
ság és megejtő szomorúság áradt belőle. Nagybátyjánál, a nagy- 
műveltségű és gyöngéd érzésű Áchim Ádámnál lakott. Az agglegény- 
életet élő lelkész nagyon szerette öccsét. Amikor Gézát meglátogat
tam, s egy-egy feladatot együtt csináltunk meg, az öreg úr nem 
egyszer maga is bejött Géza szobájába, és barátságos szavakkal 
érdeklődött munkánk iránt. Az iskolában is gyakran hospitált, 
nyilvánvalóan azért, hogy lássa Géza lelki készségeit és az osztály
ban való magatartását.

Ámde a magányos öreg úr minden kiáradó gyöngédsége sem 
tudta jókedvre színezni a kis Géza szomorú alaphangulatát. És mi, 
a kis diák serdületlen barátai, hogyan is sejtettük volna, hogy Gézá
nak már szomorú családi élményei voltak, hogy neki már élő-halott 
édesanyjára kellett emlékeznie, aki gyermeke halála miatt vesztette 
el lelki egyensúlyát.

Az iskolai környezetből kik lehettek hatással az élénk szellemű 
gyermekre? Talán a jó öreg Delhányi bácsi, Petőfi aszódi osztály
társa, aki zimankós időben télikabát helyett téli kendőbe bugyolálta 
testét, és aki kitűnő módszerrel tan íto tt minket a számtani tudomány 
és a declinatio rejtélyes titkaira. Ha a jó szó nem használt, nád
vesszejével is rásuhintott a kis ,,paniperdá“-ra, ámde ha egyik
másik nebuló rosszul lett, haza vezettette leányához, hogy egy korty 
djós pálinkával zökkentse helyre a felborult fizikai egyensúlyt. 
Bizonyára mély nyomokat hagyott a gyermek lelkében Benka Gyula
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is, aki a hatodik X-liez közeledve is jóságosán, fiatalos humorral 
tudta kezelni a fiúkat, mindegyiket meglátogatta lakásukon, s pél
dája és lélekbemarkoló jóságos élőszava útján fel tudta kelteni a 
vágyat az eszményi értékek után.

Vagy megemlítsük-e Chovan Károlyt, a magyar ruhában és csiz
mában járó polihisztort, aki a fizikát és a negyedikes latint egyforma 
lelkesedéssel és kitűnő hozzáértéssel tanította, s akinek fehér szakál
lára és tiszta lelkűidére Géza még az iskolai évek után is megillető- 
déssel emlékezett vissza. Nem véletlen, hogy elsősorban az „öregeket“ 
idéztem, mert az iskola akkori helyzete hozta magával, hogy mi, 
a kis Géza kortársai, ezeknek a puritánlelkű öregeknek hatása alá 
kerültünk. (Csak a későbbi években tanított bennünket lebilincselő 
logikával a kb. negyvenéves kitűnő matematikus Neumann Jenő, a 
pedáns klasszikus filológus Mocskónyi József, a jókedvtől sziporkázó 
Udvardy Sándor, a szentimentális Plenczner Lajos, s nemrégen el- 
húnyt csendes humorú Saskó Samu.)

Most már képzeljük el a kis Géza lelki fejlődését. Alighogy 
kiröppent — rejtett szomorúsággal — a gyóni papiakból, az agg
legény Ádám bácsi házában talál új fészket, s olyan öreg professzorok 
befolyása alá kerül, akiket épúgy lehet a letűnt nagy idők Isten 
kegyelméből még élő tanúinak nézni, mint a jövő építőinek. Géza 
pedig már akkor is alkotásra term ett lélek volt, aki nemcsak olvasni, 
de írni is szerette a verseket. Igazi humanista lelkűiét volt. Lelke 
a „halk rímek bokra“ már akkor kezdett szárnyalni, s osztálytársait 
csendes, zajtalan példaadással szellemi tevékenységre tudta sarkalni. 
Lelki beállítottságra, magával hozott élményei, nagybátyjának és 
professzorainak hatása komoly irányt adtak az ő nyiladozó szellemi 
fejlődésének.

A Vajda Péler-Önképzőkörnek nagy varázsereje volt a m i iskolánkban, 
sőt a városban is. Vajda Péter nemes hagyom ányai eleven erővel éltek az isko
lában és társadalom ban is. A V ajda Péter-Ö nképzőkör volt ebben az időben 
B enka Gyula kitűnően irányító  vezetése a la tt Szarvas város egyetlen irodalmi 
fórum a. Á diákok csak hetedikes korukban lehettek  az önképzőkör „m űködő“ 
tag ja i, s mi nem győztük bevárni ezt az időt. Mint ötödosztályos diákok (a jó
ságos Sasko Samu hallgatólagos beleegyezésével) m egalakítottuk a Lestyán- 
féle diákkam rában az Új Önképzőkört I.aczkó M átyás (később mezőhegyesi 
jegyző) és Wallrabenstein Jakab  (ma egyik budakeszi gyógypedagógiai intézet 
vezető lelkésze) lak tak  az elég tágas diákkam rában. Az emlékezet szárnyain 
visszarepülve még m ost is érzem, m ilyen sűrű, szinte a to rk u n k a t karcoló 
cigarettafüstben olvastuk fel verses vagy prózai dolgozatainkat. A következő 
évben Sic ilur ad astra címen diáklapot szerkesztettünk (Géza meg e sorok 
írója). Ács Berci (ma szolnoki ügyvéd) diákszállásán volt a „szerkesztőség“ . 
Gyökössy Jóska (később kálv in ista  lelkész) sokszorosította a lapot. Komoly 
buzgalommal készíte ttük  a zsenge m üveket és olvastuk fel a lelkes bírálatokat. 
Az Uj Önképzőkör ülésein és a szerkesztőségi órákon ifjú ko runkat jellemző 
nagy hévvel v ita ttu k  meg az égető szociális problém ákat. Szinte könnybe- 
boru lt szemmel mosolygok azokon a komoly társadalm i v itákon , melyeket 
m i lelkes gyermekek fo ly ta ttunk , s minél jobban távolodom az önzetlen lelke
sedésnek ettől az aranykorátó l, annál jobban érzem, milyen tisz ta  szándékok 
hev íte ttek  bennünket, és annál jobban kirajzolódik előttem Gézának, a fejlődő 
hum anista  poétának egyéni arcképe.
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Nincs benne kétség, hogy a szarvasi idők a lelki készülődés 
éveit jelentették számára. Mikor egy tanári almanachban később 
nevemet meglátta, felszínre kerültek lelkében szarvasi emlékei, és 
Chovan tanár úr szakállára esküdött, mennyire megörült a fel
fedezésnek, s akkor küldte el (1909) Szomorú szemmel c. kötetét jó 
szavakkal dedikálva. Géza nagybátyja halála után, hetedikes korá
ban Békéscsabára ment. Érettségi után latin levelet írtam neki. Erre 
ö humorosan, szinte kifogástalan latinsággal válaszolt, megírva, 
hogy mint teológus, ő is a nevelői pályára készül.1

A gyermekkori benyomások messzire hatnak. Itt nem szólunk 
a csabai évekről, nem kísérjük lépésről-lépésre egyéni küzdelmeit, 
melyek őt édesanyjával való ellentétek és önmagával vívott lelki 
harcok után a magyar poéták gyöngyös-göröngyös útjára irányí
tották. Az alapérzés már kiformálódik a szülői házban, a lélek „anyag
gyűjtése“ már a szarvasi években kezdődik, az első nagyobb sikert 
akkor éri el, mikor csabai gimnázista korában az Üj Időkben jelenik 
meg egyik verse.

Majdnem gyermekifjú még Gyóni Géza, mikor e sorokat írja :
M i dal volt benned, dal marad örökre 
Éretlen nótád csak dúdolgatod,
Amíg megbotlasz egy útszéli rögbe 
S imába fü l el végső sóhajod.

Ezekben az őszinte, tisztazengésű sorokban már benne van Gyóni 
Géza emberi magatartása és költői rangjelzése. A lélek gazdagodik 
később, a költői tartalom gyarapodik, szerelmes versek, szociális 
megérzések, forradalmi indulatok, háborús ritmusok, zsoltárok a 
sivatagban s a rabságban elég gyors ütemben váltják egymást,

1 A hártyapapiroson  írt levél, m elynek eredetijét sógora, dr. Gyóni F.erenc 
őrzi, így hangzik : Tekintetes Gajdács G yula levelével Honorissimus Dominus 
Professzor magnificus doctor Gabriel Kem ény. Tótkomlós. — Gyón, VII. a. d. 
C. Sept anno MDCDII. Gejza Achim-amico suo! Care amice! Mi Gabi! ,,Si 
quis te Latiné rogat, responde L atine“ -dicit, si memoria non fal lit, proverbium  
vetus. Equidem  hoc nóvum dicis tu  (m agyarán : „ak i téged kővel dob, dobd 
vissza kővel“ ) Ceterum nulla d isputatio  sit, num vetus au t novum hoc pro
verbium  esset, quod summa in epistu la posui. Ut vides e t hoc sat est, epistula 
a te  Latiné scrip ta  Latiné accepta est et Latiné quoque illi responsum datur. 
Quam quam  in lingua Latina minőre cum exercitatione et eloquentia, quam  
tu , gloriari possum , attam en non dubito , quin tu  hanc culpam praeterin ittas. 
In hac spe audeo tib i professori huius linguae seribere. . . Ad vocem : professor! 
E pistu la  tu a  apparu it m ihi decretum  tuum  illicet, quod discipulis docendis 
operám  tuam  dabis.

H onor cultoribus plebis! E tiam  ego instruendam  plebeni me sta tu i, id 
est professor erő litterarum  Hung, e t históriáé — at prius theologiam studebo, 
quam  ob rem  nunc — si in „Dornum Theologorum“ accipiant — in theologia 
Posoniana stud ia  mea continuam. Bonum  erat m ihi sede Budapestini in 
centro studero  sed, dolor, facultas theologia nostra in  hac urbe deest. Itaque 
in oppido pagano tempus agi cogor, e tsi voluntas e t cupido ad illám  trah it. 
I ta  iterum  procul erimus, sed ne nos haec res im pediat, quin res nostras scriba- 
mus. G ratu lor Julium ! Nec porro ep istu la  trac ta tu r. Responde! A m plectitur 
amicus tuus Géza Achim. Dominus tecum! (sed quam  serius).
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és minden megnyilatkozásból megérezzük, hogy a régi dal őszinte 
változatai csendülnek meg újra meg újra, amíg imába nem fullad 
végső sóhajtása.

Fejlődésének hullámvonalán a látszólagos ellentétek mélyebben 
mérlegelve, egyazon érzés változatai. Póttartalékos korában, amikor 
Boszniában síneket kell cipelnie, megírja Cézár én nem megyek c. 
erőteljes versét. S a Cézár parancsának ellenszegülő költő szinte a 
históriai hegedűs naivitásával engedi át magát a háborús impressziók
nak. Ezt a rejtélyt alig lehetne mással megmagyarázni, mint a szívé
ben élő emberi részvéttel. A háború maga rettenetes, de az emberi 
részvét enyhíti a borzalmakat. Ezért tud Gyóni Géza vigasztalója 
lenni a végvári sasoknak ; képzeletében a Békeország vasfalait látja 
emelkedni, hiszi, hogy a szabadságért harcol és „háborús“ versei 
messze túlemelkednek a Tyrtaeusi érzéshullámokon. Csak egy éjsza
kára kezdetű versében a régi lantosok nemes hevületével, de egyben 
forradalmi elszántsággal korholja a vitézkedőket, az uzsoragarast 
fogukhoz verőket, a hosszú, csábos nyelvvel hazaszeretőket. A Prse- 
mysl megvételéről szóló lantosénekben, mely a zengő fájdalom erejével 
hat, tetemre hívja azokat az ismeretleneket, akik vétkesek a háború 
felidézésében. A rabság útján nagyra növő egyéni fájdalma minden 
fogolynak közös fájdalma is, s ez kelti életre a Könyörgés remekbe 
készült strófáit :

Panaszra és nehéz beszédre
• Seregi ünk Uram szent színed elébe,

' K iket pallosod a pusztába veri ki,
Zsoltárod alig merjük énekelni.

Magas kerítés m i utunkat állja,
Mögötte törten lóg a lélek szárnya,
Sápadt a szivünk és sápadt az orcánk,
Reménység-harmat rég nem harmatoz ránk.

A  napok nekünk csak búra szüleinek,
Szavát se halljuk soha szeretetnek.
Szívtelen ég, m int szemfedő borul ránk  
Fekszünk alatta, m int a saját hullánk.

Hosszú az ú t a szarvasi evangélikus gimnázium padjaitól a 
krasznojarszki temetőig, de úgy érezzük, hogy Gyóni Géza költészete 
érzésben és őszinteségben az ívelés legmagasabb fokán is olyan, 
mint a pálya kiinduló pontján. A leg ellentétesebb benyomások út
vesztőjébe kerül : látja és ujjongva üdvözli a cárizmus bukását, de 
ugyanakkor hallja hazája sötét helyzetét is. A békéről álmodik és 
.rabságában sínylődik. Mihály öccsének halála végzetesen hat reá. 
Elméje elborul, s Mihály halála után neki is „megnyílnak a kapuk 
Ós mind a kéklő s fénylő távolok“ . Huszonhét éve alussza már álmát 
a krasznojarszki temetőben, és bizonyára a Békeország vasfalairól 
álmodik. i

Budapest,. , Dr. Kemény Gábor.
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Nyelvtanítás leegyszerűsített nyelvvel 
középiskoláinkban.

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

Senki sem vonhatja kétségbe e latin mondásnak örökérvényű- 
ségét. Hogy azonban teljesen igaza legyen, szükséges, hogy az iskola, 
ha nem is minden vonatkozásban és nem is minden tantárgya révén, 
de legalább egy-két tantárgyán keresztül egy egész életre kiható 
gyakorlati alapot is nyújtson. Különösen a szülők kifogásolják, hogy 
a'középiskola nem az életre készíti elő az ifjúságot. Ebben az általá
nos panaszban a legtöbbször szóvá te tt konkrétum az, hogy a közép
iskolából kikerült ifjúság nagyon gyengén, gyakorlati szempontból 
szinte számba se vehető módon tudja a középiskolában tanult világ
nyelveket. Az, hogy a többi elmeélesítő és a logikai gondolkodást 
elősegítő vagy éppen adathalmazokat nyújtó tantárgy tudása is ve
szendőbe megy az évek múlásával, nem esik annyira kifogás alá, 
mint az élő, világnyelvek elfelejtése, illetőleg azoknak oly csekély 
mértékben való elsajátítása, hogy százalékban kifejezve, még csak 
nem is nevezhető a beléjük fektetett tanítási és tanulási energia 
tisztes kamatjának sem. Ha igaz az a mondás: „Ahány nyelvet 
tudsz, annyi ember vagy“ , akkor egy nemzet is annyival többet 
ér tudásban és ezen keresztül tekintélyben, ahány nyelvet tud
nak fiai. Az pedig egyáltalán nem közömbös sem a: egyéni művelt
ség, sem pedig a köz-, azaz a nemzeti műveltség szempontjából, hogy egy 
nemzet fiai és leányai hány nyelvet sajátítanak el jól és maradandóan 
abban a korban, amikor csak egy kötelességük van : a tanulás! És főleg 
nem közömbös ez egy kis nemzet jövője és boldogulása szempontjából.

Nyelvtanításunk eredménye kétségtelenül gyenge. Vájjon hol 
lehet a hiba? A tanulóifjúságban? A tanárban? Vagy a tananyagban?

Ha a tanulóifjúságot tesszük kritika tárgyává, meg kell állapí
tanunk, hogy lelkiismereti és magaviseleti színvonala, valamint 
tanulási készsége alaposan süllyedt. Magyarázhatjuk a jelen háború 
mérgező, idegesítő és figyelem-elvonó hatásával, mely már jóval a 
háború kitörése előtt éreztette magát. De beleszól ebbe a túlterhelés 
súlyos tényezője is. Tragikus paradoxon, hogy sohasem szaporodtak 
el a tantárgyak és bővült a kötelező ismeretanyag ily ijesztő és emészt
hetetlen mértékben, mint amióta tudatossá nem vált a túlterhelés 
veszedelme, és megkezdték a harcot ellene. Csak éppen az a forum 
nem nyújtott kézzelfogható és hathatós segítséget, amely- egyedül 
lett volna képes a túlterhelés áradatának gátat vetni és visszaszorí
tani a magából kikelt tananyagfolyamot eredeti medrébe. A fenti 
okokon kívül van még egy figyelmen kívül nem hagyható és a tanuló- 
ifjúságot nyelv tanulásában súlyosan hátráltató tényező : a VII. és 
VIII. osztályok érettségi tantárgyainak le nem tagadható nyomása; 
tehát éppen abban a két évben, amikor az V. és VI. osztályok nyelv
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tanításának eredményét alapos, körültekintő, az elemeket mind
untalan felelevenítő ismétlésekkel kellene betetőzni.

A tanár személye nem eshet bírálat alá oly mértékben, ahogyan 
az iskolán kívül állók feltüntetni szeretnék. A magyar tanár képzett
ség és tudás dolgában legalább oly magas színvonalon áll, mint 
nyugateurópai kartársai. Hogy egyénenként van köztük különbség, 
az csak természetes. Pedagógiailag eredményes munka és nevelés 
szempontjából azonban sokkal többet ér az a gyengébb képzettségű 
és tudású tanár, aki az óra minden percét alapos és odaadó munkával 
tökéletesen kihasználja, mint az a nagytudású kartárs, aki későn 
megy be az óráira, csak éppen hogy elvégzi a számonkérést, és szinte 
odaveti az új leckét. Ha van óra, úgy a nyelvi óra az, amelynek 
eredményessége függ leginkább a tanár magyarázatától, a nyelvi ele
mek begyakoroltatásától és az élő szó minél intenzívebb használatá
tól. A tankönyv nem elég, mint pl. a történelem, vagy a természet
rajz, vagy más, adatokat és eseményeket anyanyelven előadó tantárgy
nál, bár a kiegészítő magyarázatok itt is nagvértékűek lehetnek.

A tananyag, illetőleg a tankönyv kérdése a leglényegesebb, 
és ettől függ leginkább a nyelvtanítás eredményes vagy eredményte'en 
volta. Sokat vitatott probléma, a tanári szobák leggyakrabban emlí
te tt kérdése ez, melynek fontosságát a folyton változó tankönyvek 
tarka serege bizonyítja legjobban. Itt megjegyezni kívánom, hogy 
konkrét mondanivalóim főleg az angolnyelvű tankönyvekre vonat
koznak és kisebb mértékben a német tankönyvek anyagára, azonban 
meg vagyok győződve arról, hogy az általánosan jellemző hibák 
épúgy megtalálhatók a többi nyelv tankönyveiben is, és hogy 
kiküszöbölésük nyelvtanításunk eredményesebbé tétele érdekében 
ugyanazokkal az eszközökkel érhető el.

Ha a nyelvkönyveket vizsgáljuk kezdőfokon, azt tapasztaljuk, 
hogy az alapvető anyag feldolgozása mind olvasmányok, mind 
nyelvtan szempontjából általábaxr jónak mondható. A felsőbb 
osztályok anyaga azonban, egyetemi hallgatók számára is nehéznek 
mondható klasszikus szövegek, ritkán használt szavak túlhalmozásá- 
val teljesen lerontja a jó kezdést. Végre el kellene döntenünk, hogy 
nyelvel tanítsunk-e a középiskolában, vagy pedig irodalmat a külön
böző korszakokból vett szemelvények alapján. Mindkettőt egyszerre 
lehetetlenség, különösen négy év alatt. Bár a jelen angolnyelvű VII. 
és VIII. osztályú tankönyvek nagy haladást mutatnak, amennyiben 
a legritkábban közölnek életrajzokat és korjellemzéseket, és csaknem 
kizárólag irodalmi szemelvényeket nyújtanak, az előbb hangoztatott 
nyelvi nehézségek, a túlságosan magas színvonalú szöveg legfeljebb 
angol középiskolákba való, de semmiesetre sem oly középfokú tan
intézetbe, ahol az angol csak az V. osztályban kezdődik! Mikor a
VII. és VIII. o. angolnyelvű tankönyveket az angol-ágazati órákon 
velem együtt működő angol kartársamnak megmutattam, vélemé
nyemhez csatlakozva azt mondta, hogy azok szövege nemcsak hogy 
nehéz volna a VIII. o. angol-ágazati diákoknak (akik az I. o.-ban
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kezdik az angol nyelvet tanulni), hanem kemény dió volna angol 
középiskolásoknak is. Le kell szállnunk a magas lóról, az irodalmi 
szemelvényeket át kell engedni az egyetemnek, a panoptikum nyelv 
helyett azt a nyelvet kell tanítanunk, amelyet a művelt közép- 
osztály tagjai Angliában (Németországban, Franciaországban és 
Olaszországban) használnak a mindennapi érintkezésben, de azt 
minél alaposabban.

Ezeken a nehézségeken lehet segíteni. Kell is, mert a jövőben a 
nyelvek tudása, illetőleg a nyelvek eredményesebb tanítása fontosabb 
lesz, mint valaha. Természetesen a legcélravezetőbb lenne az első világ
nyelvet az első osztályban kezdeni, m int a sárospataki angol-ágazat
ban, a németbirodalmi iskolában, a pannonhalmi olasz, intézetnél 
és a gödöllői francia intézetnél; a másodikat pedig a III. osztályban. 
Tudom, hogy ez ellen kézzel-lábbal tiltakoznának a klasszikus nyel
veket tanító kartársak, de meggyőződésem, hogy az élő idegen nyel
nek van annyi nevelő hatása, m int bármelyik holt nyelvnek, gyakor
lati értéke pedig (és ezt a szempontot már többé nem lehet csak úgy 
félvállról elintézni) mérhetetlenül nagyobb. Korántsem kívánom a 
holt nyelvek kirekesztését középiskoláinkból, csupán arra a helyre 
kívánnám szorítani a latint, amelyet ma a második élő nyelv foglal 
e l : az V. osztálytól a VIII. osztályig. Egy élő nyelvnek írásban, 
olvasásban és főleg beszédben való elsajátításához négy év heti négy 
órája semmiképpen sem elegendő! Ahhoz viszont, hogy egy holt 
nyelvet a célnak megfelelő mértékben elsajátítsanak, elegendő 
négy év. A legjobb példa erre a sárospataki angol-ágazat, amelynek 
tanulói már az V. osztályban (sőt előbb is) meglehetősen jól beszélik 
az angol nyelvet, latin tudásban pedig' alig maradnak a humán tagozat 
diákjai mögött, pedig az V. osztályban kezdődik.náluk a latin. Tudom, 
hogy ez a megoldás egyelőre keresztülvihetetien sokféle okból. így 
nem marad más hátra, mint hogy a jelenlegi helyzettel szembenéz
zünk és ahhoz alkalmazkodjunk. .1 probléma megoldása ilyformán 
csakis a szókincs csökkentésével, felsőfokon pedig a szöveg leegyszerűsítésé
vel segíthető elő. De még akkor is, ha a modern nyelveket az 1. és 111. 
osztályban kezdenénk tanítani, az első négy év alatt feltétlenül 
ragaszkodnék a fenti elvhez.

A csökkentett szókinccsel, illetőleg ennek a színvonalára leegy
szerűsített szöveggel való nyelvtanítás nem újkeletű. Az angol nyelv- 
oktatás használja nemcsak külföldi, különösképpen a gyarmatok 
angol iskoláiban, hanem az anyaországban is. A legnépszerűbb és 
legelterjedtebb, a legaprólékosabban felépített rendszer Michael 
West 1490 szavas módszere, melynek alapján még az angol közép
iskolák számára is átdolgozzák az angol remekírók műveit. Nálunk 
pedig eredeti szövegek szerepelnek kétévi heti négyórás tanulás után! 
Kétségtelen, hogy az egyszerűsítésnek nálunk is he kel! következnie, 
csak az. a kérdés, hogy milyen mértékben? Hogy ezt a fontos prob
lémát minél jobban kifejtsem, szeretném felemlíteni a leegyszerű
sítésnek egy nemrég felmerült és az európai sajtót meglehetősen
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sokat foglalkoztató példáját: a B a s i c  E n g l i s h -1, Főképpen azért szeret
ném egy néhány gyakorlati példával bemutatni, mert a Basic English 
éppannyira a másik szélsősége egy nyelv teljesen leegyszerűsített 
alapban történő tanításának, mint amennyire a mi tankönyveink 
a túlterhelés szomorú képét mutatják.

A Basic English problémával augusztus óta foglalkozom, nem
csak elméleti úton annak tanulmányozásával, hanem gyakorlati 
úton is : angol remekírók műveinek Basic Englishre való átdolgozásá
val. Amilyen lelkesedéssel láttam hozzá a Basic English elméleti tanul
mányozásához, annyira megcsappant a kedvem, mikor a gyakorlati 
útra léptem. Nem mint hogyha nem sikerültek volna átdolgozásaim, 
hanem az átdolgozás folyamán megismerkedtem a Basic English 
hiányosságaival, nyelvi szegénységével és egyéb nyelvtani és gyakor
lati nehézségekkel.

Csupán C. K. Ogden, a Basic English szerzője m ert a szókincs 
rostálásánál a bűvös, ezerszavas határvonal alá menni. Szójegyzéké
ben csak 850 szó szerepel, amelyek egy lapon, szabadszemmel jól 
olvasható nyomtatásban elférnek. Ezek közül 600 főnév, 150 mellék
név és 100 „operációt“ , azaz működést kifejező szó van. Ez utóbbiak 
csoportjában szerepel 14 főige és két segédige. Amely szó vagy fogalom 
a 850 szó segítségével le- és körülírható, nem kapott helyet a szójegy
zékben. Ez "a Basic English egyik főhibájának forrása, mert nagyon 
sokszor mesterkélt, mű-körülírások okozója. Egy néhány példa a 
sok közül : A dream (álom) szó nem szerepel a szójegyzékben, mert a 
már meglévő s l e e p - e x p e r i e n c e  (alvási tapasztalás) szavakkal fejezhető 
ki. God (Isten) helyett F a t h e r  o f  a l l  (Mindenek Atyja), th e  f i r s t  C a u s e  
(az első okozó) körülírások szerepelnek. Igaz, hogy így költőien 
lehetne fohászkodni, de a Basic English igazán nem nevezhető a 
költők nyelvének éppen a rokonértelmű szavakban való nagy szegény
sége, sőt fukarsága miatt. További példák : ago nincs (ezelőtt), hanem 
csak b a c k  (hátra). Wife (feleség) helyett m a r r i e d  w o m a n  (házas, férjes 
asszony), ugyanígy husband (férj) helyett m a r r i e d  m a n  (házas, nős 
ember, férfi), soldier (katona) helyett m i l i t a r y  m a n ,  a forgive (meg
bocsátani) ige helyett, melyet nyugodtan lehetne szerepeltetni, mert 
két alkotó eleme ismert, o v e r lo o k in g  w r o n g d o in g  (elnézni a rossz
tevést), vagy ami még cifrább, le t  o n e 's  f e e l in g s  f o r  a  p e r s o n  be u n c h a n 
g e d  b y  th e ir  w r o n g d o in g  (nem hagyjuk egy személy iránti érzelmeinket 
megváltozni az ő rossztevése által!!!). Many (sok) sem kapott polgár
jogot, mert a  n u m b e r  of pótolja, few is e miatt esett ki. Priest (pap) 
helyett m a n  of r e l ig io n  (vallás embere), vagy s e r v a n t  o f  the ch u rch  
(egyháznak szolgája). Még legalább 150, mindennap használt szót 
tudnék kimutatni, amelyek hiányoznak a Basic English szójegyzéké
ből, csupán azért, mert a fenti módon, vagy pedig negatív körül
írással helyettesíthetők (a .lusta  szó sem lazy, sem idle alakjában 
nem használható, csak : n e m  k e m é n y e n  do lg o zó  negatív körülírással). 
A 16 ige és a 600 főnév különböző módon történő kényszer-össze
illesztéséről is sokat lehetne írni. A főnevekből lehet ugyan ragok
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segítségével participiumokat alkotni, azokat nemcsak a have és he 
igékkel használni, hanem önállóan is, csak éppen az ed raggal képzett 
alak nem használható önállóan, mint a past tense (befejezett mult), 
pedig ezt használják leggyakrabban a normális angolban. Erre jelen
leg nem térhetek ki bővebben.

Tulajdonképpen nem is a fenti suta körülírások ellen van ki
fogás, hiszen jóformán mindent lehet velük jól-rosszul kifejezni, 
hanem a baj az, hogy a Basic Englisht jól tudó nem fogja megérteni 
a leghétköznapibb beszédet, vagy nyomtatott szöveget, mert renge
teg egész közönséges szó hiányzik a Basic English jegyzékéből. Csak 
egy példa erre: Ha egy magyar ember azt mondja angolul : „Mr. X . 
was put under the earth two weeks back“ (Mr. X-et föld alá tették két 
héttel hátrább), megértik őt, de ha egy angol ugyanazt mondja egy 
gyakrabban, sőt egyedül használt kifejezéssel: „Mr. X. was buried 
two weeks ago“, a Basic Englisht kitűnően tudó magyar nagyot fog 
nézni, mert sem a buri (eltemetni), sem az ago (ezelőtt) szavak nem 
szerepelnek a Basic English szójegyzékében, és még az sem hozható 
fel mentségére, hogy ritka szavak. Még nagyon sok példát hozhatnék 
fel, melyek átdolgozásaim közben merültek fel, de a fentiek is ele
gendők annak bizonyítására, hogy nagy hiba szavakat kihagyni csak 
azért, mert a meglévőkkel körül lehet őket írni. Ez a kis ízelítő talán 
elegendő a Basic Englich bemutatásához. Ez az egyik véglet az angol 
nyelv tanítása terén. A másik szélsőség a VII. és VIII. osztályú angol
nyelvű tankönyveinkben látható, úgyszintén abban a németnyelvű 
tankönyvsorozatban, amelynek V. osztályos köteteben pl. egy 8 és 
y2 soros kiragadott szövegrészben egyebek között ilyen különleges 
szavakba ütközünk : állati bőrök, báránybőr, guba, szűr, szűcs, 
tímár, kicserezni, szíjgyártó, nyereg, lószerszám, csikóbőrös kulacs. 
Szinte megdöbbentő, hogy egy-egy oldalon, sőt féloldalon mennyi új 
szó van, és ezek között mennyi az általános műveltség szempontjából 
teljesen felesleges szó! Oly tárgykörök, mint pl. a fenti, kihagyhatok. 
Ne az legyen a célunk, hogy minden elképzelhető tárgykört a lehető 
legaprólékosabban és legválasztékosabban kimerítsünk! Kevesebbel 
többet érünk el. -A móddal leegyszerűsített vagy modern nyelvre 
átdolgozott szövegek épúgy visszatükrözik íróik mondanivalóit és 
azon keresztül az illető nemzet szellemét, gondolatvilágát és szokásait, 
mint bármelyik eredeti szöveg.

Alapjában véve háromféle nyelvet lehet megkülönböztetni: 
klasszikus nyelvet, a mai kor irodalmi nyelvét és a kollokviális, a min
dennapi beszéd nye'vét (a nyelvtanítás szempontjából a művelt 
középosztály kollokviális nyelve lehet csak irányadó). A klasszikus 
nyelv nemcsak nehézkes, cikornyás, hanem nagyon sok, manapság 
ritkán vagy egyáltalán nem használt szót és kifejezést tartalmaz. 
Magától értetődő, hogy ilyen szemelvények nem szolgálják a tanult 
nyelv megkedvéltetését. De nem is lehet azok alapján nyelvet tanítani, 
a beszédkészséget fejleszteni, hanem csakis szavakat és kifejezéseket, 
amelyek ritka használatuk m iatt úgy kiesnek a tudatmezőből, mintha
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sohasem léteztek volna. Nyelvi anyag csak úgy verhet gyökeret, 
ha minél gyakrabban használják.

Ami a mai irodalmi nyelvet illeti, nem sok választja el a klasszi
kustól. Az egyetlen különbség talán a korszerűsítés, mert egyébként 
benne is találhatók bőven ritka, a mindennapi beszédben alig használt 
szavak és kifejezések. N a g y o n  r i t k a  író  a z ,  a k i  e m b e r t á r s a i v a l  va ló  
é r in tk e zé sb e n  u g y a n o l y a n  v á l a s z té k o s á n  f e je z i  k i  m a g á t ,  m i n t  m ű v e ib e n !  
Alig lehet megkülönböztetni embertársaitól beszéde alapján. Abban 
a pillanatban, mikor leül íróasztalához, már keresi a szebb, díszesebb 
kifejezéseket, amelyekkel az olvasó közönséget jobban tudja lekötni 
és megnyerni. És ez természetes. Csak az nem természetes, hogy ilyen 
szöveg idegennyelvű középiskolai tankönyveinkben szerepeljen a 
harmadik, negyedik vagy akár az ötödik évben! Mindezen felül a 
VII. és VIII. osztályok érettségire való készülődésének légköre 
éppenséggel nem kedvez sem az első, sem a második élő nyelv tanításá
nak. Egyrészt azért, mert ebben a versenyfutásban a nyelvek teljesen 
lemaradnak (a latin kivételével) az érettségi tantárgyaknak nagyon 
is érezhető, nyomasztó fölényével szemben, másrészt, mert a klasszi
kus szépségű és magas irodalmi színvonalú szemelvények szövege 
nem tudja lekötni a középiskolai tanulónak sem figyelmét, sem fel
kelteni érdeklődését. Ahol oly nehéz a szöveg, hogy maga a nyelvtanár 
is kénytelen alaposan utánanézni és kipreparálni a maga számára, 
ott ne várjunk sok eredményt a tanuló részéről. A VII. és VIII. osztá
lyok angol tankönyveinek anyaga komoly és elmélyedő munkát 
jelentenek a legintelligensebb sárospataki VIII. o. angol-ágazati 
növendékek számára is, akik pedig az I. osztálytól kezdve tanulták 
az angol nyelvet hetenként n é g y  d é le lő t t i  é s  n é g y  d é l u t á n i  ó rá b a n .  
Ha maradandó eredménnyel akarunk nyelvet tanítani, a következő 
fokozatokat kellene megtartanunk :

I. Meg kell határoznunk egy alapul használt szókincset. Nem 
nehéz feladat ez, mert elég szójegyzék és rendszer áll már rendel
kezésünkre, kezdve a Basic Englishtől, a Palmer—Hornby-féle 
1000 szavas rendszerén keresztül a már említett Michael West ,,New 
Method“, 1490 szavas rendszeréig. A Basic English hiányaira futólag 
már rámutattam. A másodiknak említett Palmer—Hornby 1000 
szavas rendszer nyelvtanilag és szókincs szempontjából feltétlenül 
jobb, nemcsak azért, mert 150 szó komoly különbség, hanem azért 
is, mert nyelvtana nincs annyira megkötve ige és főnév közötti szoros 
kapcsolat által, s így normálisabb keretek között mozoghat. Mind
amellett inkább magántanulóknak ajánlható, akik minél gyorsabban 
szeretnék elsajátítani az angol nyelvet. Marad a Michael West-lele 
megoldás, amelyet a legkitűnőbbnek találok. Minden tekintetben 
megfelel, és még két évre is elosztva sokkal kisebb megterhelést 
jelent a tanulóifjúságra nézve, mint a most használatban lévő V—VI. 
osztályos tankönyvek. Nemcsak az angol-ágazatban tanítok mind 
délelőtti, mind délutáni gyakorló órákon, hanem humán-ágazati 
angol osztályom is van, s így bőven nyílik alkalom összehasonlítá
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sokra. Tavaly az V. o. humán osztályomban, bár nem vettem minden 
olvasmányt (nem is lehet), mégis 1171 -re ment fel a „megtanult“ 
szavak száma. Ez sok! Erről meggyőződhet az ember, ha későbbi 
osztályokban, akár már a Vl.-ban is, ismételgeti néha-néha az V. 
osztály anyagát a közepes tanulókkal. A kitűnőnek ta rto tt tanulók 
vallatása sem megnyugtató. Tehát túlterhelés áll fenn, ez pedig 
minden osztályban csak fokozódik.

Ha a Michael West-féle rendszer szóanyagát az első két év alatt 
megemésztjük, akkor mi marad a következő két évre? Ebben az 
aggodalomban látom nyelvtanításunk eredménytelenségének főokát. 
Nem tekintjük'nyelvtanításnak vagy tanulásnak azt, amikor az új 
olvasmányainkban nem hemzseg a sok megtanulandó szó és kifejezés ? 
Nyelvtanításunk a legelső órától fogva a legutolsóig úgyszólván 
szakadatlan láncolata az új szavak és kifejezések feladásának. Pedig 
a III. és IV. évben következnék csak igazán a beszédkészség fejlesztése. 
Itt adódnék legtöbb alkalom ahhoz, hogy a már megtanult szavakat 
újabb és újabb értékes olvasmányok keretén belül ezerfélekép 
variálhassuk, kitörölhetetlenül belevéshessük a tanulók tudatába. 
Aki ismeri az angol nyelvet, tudhatja, hogy egyszerű igék különböző 
elöljárók alkalmazásával mennyi új értelmet és színt kapnak és hány
félekép használhatók! Ugyanígy van a többi nyelvvel. Tehát nem kell 
félnünk attól, hogy a szókincs megtanulása, illetőleg annak befejezése 
a nyelvi anyag kimerülését is oj<ozza egyúttal. Ezután következik 
csali az emésztés, amelynek nyugodt és egészséges lefolyását a felsőbb 
osztályok egyrészt túlhalmozott, másrészt pedig ritkán használt 
,,snob“ szókincse eddig meggátolta. És végre elkövetkezik a gyengébb 
felfogású tanulók alkalma, hogy felzárkózzanak a jobb felfogásúak- 
hoz, mert nemcsak hogy az első két év anyaga nem ró akkora szellemi 
terhet rájuk, hanem az új szavaktól mentes III. és IV. év képessé 
teszi őket arra, hogy az új olvasmányok által a szókincset megszilár
dítsák és hasznos, bár gyengébb tagjai lehessenek az idegen nyelvet 
beszélő diáktársaiknak.

II. A leszűkített szókincs alapján gondosan és hézagmentesen 
felépített olvasmányrendszer a következő lépés. Ez jóval nehezebb 
feladat, mert míg a szókincs már félig-meddig meg van adva, és azon 
sok változtatni való nem lesz, addig az olvasmányokat a magunk 
számára kell a szókincs alapján két tanévig tartó, fokozatosan haladó 
leckékben a leggondosabban felépíteni. Lehet, hogy kedvezőbb volna 
két és fél évre kinyújtani ezt az alapvető leckerendszert, mert így még 
kevesebb és elviselhetőbb terhet raknánk az „antitalentumok“ 
vállaira. Meggyőződésem, hogy így majdnem teljesen meg fog szűnni a 
tehetségtelen tanulók kiesése, akik eddig reménytelenül összeroskadlak 
az óránként feladott szóhalmazok súlya alatt. Mert ahogyan saját anya
nyelvűk elsajátításában is felzárkóztak a lassú és fokozatos fejlődés 
következtében a tehetségesebbekhez, úgy ez a kisebb szókinccsel bíró és a 
harmadik cs negyedik évben új szavakat nem erőltető rendszer is megadja 
nekik ezt a lehetőséget.
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A harmadik évtől vagy legkésőbb annak második felétől (ha az 
alapot két és fél évre nyújtjuk ki) a megállapított szókincs szín
vonalára leegyszerűsített, átdolgozott elbeszéléseket és szemelvénye
ket kell tanítanunk. Így a két utolsó, vagy másfél év a beszédkész
ség fejlesztését mozdítaná elő csaknem zavartalan módon/Most való
ban követelhetünk tartalomelmondást, most valóban taníthatunk 
nyelvet, nemcsak szavakat és puszta fordítást.

És vájjon mit csináljunk a mostani tankönyvek színvonalát 
oly pompásan emelő klasszikus szépségű költeményekkel? Ha van 
egyszerűbb nyelven megírt irodalmi színvonalú költemény, nyugod
tan felhasználhatjuk, egyébként semmi értelmét sem látom a Shelley, 
Keats, Byron, Goethe és Schiller sth. még egyetemisták számára is 
nehéz és felhőkben járó, közhasználatban egyáltalán elő nem forduló 
szó és kifejezés ballasztot tartalmazó költeményeknek. Nehogy az a 
vád érjen, hogy a költészethez nem értek, annak szépségét nem tudom 
felfogni, elmondhatom, hogy Coleridge ,,Christabel“ című befejezet
lenül maradt költeményét egyetemi éveim alatt nemcsak megoldás 
szempontjából fejeztem be prózában, hanem prózai áthidalásokkal 
versben is. Azóta is több magyar költeményt fordítottam angolra, 
tehát nem lehet mondani, hogy a költészetnek ellensége vagyok. 
A jelen problémánál azonban csak egy cél lebeg szemem előtt : 
nyelvtanításunk eredményesebbé tétele!

Idegen-nyelvtanításunk hibáit, annak — szerintem és sok kar
társam szerint is — helyesebb kivitelét a legrövidebben igyekeztem 
előadni. Sokkal többet lehetne és kellene erről írni. Magát a célt : a 
idegen-nyelvtanítás teljes eredményességét talán sohasem fogjuk sem 
mi, sem más országok pedagógusai teljes mértékben elérni. Részben 
a már említett gátló okok miatt, főképpen pedig azért, mert emberek 
vagyunk és emberpalántákkal van dolgunk. De egy bizonyos : 
az arany középút mindig helyesebb és tartósabb eredményeket 
adott bármilyen más módszernél. Rám utattam a két szélsőségre : 
a Basic English (bár csak nagyon kivonatosan) és a mai tankönyvek 
általános hibáira. A helyes út csak a középen, e kettő között lehetséges 
nemcsak az angol és német, hanem a középiskoláinkban tanított 
egyéb nyelvnél is

Sárospatak. Dévai Jenő.

Kétféle latinéra ugyanabból az anyagból.
Nemcsak a nagyközönség, hanem tanári karok köreiben is sokszor 

beszélnek arról, hogy a latin nyelv tanít ása idejétmúlt, korszerűtlen csö- 
kevény, s vagy teljesen el kell hagynunk a latin tanítását, vagy pedig 
egészen új módszerekkel, megváltozott nevelői ideáljainknak megfe
lelő módon kell a latin ismereteket átadnunk növendékeinknek.

E rövid fejtegetés írója latin s> akos tanár, s maga is őszintén 
kívánja a latin tanítás sürgős, gyökeres reformját. Nem riad vissza
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attól sem, hogy a latin nyelv tanítására szánt órák számát merészen 
csökkentsék, sőt az a meggyőződése, hogy a latin lanitását gimnáziuma
inkban csak az ötödik osztályban kellene kezdeni. Azt azonban mélyen 
fájlalná, ha a magyar közoktatásból teljesen kiküszöbölnék a latint. 
Nem kétséges, hogy a latinnyelvü történelmi és irodalmi emlékek olyan 
gazdag szellemi kincseket hordoznak, hogy azokról lemondanunk vétek 
volna. Annyival is inkább, mert a mi műveltségűnket valóban át- 
meg átjárja a latin szellem. Természetes, hogy a latin tanításnak 
éppen ez egyik legfontosabb feladata. Minden más feladat mellékes, 
s ha ennek a feladatnak a megvalósítása elsikkad a latin tanításnál, 
akkor valóban kérdéses, hogy érdemes-e egyáltalában latint taníta
nunk.

Azt, hogy mimódon lehet ezt a célt megközelítenünk, az alább 
következő kis példán igyekszem bemutatni.

A Kun—Törös-féle latin olvasókönyv negyedik kötetéből idé
zem a következő szövegrészt :

Carthago égése.
P. Scipio Aemilianus inter incendia Carthaginis, quae per conti- 

nuos septemdecim dies extingui nequiverant, in excelso quodam loco, 
unde inspicere posset, quae agerenlur, consedit. Cum flammarum 
crepitus, aedificiorumque procumbentium sonitus late longeque horrcn- 
dum fragorem ederent: illacrimasse Scipionem Carthaginis excidio 
jcrunt. Et postquam diu tacitus atque medilabundus adstitit, versus 
Hemeéi pronuntiavit, quibus Ilii falum praedicitur. Cum interrogavisset 
amicorum quidam, quare ista facérét, confessus est se etiam de sua 
patria maestis cogitationibus affectum esse. Praevidebat eerie remolo 
urbis aemulae timore Romani praecipitem ruere.

Bizonyára a legtöbb tanárt megkísérti az a lehetőség, hogy ezt a 
„anyagot“ egyszerűen szótanulási, grammatizálási, fordítási alkalom
ként fogja fel. Kétségtelenül sok csábítás kínálkozik arra, hogy e 
szöveg segítségével rámutasson a tanár az összetett mondat belső 
szerkezetére, az. igeidők és módok használatának árnyalataira, az 
accusativus cum infinitivo szerepére, a függő kérdés szabályaira, 
s így tovább, de ha az órán semmi egyéb nem történt, mint ez, akkor 
feltétlenül elsikkadt az a legfőbb érték, amiért ez az olvasmány a 
negyedikes olvasókönyv egyik legszerencsésebb szemelvénye. Mert 
ez a néhány soros, szinte egy órán könnyen elvégezhető „anyag“ 
olyan gazdag tárháza a római szellemnek, annak a szellemnek, amely
nek csíráit feltétlenül fel kell fedeznünk a mi keresztyénséggel, 
európai filozófiával színezett kultúránkban is.

Mit lehet hát ebből a szövegből kielemezni egy másfajta latin órán?
1. A győzelmes római hadvezér, miután a rábízott katonai 

feladatot haladéktalanul végrehajtotta, belemerült művének szemlé
lésébe. Nézte Carthago pusztulását. Magába omolva hallgatta a 
„horrendum fragorem“, ami bizonyára egészen szívéig nyilallott. 
Bizonyára megfordult fejében, hogy hány emberi életet oltott ki, 
hány családot te tt hajléktalanná.
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2. S amikor — gondolataiba merülve — nézte a pusztulást, 
felülkerekedett benne az ember, s ,,illacrimasse Scipionem Carthaginis 
excidio jerunt“. Gyöngesége volt ez a hadvezérnek? Nem, bizonnyal 
nem, hiszen elvégezte feladatát. Tökéletesen végrehajtotta a paran
csot. De sokáig ott állott, s nem tudta levenni szemét a pusztulásról. 
Sőt : könnyezett. . .

3. Scipio, az ember, könnyezett annak láttán, amit Scipio, a 
hadvezér cselekedett. S Scipio gondolkozott. Mély gyökerű, görög 
gyökerű műveltségének gazdag tárházából ekkor tudatába özönlöttek 
azok a sorok, amelyeket Homeros írt Trója pusztulásáról, s akkor : 
„versus Homeri pronuntiavit, quibus Ilii fatum praedicitur“. A gondol
kozó, győzelmes hadvezér tehát verseket, a „világirodalom“ leg
gyönyörűbb verseit szavalta Krisztus előtt 146-ban, Carthago 
rom jain ... Micsoda irodalmi telítettségű mozzanat ez, lélckelemző 
író tollára kívánkozó, gazdag emberi dokumentum!

4. Scipio tovább gondolkozik. Minden lehető kapcsolatot észre- 
vevő, értékelő, a világtörténelem biztos ismeretében kialakult 
történetfilozófiai magatartást mutat akkor, amikor észreveszi a 
hatalmas győzelem mögött rejlő bomláscsírát. Szomorú gondolatok 
töltik el győzelmes hazája sorsa iránt, s meglátja a történelem dialek
tikájának vastörvényét : ahhoz, hogy egy nemzet minden erejét mozgó
sítani tudja, veszélytudatra van szükség. „A cél megszűnte a dicső csatá
nak“ — „Nekünk Mohács kell“, halljuk a magyar költők örökérvényű 
szavait. Előttünk gomolyog Róma hanyatlásának képe, történel
münk sok-sok példája, s szinte rabul ejtenek azok a sorok, amelyek
ből, Livius tolmácsolásában, annyi mindent megtudunk, nemcsak 
Carthago pusztulásáról, hanem az örök európai ember gondolkozásáról is.

Az, hogy esetleg Livius szemléletének a kivetítése a jelenet 
legnagyobb része, egy cseppet sem zavar bennünket. Sőt : Liviuson 
keresztül még inkább latinná, rómaivá, európaivá: egyetemessé 
válik ez a jellemző szemlélet.

S mennyi alkalom néhány ilyen sornak a lefordítása, megértése 
arra, hogy megtárgyaljuk tanítványainkkal a római, az európai, a 
magyar szellem és rendeltetés sok-sok kérdését. Vájjon van-e egyálta
lában tárgy és anyag, amelyen keresztül az emberi, az európai, s ő t : 
a keresztyén lélek jellemző mélységeit gazdagabban feltárhatnék?

Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden szemelvény ilyen tömény 
érték. De az is biztos,' hogy a latin irodalom sok-sok olyan részlettel 
dicsekedik, amelyet eddigelé nem használtunk fel tanításunknál 
megfelelően. Ha ezek a részek, gondos kutatás következtében, nagyobb 
számmal előkerülnének, s ha az ilyen részeket ebből a szemszögből 
nézve tanítanók gimnázista tanítványainknak, akkor meggyőződésem 
szerint a latin nyelv és irodalom tanítását valóban egyik legértéke
sebb gimnáziumi munkánkká tehetnők. Tanítványaink pedig szíve
sen, egyre gazdagodó, mélyülő, színesedő lélekkel tanulnák a latint.

Sárospatak. Dr. Harsányi István.
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„Átkozott legyen a tanítóm  ! . . .  “

Lin Y utang, kínai író a Bölcs mosoly c. m unkájának a m ottó ja  ez : Nem 
az igazság teszi naggyá az em bert, hanem  az ember teszi naggyá az igazságot I 
S valóban úgyis vanl A gyöngykagylóban o tt  van a gyöngyszem, amit egy 
betolakodott, kicsi homokszem oldhata tlan  keménysége vált ki ebben az 
értékes puhánvban , s mégis a gyöngyszem a kagylóban a fájdalom  kristá lya, 
am it —- ha szabadon lenne — egy tyúk  kapirgálás közben bekapna és a zúzá
jába rejtene; jön az ember és m egállapítja , hogy ez az értéktelen, tengeri 
fövenyszem igazgyöngy s a gyötrődés és fájdalom  izzadm ánya koronákat 
ékesítő érték  le s z .. .

így vagyunk az igazsággal is! Legyen az akárm ilyen term észetű igazság! 
Emberi igazságok azok! Az ember teszi igazsággá! E zért van az, hogy annyi 
igazság van! E zért van az, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy neki van 
csak igaza!

A tan á r, a tan ító , a nevelő azt h irdeti, hogy neki van igaza, m ert ő pontos 
és k im ért pedagógiai szabályok szerint já r t  el a tanulóval szemben. A szülő 
szentül meg van  győződve, hogy csak ő tu d h a tja , mi az igaz? A tanuló leg
többször azon az igazságon áll, hogy egyik félnek sincsen igaza! Mi h á t itten  
az igazság?

Dosztojevszkij szerint ötven ruhát kell magunkról levetnünk, hogy igazi 
lényünk előtűnjön.

Nietzsche szerint a term észeti és szellemi harmónia csúcspontja az igaz
ság, Spinoza szerint az igazság mindig m egvilágosítja önm agát s az ellentétet is!

R ien 11-est beau, que le vrai, le vrai seul est aimable! Csak az igaz szép, 
csak az igaz szeretetreméltó! —  ta n ítja  egy francia szállóige.

A világot a szeretet szülte, a szeretet ta r t ja  fenn, a szeretet felé t a r t . . . ,  
a szeretet a legtisztább igazság —- h irde ti R abindra N ath  Tagore, hindus 
költő. . . Ez m ind igazság, emberi igazságok az ezer valóról ezer sz ín b en .. .

Igaz az, am inek a szívünk nem m ond ellent, igaz az, amire tisz ta  lelki
ism eretünk igent bólint . . .  Igaz a gyermek ragyogó, két szeme, igaz a tavaszi 
feltám adás, igaz a keserű könnycsepp, igaz mindaz, ami az életben szép és 
j ó . . .  Igaz a gyermek, m ert a szeretet szülte, a tökéletes jó : az Isten ta r tja  
fenn, m ert az örök élet titk a , a jóságnak élő kam atja. Á ldott az a szülő, ak i
nek egészséges gyermekei vannak! A gyerm ek a szülőknek legtisztább álma! 
Az a lélek, kinek az Ég nem ad o tt gyerm eket, de szeretettel felveszi mások 
gyerm ekeinek a gondját, a jó Isten  em berpalántáit gondozza, am iért gazdag 
fizetést kap m agától a M indenhatótól. ím e, a nevélő és szülő találkozása 
a gyerm ek szívében. A szülő szeresse és tisztelje a tan ító t, a  nevelőt, aki 
naponta odaadó nevelői m unkájában imádkozó lelkét ad ja  oda eledelül a gyer
mekének. A tanár, a pedagógus a legnagyobb szeretettel vegye fel a szülők 
gondját, aggódását, m ert a szülők áldozatkészsége a legnagyobb önzetlenség, 
s szülők nélkül nincsen m agyar jövendő! Sokszor a  szülők nem értik  meg 
a tan ítók , tan áro k  szeretetteljes szigorát, pe'dig a jó kertész, ha igazi kertész, 
irgalm atlanul levágja a fiatal csemeték életnedvét kiszívó fa ttyúágat, s azt 
nem szabad sajnálni! Régi igaz tö rténet, hogy egy elkényeztetett ifjú, akiről 
kezdetben az t m ondták, hogy nagyszerű pályát, szép karriert fog befutni, 
az akasztófa alá került, s i t t  az akasztóin a la tt fenn ta rto tt kézzel m ondta 
azokat a m ondatokat, m elyeket szülőknek, tan ítóknak  egyaránt meg kell 
szívlelniük: Á tkozott legyen" a tan ítóm , m ikor nem volt elég szigorú hozzám 
rosszaságom idején, mikor m egállíthato tt volna a bűn ú tján , á tkozott legye
nek a szüleim , m ert elhagyták, hogy imádkozás nélkül feküdjem le: övék 
a bűn, enyém  a bűnhödés! H óhér teljesítse a kötelességét!

MEGIEGYZÉSEK"
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Hogy sokszor m ennyire nem értjük  meg a Szentírás szavát: A kik az Istent 
szeretik, azoknak m inden javukra válik , azt bizonyítja  ez a következő kis 
legenda, melyet nekem  legkedvesebb Léleknek m ondtam  el édes altatóul 
egyszer egy szép nyári e s té n : É lt egyszer egy jám bor rem ete valahol az erdő 
mélyén tökéletes békességben. E zt a tisztaszívű em bert te t te  próbára az Űr, 
mikor hozzá kü ldötte  angyalát koldus képében. A rem ete jó szívvel fogadta 
az angyalt, m egvendégelte. Az angyal elm ondta rendelte tését és elindultak 
a próbára. Először egy estére az egyik falunak takaros p o rtá ján  kértek éjjeli 
szállást! — Istené a szállás, jó szívvel lá tju k  édes m indnyájukat! — volt a 
válasz. Jó vacsora, p uha  ágy volt a vendégszeretet. H ajnalban  az angyal 
felkelti a rem etét, s gyors távozásra serkenti. Távozóban az almáriumról 
az angyal leveszi az ezüst serleget s a tarisznyájába teszi. E stére egy másik 
faluba érkeztek, ahol egyik házban ú jra  szállást kértek . Vad káromkodás 
volt a felelet, karóval és ku tyával kergették  ki őket az udvarról. Az angyal 
azonban fu ttában  az ellopott ezüst serleget bedobta az istenkárom ló ház fél- 
szerjébe. A remete csóválta a fejét és nem bízott az ő angyalában. ■ . Elveszi 
a becsületes, jám bor em berektől az értékes, ezüst serleget, s odadobja a h itvá
nyoknak ajándékba. . . Ez emberi ésszel tényleg érthe te tlen . . . Nem volt más 
m it tenni: a falu végén egy fiatal halászpárnál k ap tak  szíves szállást és egy
szerű vacsorát . . . H a jna lban  az angyal újra fe lriaszto tta  a rem etét, s ú tba
ind íto tta  köszönés nélkül. . . Sőt a kis alvó, egyéves gyerm eket magához vette, 
mikor a halászkunyhóból kijö ttek , fe lgyújto tta  az angyal a házikót s a folyó 
hídján átszaladva, az angyal a gyermeket beledobta a h u llám o k b a ... I t t  a 
remete m egtorpant s nem  akart továbbm enni az angyallal. . . Mire az okos 
lélek m egm agyarázta a rem etének, hogy más az Isten  szám ítása és más az 
ember számítása. . . A jó  embertől azért ve tte  el az ezüst serleget, m ert ellen
ségei belül m egmérgezték a serleget, am it látszólagos ajándéknak  ad tak  neki 
az előző nap, ezt a károm kodónak ad ta , hogy vegye á t  a bűnnek a zsoldját: 
a h a lá l t . . .  No, de m iért rabolta  el és ölte meg a halászpár á rta tlan  gyermekét 
és gyújto tta  fel a kunyhó t?  — álm élkodott a rem ete. A kis gyermeknek 
hétéves korában a v o n a t levágta volna m indkét lábát, örök nyomorék lett 
volna. E lte ttem  a szülők számára a boldog viszontlátásra : a mennyország
ban. Különben még négy szép gyermekük lesz, s a kunyhót azért gyujLottam 
fel, m ert a halász ap ja  egy edény ezüst-, aranypénzt re jte tt  el a konyha egyik 
sarka alá, most a rom ok között meg fogják találni, s a pénzből szép kőházal 
fognak é p íte n i.. .  B izony más a jó Isten szám ítása, s m ás a mi számításunk! 
Akik az Istent szeretik, m inden jayukra  válik! Így kell sokszor felfognunk 
a  gyermeknek betegségét, könnyét és m osolyát. . . A székelyudvarhelyi 
reform átus kollégium alapító jának, Bethlen János feleségének, Váradi Borbá
lának a családi címerében a következő jelm ondat van bevésve : Mulier sapiens 
aedificat domum suam , s tu lta  autem  destru it earn! Az okos asszony mindig 
építi az ő házát, az ostoba pedig igyekszik azt lerombolni! Az okos m agyar 
édesanyák gyerm eküknek odaadó, hűséges nevelésével a szebb m agyar jövendő 
házát építik, a gondos, önzetlen édesapák világosságot, fényt, életet visznek 
be becsületes m unkájuk  jussán ebbe az ékes épületbe gyerm ekeik helyes 
nevelésében.. .

Székelyudvarhely. Lévai Lajos.

A  testnevelési tanár önképzése, -hospitálása és a tanári munka csúcsa.'

Nevelési m unkánk első alapvető té te le  az, hogy folytonos tanulást, 
nyitottszem ű megfigyelést követel. Ennék a té te lnek  egyetlen eszköze a 
haladás, a ku tatás, az elmélyedés, egyszóval az önképzés.

Az önképzés m egvalósítása minden olyan nevelőnek kötelessége, aki 
ta r t ja  m agát valam inek, ak i törődik nevelése eredm ényével, m unkájának  hasz- 1

1 Elmondta a szerző Nagyváradon, a testnevelési tanároknak 1944 március 14-én tartott 
továbbképző konferenciáján.
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nával. De kötelessége annak is, aki befelé nem szokott lelkesülni. Szüksége 
■van annak is rá, aki apró garasokra váltja  fel szellemi örökségét, kötelessége 
lenne annak is, aki cinikusan e ltek in t a kérdés fölött.

Az önképzés létezése nemcsak a nevelő egyéniségének értékeitől függ, 
tehá t 1. Nemcsak a tehetségtől, felkészültségtől. 2. A nevelőnek van-e ideje 
és alkalm a arra. így kerül az önképzés és az idő kérdése egyvonalra, m integy 
ütközőpontul. Aki úgy leköti idejét, hogy a jtó ján  roncsként hull be, az 
elveszett az önképzés számára. 3. Az önképzés szoros kapcsolatot ta r t fent 
a m unkabírás kérdésével is, m ert a teljesítőképesség mindennapos teljes 
kihasználása is veszélyezteti az önképzés lehetőségeit.

Nevelői m unka önképzés hiányában lefelé haladhat, lehet az önképzés 
nélküli m unka sablonos betanítás, de előbb-utóbb lapos, sö tét, hínáros iszappá 
válik. Az önképzés mindig felfelé tek in t, folyton előre néz. K utató  csápjai 
a mélységekben turkálnak , szétszednek, összetesznek. Az állandó robotban a 
meghajszolt egyén pedig csak helyben topog, és a lak ta lan  gomolyaggá sűríti a 
valam ikor szikrázó gondolatait. Még a gyengén elind íto tt nevelő is kigördít
heti értelme szekerét a csillagok felé. De aki az iskolából való kilépésétől 
fogva, reggeltől estig lót-fut, kardot forgat, a tlé ták a t indít, éhbérért kicsinyes
kedik, egym ásra licitál, az beragad a ra jtnál. Aki nem ismeri a meleg szoba 
m eghitt sarkát, a napfényes szoba csendjét, az visszahívás nélkül is az ind ítás
nál m arad. K ilendíti ugyan őket az Alma m ater, meglökik a fiatalság szipor
kázó tervei, elindítják  a tervek, elindítják  az álmok, de azután a szárnyakat 
letépi a robot, elkezdődik a körbeforgó helyben topogás.

Csak az tu d  felszívódni az egyetemes haladás rejtelm es és m ám orító 
áradatába, aki ismeri a teljesítőképesség szabályát, aki sa já t erejét meg tu d ja  
bírálni, és akinek a szivárványos szellemi élet irán ti vágya éhes farkasordítás
sal követeli nap m int nap a szellemi táplálékot. .Jól tudom , hogy az élet, a 
család, az anyagi gond is beleszól a csillogó tervekbe, de a fent vázolt igaz
ságokat óz nem változ ta tja  meg. Mostmár, ha m egállapítottuk azt, hogy a 
sötétség réme, a kútbaesés csak akkor kerülhető el, ha valakinek erre indítéka 
van, ideje van, a kötelességről ne is szóljunk, nézzük meg az önképzésünk 
lehetőségeit, a lkalm ait.

Az önképzés legyen elsősorban szakmabeli. A szakm a iránti szeretet, 
annak re jte tt  szépségei, igazságai fűtsék, hajtsák  folyton a testnevelő tan á rt. 
Örök nyugtalanság, kutatás és haladás irán t érzett vágy a kísérője. A mi 
önképzésünk elsősorban a testnevelés dolgaiban ta lá lja  meg örömét.

A testnevelés szenvedője a gyermek és a fe ln ő tt ; teh á t az ember. Az em bert 
kell testi és lelki összetételében ismerni. A testnevelés lényege a mozgás. 
T ehát az egyén és a hatóerő : a mozgás. E m bert akarunk  form álni a mozgással. 
Testi és lelki h a tás t akarunk elérni tárgyunkkal : a testneveléssel. Nem eggyel : 
minddel. Lehet-e eredményes ez a küzdelem, ha nap m int nap nem elevenedik 
meg elő ttünk  a két tételnek valam elyik összetevője. Nem rozsdás, értéktelen 
lom lesz-e a valam ikor tüzesen viíladozó gondolatok eszközéből, ha  nem 
ta rtju k  a tűzbe állandóan. A testnevelés, az egyén és a mozgás ; ennek a három  
tényezőnek örök egym ásutánja, egymásbafonódása m eglátható-e elhalványodó; 
néha-néha felködlő pislákoló és végre kialvó lélekkel. Nem, könyvek nélkül, 
folyóiratok nélkül, elgondolások nélkül összesűrűsödő, értelem nélküli robot, 
ásító unalom  lesz a dolog vége. Olyan lesz, m int a születés öröm nélkül, esküvő 
menyasszonyi • fátyol nélkül, vagy a tem etés könnyek nélkül. Kézenfogva 
vezet a gondolkodás világába a más óráinak látogatása is. M indenütt látni 
jó t, rosszat, m elyet vagy örömmel veszünk át, vagy örülünk, ha nem m ivelünk 
történik. Üj mozgások, új beosztás, egész rendszerek rejtőzhetnek egy-egy 
társunk szürkének h itt  órájában. Legalább egy hónapban egy-egy társunk  
m eglátogatása felér egy jó könyvvel.

Az önképzéshez tartozik  az is, ha a testnevelő tan á r o tt van, ahol a 
testnevelés egyáltalán' folyik. Legyen o tt ünnepélyeken, lásson versenyeket, 
és o tt is gazdagodik egy-két gondolattal. Legyen o tt, ahol a testnevelésről 
szó van. Ó legyen az irányító, de legyenek szem pontjai : ő legyen a mozgató, 
de legyenek egyetemes értékű elgondolásai. Ne pepecselő, mechanika körébe
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vágó sekélyes m unkása legyen a hömpölygő áradatnak, hanem  keménykezű, 
józanfejű, és biztos ítéleti! kormányosa. Ne ad ja el m agát fillérekért még akkor 
sem, ha lá tszatra  ez m entené meg' az életét. Ne licitálja tú l olcsójánosként a 
tá rsá t, és azután nem a m unkája á lta l, hanem a m ásiknak lebecsülésével írja  
meg a saját ú tilevelét is.

A testnevelő önképzését jelenti az állandó mozgáskeresés. H a a hegedű- 
művész naponta órákat, zenél, a más-szakos a tárgya szellem i mélységein 
nap m int nap végigsuhan, úgy a testnevelő sem lehet lassú mozgású, ellaposo
do tt, görbe h á tta l járó , állandóan a füstös kávéházban ülő egészséges életre 
nevelő. Bizonyítani kell sa já t életével a rendszeres mozgás tünem ényes erejét. 
L á tta tn i kell az egészséges élet testi és lelki hatását. Keresse meg az évszakok 
lehető mozgásait, ta lá lja  meg életkorának a gyakorlatait, m ert csak így 
m arad józan és valódi szemlélete a dolgokról. A mozgás öröme, a kiegyen
súlyozott élet necsak úgy jelentkezzék életében a m últ idők ködein át, m int az 
Újvilágba költözött lelkében a hunyorgató honvágy. Lássák o tt őt, ahol a 
mozgás az egészséges életet jelenti. Lássák uszodában, hegyoldalon hátizsákkal, 
vívásban, vagy síléccel a lábán. Éreznie kell fiatalságától fogva a mozgások 
lehetőségeit, öröm eit, hatásait. A mozgás által m egtapasztalt dolgok nemcsak 
egészséget, de meggazdagodást is jelentenek. A testnevelés óriási anyagának 
színes m ozaikja csak úgy tartha tó  meg gyönyörködtető színeiben, ha ennek 
az összes lap jait egyenként, sorban, m indennap körülvizsgáljuk. Testtel és 
lélekkel m egtapasztaljuk. Hogyne halványodnának el e színek a vakító 
sötétségben, hogyne vesznének a körvonalak a semmiségbe a megbénító 
tétlenségben vagy lé tért való robotban. K épzeljük el a testnevelés összes ágaza
tá t , képzeljük eí a millió és millió egyén összefonódott szöv ev én y é t; ki tud  
ebben eligazodni, ha a valam ikor széles horizontok mindig szűkebb távlatok 
lesznek. Hogy lehet rokonságban lenni a játékok felszabadító sokaságával, 
m int lehet barátságban lenni a szabadtéri sportok ezer ága-bogával, ha ezekkel 
évekig nem találkozunk. Egyébként az önképzés elűzött lidérce bosszúálló 
istenként vissza-vissza já r  hozzánk, és lángpaliosú istenként az unalom és a 
közöny ostorával ver bennünket végig. Az önképzés gondolata tehát nem vég
telen táv la tú  ábrándvilág, hanem az életnek és a kenyér u tán  futó hivatásnak 
egyszerű megszínezése. Az önképzés ügye, a lélek kívánsága, az idő kérdése 
szorosan egymástól függő tényezők. T ekintsünk most el ettő l a m egvilágított 
igazságtól, és más oldalról nézzünk a dolgok szeme közé. Mit vállaljon a test- 
nevelési tanár és m ennyit vállaljon? Milyen munkakörök késztetik  állandó 
gondolkodásra? Hogy ossza be okosan, megszégvenülés nélkül az idejét. Az én 
felfogásom az, hogyha egy testnevelő ta n á r  saját intézetének 18— 24 óráját 
becsületesen ellátja , s ehhez még hozzávesszük szintén sa já t intézetünk m un
káit : sportkör, versenyzőnevelés, já ték  stb ., akkor ez a m unka teljesen 
leköti egy ember testi és szellemi erejét. Még ez esetben van idő az önképzésre! 
Fárasztó m unka ugyan, de okosan elosztva a lélek nem alszik el a világosság 
elő tt. 24 óra esetén napi négy rendes óra esik és általában m inden második 
nap délutánja. H át nem elég ez?! B átran  kérdezem azt, hogy miféle munka az 
olyan, melyből naponta reggel 8-tól 1-ig, délután újból 3— 4 óra hosszait 
lehet végezni. Lehet-e az ilyen m unka oly komoly értékű, m in t amilyennek 
lenni kellene. Az az érzésem, hogy a sokat markolás és a keveset szorítás 
elve it t  csúcseredményben tündököl.

Gondolkozhatunk azon, hogy a testnevelés mikor közelíti meg a lényegét, 
ha sok m unkát kevés sikerrel végeztünk, vagy ha a norm ális munkával 
ind ítjuk  útnak az általános m agyar ifjúságot. Ha in tézetünk egész seregét 
komoly eredménnyel indítanók útra, mennyivel kevesebb erőfeszítés kellene 
a társadalm i sport m egvalósítására. Á llítom  azt, hogy a rengeteg óraválla
lással nem segítünk anny it az általános testnevelés kátyúba ju to t t  szekerén, 
m in tha erőnk okos és józan beosztásával, m érsékelt m unkavállalással ott lenne 
intenzív sportszem lélet, egészséges szellem, ahova alapszerződésünk köt.

Mi legyen azokkal a helyekkel, am it m ost mi tö ltünk be? Ennek a meg
oldása nem a mi feladatunk. A ma testnevelő tanár-gárdája a m axim ális erő
feszítés m ellett sem tu d ja  még 50% -ban sem megoldani a testnevelés égető



H azai irodalom. 1 <i3

kérdését. Inkább húzódjunk vissza a m érsékelt m unkavállalás és az így lehető 
önképzés elmerítő ú t jára, m int kilógó nyelvvel olyan ügyes megoldását vállal
juk , m elyek felülmúlják az elképzelésünket. Ha mégis az ambíció fellelkesíti 
e lfárad t erőinket, akkor olyan irányító  m unkát vállaljunk, mely méltó egy 
tanárhoz. E zt a m unkát sohasem úgy vállaljuk, hogy ránk erőszakolják ál- 
bölcsességekkel, hanem úgy, ha belső kényszer az indítása. De sohasem 
úgy, hogy előbb egy-két em bert erkölcsileg ledorongolunk. Ilyen helyen kell 
az tán  az önképzés nagy iskolája. Ezeken a helyeken kell nap, m int nap b a rá t
ságot kö tn i a testnevelés m úzsájával, ahol egy sereg d ilettáns szónokol, ahol 
a testnevelésről, és a legszélsőségesebb gondolatok ülik org iájukat. I t t  kell 
sarokra állni a testnevelőnek. I t t  az életm entést, a nevelést, az egészséges 
életszem léletet csak az a testnevelő tu d ja  irányítani, aki valóban apostola a 
dolgoknak, és nem trénerei Ilyen helyeken a meggyőző érvek egész szertárára  
van  szüksége a testnevelő tan árn ak , ha nem akar a korpa közé keveredő 
em ber nem éppen felemelő sorsára ju tn i. Célkitűzése, szemlélete egyezzen a 
inai ifjúság egészséges életével, és ez érdek sem klubérdek, hanem egyetemes 
honvédelem . De itt is csak az a testnevelő tan ár tud ja  betölteni h ivatásá t, ki 
óriásként emelkedik fel az egyéni érdekekért könyöklő törpék birodalm ában.

Legutoljára hagytam  a dolgok legszorosabb kísérőjét, az anyagiakat. 
Tudom , hogy ez nem választható el a kérdés lényegétől. De i t t  is fe lá llíthatjuk  
a józan m érséklet szabályát, mely azt m ondja, hogyha m ár rászorult valam elyi
künk az óráján felül egyéb m unka vállalásra, ne adja el m agát egy tá l lencsé
ért. M unkájának legyen m éltó bére. H a más rálicitál a tanári m unkát meg
szégyenítő ajánlatával', akkor inkább a szegénységet vállaljuk. Az a m unka 
értél \ es, am elyet minden oldalról megbecsülnek. Komoly tanításnak m éltó 
ellenszolgáltatása legyen. A mi m unkánk szorosan beleilleszkedik a nemzet- 
nevelés színes vonalába, ott nélkülözhetetlen. Ez a m unka azonban csak 
akkor lehet méltó, komoly helyen, erkölcsi m agaslaton, ha állandó haladással 
b iztosítják  a folyamatos fejlődést és tökéletesedést. A mi m unkánk akkor 
éri el a nélkülözhetetlenség k itün te tő  jelzőjét, ha az elmélyedés következménye 
lesz ; ha á m agyar, általános nevelésbe illeszkedő eszköz jelzőjével dicsekedhet.

Debrecen. Somorjai László.

HAZAI IRODALOM
Magyarság tudomány és nemzetnevelés. Szerkesztették : Kiss Á rpád és 

Kovács Máté. Debreceni könyvek kiadása, 1944. Nagy Károly grafikai mű- 
intézete, Debrecen. 223 lap. Á ra : 13-50 P.

Az értékes kötetben a szerkesztők tizenkét kitűnő tanulm ányt tesznek 
közzé, m elyekben a tudós szerzők a debreceni N yári Egyetem en 1930 óta 
ta r to t t  előadásaikat dolgozták fel szélesebb alapokon. A tanulm ányok címei : 
Balogh Béla : A m agyarságkutatás antropológiai eredményei, Boda István  : 
A m agyar lélek alapformái és term észetes fejlődéslehetőségei, Kiss Á rpád : 
Nevelés m agyarul Európában, K arácsony Sándor : M agyar nevelés, Bárczi 
G é z a : N yelvünk magyarsága, Kovács Máté : M agyar irodalomszemlélet, 
Mendöl Tibor : A m agyar tá jak  sajátos jellege. Molnár József : Népism eret- 
önism eret, Molnár C. Pál : Ü jabbkori képzőművészetünk helyzete, Némedi 
Lajos : M agyarok és németek, Y áradi Imre : Magyarok és olaszok, H ankiss 
János : A m agyar ku ltúra  folytonossága.

A nemzeti önismeret nagy kérdése világszerte az érdeklődés közép
pon tjában  áll, m inden népi közösség igyekszik összegyűjteni azokat az ada
to k a t. m egállapításokat, vélt vagy valódi jellem vonásokat, melyek egyéni 
a rcu la tá t határozzák meg, fe ltárják  gyengéit, tudatosítják  m egsejtett erőit.



164 H azai irodalom.

B ennünket, m agyarokat is erőteljesen á tha t az utóbbi évtizedekben ez az 
önism eretre való törekvés.

A m agyarságism eret az irodalom  és művészet, a nyelv és zene, a tá j, 
em ber és történelem , a lélektan és é le ttan  felismert, jellegzetesen m agyar 
elemeiből és törvényszerűségeiből m ár eddig is tisztább és megfoghatóbb 
nem zetképet a lak íto tt ki. E nnek  a nem zetképnek megfelelő m agatartás élet
törekvéseinkben és értékelésünkben egyaránt m áris érvényesülni kezd. Életünk, 
m űvészetünk és tudom ányunk csak teljesebbé válhat, ha igazabb emberség, 
kiérlelt európaiság és biztos szaktudás szerveződnek egybe lelkűnkben. Termé
szetes, hogy a mélyebb m agyarságigénynek és szélesebb m agyarságism eret
nek nemzetnevelésünkben is központi helyet kell biztosítani. Nevelő m unká
saink azonban nem lehetnek abban  a helyzetben, hogy a m agyar nemzetkép 
folytonos formálódását nyomon követhessék, hiszen a tisz táb b  m agyar 
önszem léletért fo ly ta to tt tudom ányos küzdelem roppant széles arcvonalon 
folyik. Szüksége m utatkozik teh á t annak, hogy az érdeklődő nagyközönség 
és a tájékozódni kívánó nevelők szám ára a m agyarságtudom ánynak eddig 
elért és' a nevelés szempontjából hasznosítható eredményei szakcsoportok 
szerint elrendezve könnyen hozzáférhetők legyenek.

Ezt a célt szolgál ja ez a derék m unka. Érdemes lenne a közölt tanulm ányok 
mindegyikével külön-külön foglalkoznunk, de a rendelkezésre álló szűk keret 
ezt nem engedi meg. Ezért csak a rra  szorítkozhatunk, hogy p ro testáns tan ár
ságunk figyelmét a legmelegebb ajánlással felhívjuk erre a pom pás értekezés- 
sorozatj-a, m ert meggyőződésünk, hogy a tanári könyvtárak szám ára és egyéni 
használatra  beszerezve, rendkívül term ékenyítő  gondolatokat fog ébreszteni az 
iskolai nevelés m unkájában.

Debrecen. K un Sándor.
László Gyula : Honfoglaló magyar nép élete. Magyar É let kiadása. Buda

pest, 1944. Az idei könyvnap legkimagaslóbb eseménye: László Gyula, a fiatal 
kolozsvári történettudós m unkája: A honfoglaló maggar nép élete. A könyvet 
joggal tü n te tte  ki 10,000 P-s könyvnapi díjával a M agyar Irodalom pártoló 
Társaság.

László Gyula könyve a honfoglaló m agyar nép életét eleveníti meg. 
Felrajzolja  a m agyarság megjelenése előtti Kárpátm edence fa ji és műveltségi 
á llapo tá t, beszámol a föld állapotáról, á lla t és növényvilágáról. M ajd a m agyar 
„nagycsalád“ szerkezetére vet világot. LTtán a  a munka, varázslat és művészet 
jelentőségét tárgyalja , végül a betegség, halál és másvilág egykori valóságáról 
ad számot. Az egész anyag az ezer év elő tti m agyar társadalom  keresztm etsze
té t szolgáltatja.

A fia ta l tudós ezzel a könyvével fontos hézagpótló m u n k át végzett. 
Összefoglalta és szerves egységbe ö tvözte azokat a megbízható eredm ényeket, 
am elyekre eddig az egyes szaktudom ányok: történelem , nyelvtudom ány, 
településtörténet, néprajz, em bertan, á lla ttan  és a többi rokontudom ány —- 
e lju to ttak , és az egészet eredeti leleménnyel a hiteles régészeti a d a to k  felhaszná
lásával s eddig teljesen ism eretlen kapcsolataik kibogozásával népszerű 
m odorban tá rja  a m űvelt m agyar olvasóközönség elé.

László Gyula könyve elsőrendűen alkalm as a m agyar tu d a t  erősítésére, 
m últúnk  becsületének m egism ertetésére. A könyvben elő ttünk  áll a honfoglaló 
m agyarság m agasrendű, eredeti és szerves kultúrája, am ely egyenlő rangra 
emeli népünket a honfoglalás korának  bárm elyik m űvelt népével. K.

Kodolányi János : Suomi. M agyar Élet kiadása. Budapest, 1944. Kodolányi 
te t t  a legtöbbet azért, hogy a m agyar közvélemény figyelmét rá te re lje  a rokon 
finn  nép életére. Ism ételten fölkereste Suom it, a Csend országát, hónapokat 
tö ltö tt  finn testvéreink között, közelről lá tta , tanulm ányozta társadalm i 
és szellemi életüket, * s élm ényeiről és tapasztalatairó l elragadó írásokban 
szám olt be. Ez a könyv : Suom i, a Csend országa és Suom i titka  c. kötetek  
együttes kiadása. Egy kitűnő és jószem ű m agyar író vallom ása ez a könyv, 
színes, érdekes és mindvégig élvezetes írás, amelyből m egism erhetjük ennek
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a hősies, magas szellemiségű és tisztaerkölcsű népnek egész életét. Ma, am ikor 
a m agyarság figyelme fokozott m értékben fordul északi testvéreink országa 
és küzdelmei felé: Kodolányi János könyvének új kiadása sokat nyer időszerű
ségben és jelentőségben. K .

Sinke István : Fekete bojtár vallomásai, II. kötet. Magyar É let kiadása. 
B udapest, 1944. A kitűnő költő önéletrajzának második kötete ez a mű. 
Sinka vallom ásainak első kötete annakidején nagy feltűnést és érdeklődést 
ke lte tt. Megragadó módon á llíto tta  elénk egy m agasra h iva to tt szellem vergő
dését a népi élet alacsony és nyomasztó szociális körülményei között. Igazá
ban sors és sorsok éneke volt ez 'a  könyv, egy egész népről, amely évszázadok 
ófa m agára hagyatva és kiszolgáltatva hányódik  a puszták mélységében.

A könyvnapon megjelent második kö te t izgalmas fejezetekben a költői 
pálya lassú k ibontakozását m u ta tja  be. A költő egyelőre még nem emelked- 
hetik  ki nyomasztó társadalm i körülm ényei közül. Keserves küzdelm eket 
kell vívnia élettel és halállal, anyagi gondokkal és értetlenséggel. De neve 
lassan ism ertté  lesz, m ind többen 'figyelnek fel reá és verseire, m ind többen 
nyúlnak le érte, hogy társadalm ilag is kiem eljék kezdeti életkörülm ényei 
közül. K apcsolatot talál írókkal, lapokkal és kiadókkal, és m egjelenik első 
verskötete is m ár. De a nagy lépés az irodalm i közéletbe még h á tra  van. 
Az izgalm asan érdekes és költőien szép elbeszélés azon a ponton záródik, 
ahol a költő nekiindul az ú tnak , amelyen ezt a nagy lépést is megteszi.

Sinka új könyve igaz örömet és nagy szellemi kielégülést jelent a költő 
m inden tisztelője és bará tja  számára. K .

Jegyzetek egy Apáczai-regényhez.
( Szenczei László : A  halál tanítványa. B udapest, Üj Idők írod. In t. 1943.)
K orváltó  időkben nagyobb buzgósággal fordulunk a terem tő szellemek 

felé. Apáczainak is k iju to tt ez a késői elégtétel. Az utolsó évtizedek lélek
cserélő napjaiban hogyne fordultunk volna Apáczaihoz, aki szenvedélyes 
lélekkel és k itartó  elm em unkával m egrajzolta a m agyar közművelődés rend
szerét, m egírta (a francia Fontenelle-t is harm inc évvel megelőzve) a Magyar 
Encyclopédiát, m egalapozta a m agyar filozófiai nyelvet, érvényt szerzett 
nálunk Ram us és Descartes tanainak, és kiváló, a növendék korához és képes
ségeihez alkalmazkodó módszerével forradalm i ú jítást te rem tett a 17. szá
zad m agyar iskolaügyében. Ma, a gyerm ektanulm ányozás és neveléslélektan 
korszakában, a sokágú iskolatípusok idejében mindez nem látszik olyan 
különös eseménynek, de a 17. században, m ikor még a módszert nem lélektani 
ku tatások  és meggondolások alak íto tták , s am ikor a legjobb iskolák is csak 
aránylag kevés tanuló szám ára ny íltak  meg, ebben az időben igazán hősi 
küzdelem  Apáczai élete. És tragikus is, m ert amilyen nagy lelki erővel, éppoly 
gyenge, beteg testte l v ív ta  meg harcát az új szellem ellenségeivel. S m egvívta 
fáradhatlanul, m agát nem kímélve, hiszen fiatalon, 34 éves korában  m ár 
be is fejezte életét. Nem csoda, hogy Tavaszy Sándor, Herepei János Apáczai 
tanu lm ányai u tán  (Pásztortűz, 1925) Szenczei Lászlót m int regényírót is 
ha ta lm ába  e jte tte  Apáczai lángoló szelleme. „Mi m aradt meg Csere János 
esendő életéből? Valami tö rhetetlen  igyekezet, m elyet elnyelt a m agyar 
élet sivatagja, de amely o tt forr, buzog m ost is a mélyben, k iú tjá t keresye 
századok ó ta“ — írja  Szenczei az egyik bevezető lapon s ebből látszik, hogy 
m egérezte az Apáczai-mű lényegét.

A könyvvel m int regénnyel részletesen nem foglalkozunk. A keret, melybe 
a  hőst beállítja , ta lán  nem m indenütt term észetes. Pl. az a villám gyorsaság 
és az a mód, mellyel Apáczai ráb írja  a  kufárlelkű Van der M aet u ra t, hogy 
A le tta  leányát ad ja hozzá feleségül, alig felel meg a lélektani valószínűségnek. 
De m inket elsősorban a kultúrális h á tté r  érdekel, mely nem csak Apáczai 
gondolatvilágát, nemes törekvéseit tükrözi, de a kor egyházi és iskolai á llapo tá t, 
a tan ítók , diákok életrendjét is tö rtén e ti hűséggel rajzolja. Csak néhány nagyon 
jellem ző jelenetre m u ta tu n k  r á :  a kis Csere Jancsi m ár - gyerm ekkorában 
kö n y v tár m ia tt vonzódik a falujabeli tiszteletes úrhoz ; arra a hagyom ányos
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szertartásra, melyben a teljes jogú cívis Tar ja Péter m ellett Jan csit is felveszik 
sociushak a kolozsvári kollégium ba ; arra a m etódusra, mely szerint „betéve“ 
kellett tudni a regulát, holott a tanuló nem tu d ja  értelm ét ; a rra  a szeretetre, 
mellyel Szőllőssy m agister fam ulusnak veszi maga mellé a lelkes i f j ú t ; fel
idézhet nők Porcsalm ainak és K eresztúrinak, kitűnő tanára inak  a lak ja it ; 
a  legációt, melyen azt b izonyítgatta , hogy K risztus váltságának ténye a dolgos 
és szegény em bereket is beborítja  ; idézhetnők külföldi élm ényeit : gondol
junk  a pennalizmus vastörvényeire, m elyek m ia tt oly sokat k e lle tt Apáczainak 
famulusi helyzetében szenvednie ; gondoljunk a nagy feleszmélésre : hogyan 
világosodik meg előtte Cartesius nyom án, hogy „az értelem be kell vetn i a 
rem ényt“ . H ivatkozhatnánk külföldi sikereire és itthoni küzdelm eire és első
sorban a  gyulafehérvári disputáció történelm i tényére. Jellem ző a ko#ra, 
hogy az idegen eredetű Basirius vádol ja meg Apáczait azzal, hogy a Georgicont 
magyar nyelven m agyarázza, am it a fejedelemség meg tudna  bocsátani. Aris
toteles mellőzését is elnézné, de a presbiterianus felfogást annál kevésbbé. 
Az iskolai és egyházi helyzetrajzban, a világnézetek összeütközésének ábrá
zolásában Szenczei László elsősorban Bethlen Miklós Ö néletírását használja 
forrásul, s könyve a 17. század kulturális életének m ár ezért is jó dokum entum a.

Budapest. Dr. Kemény Gábor.

VVass Albert két regénye: (Mire a fák megnőnek. — A kastély árnyé
kában.) Révai-kiadás, 10 r, 18 P.

Az újabb erdélyi regényírás m ind nagyobb érdeklődéssel fordul Erdélynek 
a szabadságharc s a kiegyezés u tán  e lte lt ideje felé. Bánffy Miklós : Erdélyi 
története után Makkai : Ernyei-trilógiája is ezt a kort te tte  regénye tárgyává, 
m ost pedig Wass A lbert foglalkozik vele kétrészes családregénye keretében, 
—■ s m intha Berde Mária új műve : A hajnal emberei is egy ezekre az időkre 
á thajló  trilógia első lépése lenne.

A 20-as évek erdélyi tö rténeti regénye nagy történeti példákat, táv la tokat 
keresett a m egváltozott erdélyi és m agyar sors megoldásához és elviseléséhez. 
A m ostani m intha számvetés akarna lenni : megvizsgálni azokat az u taka t, 
m elyek a romláshoz vezettek, hogy a baj mégegyszer el ne következzék.

Az a kor pereg le ism ét ezeknek a regényeknek a lapjain, m elyeket Mik
száth  a cinikus derű aranyával te t t  fényessé, Herczeg pedig a társaság i erények 
m ázával kellemessé. Az újabb írók azonban m intha az örökké dohogó Tolnai 
lá tását követnék.

Wass Albert első regényében a fák a Bach-korszakban ültetődnek, 
s a kiegyezésre nőnek meg. Az öreg Varjassy István báró ü lte ti őket a tanyán, 
ahová a szabadságharc u tán  húzódnak, m ert a kastély t fe lgyú jto tták  a „fel
szabadult“ oláh jobbágyok. É lűiről kell kezdeni m indent, de a Varjassy 
házaspár szívós, konok m unkája megteszi a m a g á é t: hiába zúdulnak rájuk 
még a Bach-korszak m egpróbáltatásai is, mire eljön a kiegyezés, a birtok 
újból fölvirágzik. Közben a gyerm ekek is megnőnek : a fiú képviselő lesz, 
a  leány férjhez megy. S a ké t szülő ekkor veszi észre, hogy nem csak a fák 
nő ttek  meg s ők lettek  öregek : a világ is m egváltozott körü lö ttük . A nemzet 
felszabadult a nyomás alól, de elszakadt igazi gyökeres m agyarságától, a föld
tő l és a szótalan alkotó m unkától is. Megkezdődik a felhígulás, a  parádézás, 
a  szavalás kora. Az apa nem ak arta  felépíteni a kastély t. Mert o t t  kezdődött 
a  baj, a kastélyoknál. Magasra épültek. Igen-igen emeletesre. Nem lehe te tt elég 
m élyen lelátni belőlük, csak m ind fölfelé lehetett látni. De nem  a földre, 
ahol a dolgok gyökere van. A házasodó fiú első gondja, hogy a kastély t 
fölépítse.

Közben a m agyar népi erő m agára hagyatva  porlik a tervszerű  oláh 
rom bolásban, fent pedig megjelennek az ú jtipusú  magyarok : Sonkoly-Krausz 
báró s az új földesúr : Pohlenberg. Az egykori Bezirker, Prosperjeck fiából 
m agyar ügyvéd lesz, s az első állam i tan ító , Aufbauer úr, a m agyar gyűlölő 
rom án dászkál fiával szav a lta tja  március 15-én a T alpra m agyart. Mindenki 
el van bűvölve, csak a dászkál jegyzi meg : „Nem  ez a fontos, hogy m it mond 
az em ber. . ., am it érez“ s csak az öreg V arjassy feleli rá : „Még csak nem is
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ez a legfontosabb, sajnos, hogy mit érez az em ber, Hanem, hogy m it cselekszik. 
A cselekedetek döntik el egy nemzet sorsát, nem az érzések.“

A második regény m ár ebben a világban játszódik. A nem zet az „európai“ 
eszmék és délibábos ábrándok tükrében szemléli jövőjét. Legfőbb büszkesége 
és törekvése a haladás, a po lg áro so d ás... Ezek m egtestesítője Varjassyék 
főispán fia. Közben a kastély árnyékában s a polgárosodás jegyében idegenek 
ülnek a falu nyakára : Ázik ä zsidó boltos, Franyek a jegyző, Brencsák intéző, 
Bács János az ispán és az ú j pópa. . .

A vezető réteg vaksága, a hivatalosok olympusi elzárkózása s az idegenek 
tervszerű m unkája aztán egy-kettőre koldusbotra ju tta tja  a falu m agyarságát, 
s azok egymás u tán  adják  át helyüket a titk o s pénzekkel táp lált románságnak.

Csak az öreg Varjassy házaspár lá tja  m egtörtén, hogy mi tö rtén ik  i t t ,  s 
Holló tiszteletes, de ők sem m it sem tehetnek. Az öregek m egkeseredett szívvel 
té rnek  sírjukba, hajlékukban pedig csakham ar az oláh ispán ü t tan y á t.

S a nóta vége? Bács János fia A lexandru Baciu m ár a vidék ura lesz, 
s a főispán még lá tja , am int oláh katonaszekerek kanyarognak a falu ország
út ján . . .

Wass A lbert regénye korának kétségtelenül egyik legjellemzőbb oldalát 
ragadja  meg, s legsúlyosabb hibáját* tá r ja  fel.

Á regény számonkérés, de egyben figyelmeztetés is. A haza jórészének 
felszabadulása s a ránk nehezült nyom ás enyhülése pillanatában a m últ 
példájával óv bennünket a ttó l, hogy újból elfeledkezzünk m agunkról, s odaadó 
m unka helyett henye pom pázásra ad juk  m agunkat, nem zetépítés helyett 
divatos jelszavaknak hódoljunk.

Irodalmi szempontból az első regény a sikerültebb. Az események oly 
finom an szövődnek benne, m int ahogy a fák nőnek s az élet folyik. A tem pósan 
alkotó hétköznapok, a lassan múló évszakok ütem e a könyvé. Kevés olyan 
írá s t olvastam , mely előadásának m enetével ily tökéletesen éreztette  volna 
a benne lepergő időt.

A második regény zökkenő nélkül, de kissé nehezen indul. Az egész 
első kö tet eltelik az egym ásután fellépő alakok bem utatásával. Valóságos 
epikai seregszemlében van részünk. A történések a második kö tetben  já t 
szódnak le. I t t  az események sodró erővel rohannak, s egy percre sem von
h a tju k  ki m agunkat hatásuk  alól.

Wass A lbert alapjában véve szelíd tan ító , de előadásának van valam i 
szuggesztív ereje : tan ításai e llenállhatatlan  erővel áradnak a sorok közül.

A regényeket finom lírai fá tyo lként egységes hangulat lengi á t, mely 
főképpen a stílusból árad  felénk. Különösen a leírások hangulatosak. Az író 
nyelvének egyéni finomságain kívül a nagy m értéktartással alkalm azott 
tá jszavak  és szólások adnak üde zam ato t és friss ízt.

A könyv ébresztő ereje az Elnémult harangokéval vetekedik. O lvasását 
főkép az ifjúságnak aján ljuk  szeretettel.

Székelyudvarhely. , Tóth Béla-

Dr. liánkúlv Dezső: A negyvenéves Lulheránia. Budapest. A D eák-téri 
Luther-Szöw tség kiadása. 11 1.

A tetszetős alakban megjelent kis füzet a D eák-téri evangélikus templom 
énekkarának negyvenéves tö rténe té t tá rgya lja . A szerző, aki az énekkarnak 
elnöke, de egyben évtizedek óta működő tag ja  is, m unkájában érdekesen m utat 
rá  egy kis tem plom i énekkar szolgálatának is nagy jelentőségére m ind egyház
építő mind egyházművészeti szempontból. Ezeknek a buzgón és k itartóan  mű
ködő karegyesületeknek köszönhető, hogy az ünnepélyes protestánsistentisztele
teknek  lassan m ár alig nélkülözhető része lesz a karének. — A kar eleinte 
v ilági célt szolgáló énekegyüttesként a laku lt meg 1904-ben R őthy K ároly és 
Füzesy (Fuszek) István  vezetésével és Bruckner Frigyes D eák-téri kántor 
a la t t  alakult egyházi énekkarrá. Az első világháború u tán  Mendöl Ernő a 
k a r t  150 tagú gyermekkórussal gyarap íto tta . A kar további m unkájában 
m int vezetők és irányítók : vitéz K endeh Kirchnkapf Gusztáv lelkész, Kapy-
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K rálik Jenő, W eltler Jenő karnagyok és Zalánfy A ladár, a tem plom  főorgonása 
nyertek és nyernek ma is érdem eket.

Érdekes és igen tanulságos lenne, ha hasonló füzetkiadványok alapján 
a hazai tem plom i énekkultúránkról általános á ttek in tést kaphatnánk.

Budapest. Dr. Rezessy Zoltán.

Kmlász E rn ő : Az igazság ú tján . Budapest, 1944. P á tria . 151 1.
Kudász újabb m unkája első kötetének (Egy lélek tengeréből) nemcsak 

fo ly tatása, de elmélkedései terén egy fontos továbblépést is akar jelenteni. 
E zt legjobban tán  a következő írásával fejezi k i : „Egész életem ben a realitást 
kerestem, az exakt tudom ányokat m űveltem  — épp ezért csodálatos és 
tanulságos a jövő számára, hogy az úgynevezett komoly tudom ányok intenzív 
művelése m ellett mégis a kom o ly ta lan ^), m egfoghatatlan, bizonytalan 
filozófia és psychologia berkeiben kö tö ttem  k i.“ Ez érlelte benne végső dön
téssé: „Minden exakt, reális tudom ány  bizonytalan, hiábavaló és Időben 
változó, csak az általam  is sokszor lemosolygott és az átlagem bernek csak 
hitből adódó misztériumok a m inden idő t túlélő, változatlan örök igazságok.“

A legérdekesebb és legfigyelemrem éltóbb Kudász könyveiben, hogy az 
a mai nemzedék átlagem ber lelki tükörképéül tekin thető , am int a m ateriális 
életszemléletből ráébred a spirituális világ örök igazságaira. N ála ez az élmény 
saját m aga által figyelem a la tt ta r to t t  érzelmi és gondolati világnézetválto
zásban öntudatosodott. Ez a szándéka és erről való nyilvános bizonyságtétele 
elismerésre m éltó, a m ellett hogy világképe távolról sem m ondható még 
kialakultnak. Gondolatai sokszor túlegyéniek, elfolyó általánosságokba veszők, 
néha csaknem közhelyként hatók . Máskor viszont nyilvánvaló önellent
m ondásokba kerül (pantheizmus és személyes istenhit), vagy közrehoz olyan 
közléseket, amik az írói szerénységgel nehezen hozhatók összhangba (Az 
egyetemi ifjúsághoz, Találkozásom Prohászka leikével).

A könyv érdekes lélektani tanu lm ány , de szerzőjének további komoly 
elmélyülést és szellem tudom ányi tanulm ányokat kell ajánlanunk, nem
különben azt a m ár hangozta to tt tanácsunkat, hogy p róbálja  közlésanyagát 
versekben kifejezni.

Budapest. Dr. Rezessy Zoltán.

1000 év kórusa. Forrai Miklós gyűjteménye. M agyar K órus k iadása . 
I— X X III. és 1—336 oldal. Az Éneklő Magyarország sorozat X I. kötete.

H ozzászoktunk m ár, hogy a M agyar Kórus értékesnél értékesebb és 
szebbnél szebb kóruskiadványokkal lepi meg a m agyar karvezetőket s éneke
seket. Gondoljunk csak a K odály és B artók kórusok kiadványaira , vagy 
a  Társas Énekekre, az E rdélytől Felvidékig c. 'gyűjtem ényre és még sok más 
gyűjtem ényes kiadványra, m elyek a  karvezetők, különösen a vidéki k ar
vezetők e lő tt fe ltárták  a nyugati és m agyar klasszikus kórusirodalm at, s 
a lap já t ve te tték  meg ezáltal egy tisz tu ltabb  és művészibb kóruskultúrának, 
az Éneklő Ifjúságnak s az Éneklő M agyarországnak. Mondom, hozzászoktunk 
m ár ezekhez az értékes és kedves ajándékokhoz, mégis m ost szinte meg
bűvölve tek in tünk  erre az új, vaskos kö tetre , mely az egész európai ének és 
kóruskultúrának egy eddig sehol nem  lá to tt, páratlanul gazdag keresztm et
szetét adja. Az előszó szerint tankönyvnek  készült ez a gyűjtem ény (a Zene- 
m űvészeti Főiskola m ajd m inden tanszakának  növendékei részére), de egyet
len karvezető könyvtárából sem hiányozhatik . Egyházi és világi énekkarok, 
ifjúsági és felnőttek kara, vegyes- és egynemű karok, a-cappella és hangszer- 
kísérettel rendelkező kórusok eg y arán t nagy választékban ta lá lnak  benne 
megfelelő darabokat egy szólamtól egészen hatszólamú kórusokig. A K r. előtti 
5. századbéli származó Pindaros ódától kezdve minden századnak és m inden 
európai nem zetnek m egtaláljuk a  m aga jellegzetes szerzőjét és darab ját. 
A nevesebbektől többet is p l.,: Josq iűn  de Prés 5 kórussal szerepel, Orlandus 
Lassus 7, Palestrina 5, Marenzio 3, H assler 3, Praetorius 2, M onteverdi 2, 
Antonio L o tti 3, Bach 3, L iszt 4, B artók  4, K odály 9 kórussal szerepel a 
gyűjtem ényben. De m egtaláljuk benne az újabb és m odern európai zene
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egy-egy jellegzetes képviselőjét is, m int pl. Debussy, Stravinszki egy-egy 
kórusát. A klasszikus m esterektől (H aydn, M ozart, Beethoven) épúgy 'm in t 
a rom antikusoktól (Schubert, Schumann, B rahm s, Verdi), vagy B artókon és 
K odályon kívül más m agyar szerzőktől (K ersch, H arm at, Bárdos) is ta lá lunk  
benne egy-egy m űvet. A  fordítók közül m egem lítjük K erényi, N ádasdy és 
Szabó Miklós nevét, ak ik  a legtöbb m űvet ford íto tták  m agyarra. Nem 
közönséges ta r ta lo m m u ta tó k  teszik könnyen kezelhetővé és használhatóvá 
a hatalm as gyűjtem ényt. Ilyen ta rta lom m utatók  szerint van az anyag 
á ttek in th e tő v é  té v e : időrendi sorrend, cím és kezdősorok szerint (oldalt 
az egyes darabok szólam ainak rendelőszáma!), szerzők szerint, kánonok 
jegyzéke, pa rtitú ra  sorok szerint (egy-két-három -hatsorosak stb.), az egyes 
m űvek eredeti címe és forrása, a fordítók nevei, a la tin  szövegek m agyar 
fordítása.

Ism ertetésünket F o rra i Miklós előszavának utolsó m ondatával fejezhet
jü k  b e : „Legyen ez a tankönyv az Éneklő Magyarország céljainak elő- 
segítője.“ ! Vikár Sándor.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HlREK

Hírek az Országos Református Tanáregyesület üdülőiről.

A balatonboglári üdülőben, mivel a  tagok  kellő számmal nem  jelen t
keztek , a  konyhát nem  n y itja  meg az egyesület elnöksége, de lakást ad  a 
jelentkezőknek, az egyesület, az Ev. T. E . és az Orsz. Középisk. Tanár- 
egyesület tag jai részére a  villák szerint 4, 3 ‘50 és 3 P -ért (naponként és 
szem élyenként); lelkészek és más pedagógusok részére 50% -kal, nem  peda
gógus pártoló tagoknak 100 %-kal drágább áron. A k u rtax á t m indenki külön 
fizesse, s a szolgálatért a telepfelügyelőnek kb. 10% borravalót adjon.

A borszéki v illában  nincs akadálya a  nyaralásnak, beutazási engedély 
nem  kell, csak arcképes személyazonossági igazolványokat kell vinni.

Jelentkezni lehet az egyesület elnökségénél (Debrecen, Ref. Kollégium), 
ahol „T ájékoztató“ is kapható.

A bogiári telepfelügyelőnk is fel v an  hatalm azva a vendégek beutalá
sá ra  és a  lakásdíjak felvételére.

Igazgatóság.

A szarvasi ág. h itv . ev. V ajda Péter-gim názium  felügyelőbizottsága 
pá lyáza to t hirdet egy magyar-francia szakos tanári állásra. Pályázhatnak  
okleveles m agyar-francia szakos, evangélikus, esetleg reform átus vallású 
tanárok . A kellően felszerelt folyam odványokat az iskola igazgatóságához 
jú lius 20-ig kell benyújtani.



HONVÉDELMI* ISMERETEK
LEÁNYOK SZÁMÁRA

S -H , NI-IV. és V-VI. KÖTETE MEGJELENT.
Ezenkívül kapható a

Honvédelmi ismeretek leány VII—VIII., fiú V—VI. 
és VII—VIII. kötete.

Megrendelhető : Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalatánál, 

Debrecen, Böszörményi-út 6. sz .;

könyvkereskedés,
Debrecen, Ferenc József-út 26. sz., 

valamint az összes íöbizományosoknál.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter űr 108,231—1938. 
IX. sz. 1938 jannár 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 előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multfi vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállata. 1944—1518.
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az oüszágos REFORMÁTUS tanáregyesület és az országos 
EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
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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.
Evanyélikus részről: dr. Bánkúty Dezső, dr. II. Gaudy László 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M E G JE LEN IK  évenként 12 füzetben.
E L Ő F IZ E T É SI D ÍJ  egész évre 6 P . Egyes szám ára 80 fillér. — 

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

K É Z IR A T O K  református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, 
Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz 
(Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők.

AZ ORSZÁGOS REFO RM ÁTU S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. Évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A  balatonboglári 
üdülőben nyaralási segélyre június 10-ig.

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.

A Z  E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 3 P  20 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 80 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 6 P  évi 
tagsági díj.

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

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.



Bohár Gabriella : Őszinteségre nevelés 1)59

őszinteségre nevelés.*-

Nevelőmunkánk egyik legfontosabb, legnehezebben megközelít
hető célkitűzése: tanítványaink teljes, sunyiság'-, alattomosságmentes 
őszintesége. Ez az igazi értelemben keresett őszinteség nem lehet 
természetesen árulkodás vagy álőszinteség. Tanárember külön, állan
dóan finomodó érzékkel érzékeli az említett fogalmak közti különb
ségeket. Nagy óvatossággal indítja meg az őszinteségre nevelést 
alsó fokon, nehogy azon vegye m agát észre : szenvedélyesen árulkodó 
tanítványok veszik körül. Kicsikben ugyanis nagyon könnyen fej
leszthető ez a kellemetlen és rú t hajlam. Középfokon a helyzet las
san, fokozatosan megváltozik. Állandóan növekszik a társak közti 
összetartás. Az esetleg eddig elért igazi őszinteség is könnyen veszélybe 
ju t. Leánytanulók gyakran próbálkoznak valami pajtáskodó álőszinte
séggel, és alkalomadtán lelkesen hódolnak túlzó, már egészségtelen 
„falazó“ hajlamoknak is. Felső fokon pedig, kellő tanári előrelátás és 
szeretet híján mindjobban visszahúzódik a tanítvány : gyanakodó, 
túlóvatos, megközelíthetetlen.

Ennek az általános állapotnak javításával próbálkozik minden 
megfontolt, óvatos nevelőmunka. A tervek, célkitűzések megvalósí
tása azonban igen nehéz; különösen kellő gyakorlattal még nem 
rendelkező, fiatal tanár számára. Sok meglepetés, csalódás éri a leg
jobb szándék, eszményi elképzelés ellenére is. Elcsüggednie azonban 
nem szabad ; időmultával — ha teljes szívvel, odaadással dolgozik — 
mind jobb lesz az eredmény. Talán ezen a téren érvényesül legjobban 
az egyéniség. Minden pedagógus más és más módon próbálkozik 
tanítványai lelkének megközelítésével, megkeresésével, hogy így 
baráti, majdnem testvéri közösségben haladhasson előre eszményi, 
valóban teljes, nevelő- és oktatóm unkát biztosító útján.

őszinteségre nevelő általános módszer tehát elképzelhetetlen. 
Van azonban néhány, a legtöbb egyéni módszernek segítséget nyújtó, 
ismert eszköz. Ezekről s hozzájuk fűződő szerény tapasztalataimról 
szeretnék e helyen néhány szóval megemlékezni.

Az őszinteségre nevelés fontos eszközei: az élményi feladatok és 
dolgozatok, osztályfőnöki órák, négyszemközti beszélgetések, alkalomszerű 
levelezés. Gyakran igen jó szolgálatot nyújt az osztálykrónika állandó 
készíttetése is. (Meg kell jegyeznem : észrevételeim nagyobb részben 
azt a szerencsés helyzetet veszik alapul, mikor az osztályfőnök egyben 
magyar tanár is.)

Elhangzott a budapesti ev. leánygim názium  nevelési értesezletén.
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Az élményi feladatok és dolgozatok nagy pedagógiai jelentőségé
ről már sok szó esett. Bizonyos is : ha a tanuló észreveszi, hogy őszinte
ségén nem mosolyognak, hibáit megértik, és nem törnek azonnal 
pálcát fölötte, inkább tanácsot, segítséget nyújtanak : megnyilat
kozásaiban mind bátrabbá válik. Sokszor igen nehéz kérdésekre 
keres és találhat megoldást éppen írásbeli feladatain keresztül.

Egyik kis tanítványom pl. szégyenkezve számolt be „Mikor érez
tem lelkiismeretfurdalást“ című dolgozatában arról, hogy egyszer 
kihallgatta egymással sokat viaskodó szülei szóváltását. Állandóan 
a válás gondolatát kerülgették, és közben elhangzott a végzetes 
kijelentés : „Ha a gyermek nem lenne, élnénk, mint Marci Hevesen!“ 
A kisleányt ez a néhány szó annyira megrázta, hogy valósággal gyűlölni 
kezdte szüleit. Később azonban, látva mindkettőjük kétségbeesett 
harcát gyermekük foszladozó szeretetéért, lassan ébredezni kezdett 
lelkiismeretfurdalása, s a kihallgatott megjegyzés mind többet veszí
te tt lelkében jelentőségéből. Megpróbálkozott a nehéz helyzet javítá
sával, felvette a békítő, közvetítő szerepét. Az eredmény meglepő 
volt. „Most már sokkal ritkábbak a veszekedések! Nagyon szeretjük 
egymást!“ — fejezte be a dolgozatot. Ennek a kisleánynak két 
oldalnyi őszintesége nemcsak saját leikével, otthonával, körülményei
vel is jobban megismertette az osztálytanárt, mint bármilyen szemé
lyes környezettanulmányozás, és így tanácsaival sokkal jobban 
elősegíthette lelkének további kedvező fejlődését. Egy másik kis
leány utólagos lelkiismeretfurdalásának oka : egyszer özvegy édes
anyjának sírva te tt  szemrehányást, hogy sokat hagyja egyedül 
társasága, barátnői kedvéért. A dolgozat másik fele csupa anyja 
iránti rajongás, bocsánatkérés volt. Láttam, hogy a gyermek nagyon 
elhanyagolt, egy pár cipője van, anyja öltözete pedig igen finom és 
választékos. A legközelebbi érdeklődés alkalmával megmutattam 
neki a dolgozatot. Végigolvasta, keservesen sírt és sietve elment. 
Két bét múlva a gyermek bejelentette, hogy anyuka állást kapott. 
Karácsony után pedig egy anyuka kötötte meleg kabátot mutogatott 
büszkén. Sok tanulságot nyújto tt pl. a „Milyen vagyok én?“ című 
dolgozat is. (Mindkettő alsó fokon.) Fogyatékossága volt, hogy a 
kisleányok többnyire inkább hibáikat vették sorra, és jellemezték 
sokszor igen találóan. Mulatságos volt az egyik 12 éves kisleány 
felkiáltása. Hiúsága miatt kesergett: „Nagyon sok időt töltök a 
tükör előtt! Pedig, tessék elhinni ; tudom, hogy nem vagyok szép, 
és a hiúskodás nagy hiba, de hiába!“ A sok őszinte, bár egyoldalú 
vallomással szemben egyikük valósággal Dickens-i hősnek rajzolta 
magát. Nagyon meglepődött, mikor odaírtam : „Tulajdonságaiddal 
mintha már találkoztam volna itt és i t t .“ El is röstelte magát, érdek
lődő társainak sehogy sem akarta  megmutatni a dolgozat végéhez 
írt bírálatot. Javítási óra végén pedig bocsánatot kért. Egy másik 
iskolából jö tt, különben szép előmenetelő kislány sehogy sem tudta 
megtalálni magyar dolgozataiban a kellő hangot. Szónokias volt és 
ünnepélyes. Mikor azonban egyszer „Hóesésben a pesti u tcán“ tapasz
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ta lt élményeiről kellett beszámolnia, megfeledkezett az eddig mindig 
magára öltött merevségről. Szomorúan hasonlítgatta össze a pesti, 
havas világot, annak lehetőségeit az otthoni (vidéki kisleány volt), 
vakítóan fehér tél boldogságával. A dolgozatra jeles osztályzatot 
kapott és odaírtam : „Látod, most őszinte voltál!“ Óra után pirosán, 
zavartan érdeklődött megjegyzésem pontosabb magyarázata iránt. 
Azóta osztálya egyik legügyesebb fogalmazója.

Természetesen az őszinteségre nevelés eredményességét nagy 
mértékben befolyásolják a tanártól független tényezők is. így pl. az 
osztály összetétele, beállítottsága, életének körülményei.

Felső fokon, VIII. osztályban próbaképpen két éven egymás 
után írattam  meg „Az eszményi otthon“ elképzelését. Az egyik 
osztály nagyon tehetséges volt, erősen irodalmi beállítottságú, időn
ként kissé talán már irodalmiaskodó is, a mellett meglehetősen zár
kózott. Nagy részük ügyesen, szinte írói készséggel dolgozta fel a 
kérdést. Ragyogó képekben, káprázatos színekben bontakozott ki 
leírásaikban az otthon eszményének rajza. Meglepő volt azonban, 
ezek a rajzok mennyire olvasmányízűek voltak, mennyire nem álltak 
kapcsolatban jelenlegi vagy eljövendő életük lehetőségeivel. Szülői 
otthonát csak egy látta eszményinek. Itt ugyanis — hangsúlyozta — 
nem korlátozza semmi, szülei minden vágyát, kívánságát teljesítik. 
Az elképzelések ötven százalékában tengerpart szerepelt, csodálatos 
parkok évszázados fákkal, lobogó fahasábokkal teli kandallók. Kicsit 
hasonlít feszményi otthonuk a Manderley-házhoz (regényének divatja 
ugyanis akkortájt érte el csúcspontját). Ezek a tanulók tehát nem 
voltak hajlandók érzéseik őszinte feltárására, olvasmányaik mögé 
bújtak. A következő év nyolcadikosai előmenetelükkel bizony mindig 
az utolsók közt kullogtak. Dolgozataik közt sok&zor alig akadt két- 
három jeles. Keveset olvastak, s ez alaposan meg is látszott reproduktív 
munkáik színvonalán. Kötést viszont meglehetős gyakran kellett 
elszedni tőlük óra alatt. Az eszményi otthon rajzát mégis tizenhatan 
készítették el jeles eredménnyel. Egészen meglepő melegséggel és 
őszinteséggel rajzolta meg nyolcvan százalékuk eljövendő életének 
ábrándképét. A jövendő elképzelésében gátlás nélkül nagy szerépet 
ju tta ttak  a férjnek és eljövendő gyermekeik csapatának. Valószínű
leg befolyásolta a nagy őszinteségkülönbséget az a körülmény is a 
többi adottság mellett, hogy az előbbi osztály kényszerítő körülmé
nyek következtében nyolc év a la tt háromszor kapott új, más mód
szerű és egyéniségű osztálytanárt, míg a másik csoport nyolc éven át 
ugyanazon egyéniségtől irányítva mindig ugyanazt a módszert is 
követhette.

Érdekes az is, milyen óvatossággal és körültekintéssel kell 
válogatnunk az őszinteség megmozdításárá alkalmasnak vélt tárgyak 
között. Különben a tanuló azonnal visszahúzódik. Egyszer például 
alaposan rámpirítptt egyik kis tanítványom! A Toldi első énekével 
kapcsolatban „Legtitkosabb vágyam “ címmel adtam élményi felada
tot. Első felolvasóin így kezdte : „Legtitkosabb vágyamról nem ír-
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hatok, mert ahogy leírom, már nem a legtitkosabb. Beszámolok azon
ban egy, eddig szintén titokban ta r to tt kívánságomról.“

Első osztályban nagy az osztályfőnöki órák szerepe is. A kicsik 
még hihetetlenül közlékenyek. Ötven perc sohasem elég arra, hogy 
mindnyájan beszámoljanak tapasztalataikról. Gyakran előfordul, 
hogy valósággal rimánkodnak ; maradjunk bent tízpercben is! Egyik 
elsős tanítványom egyszer keservesen sírt otthon, m ert betegsége 
m iatt nem lehetett o tt a karácsony utáni első osztályfőnöki órán, s 
így nem mesélhette el élményeit. Egy másik az órán pityeredett el, 
mikor a szülők iránti tiszteletről beszélgettünk. Ifogy' csókoljon ő 
anyukájának kezet hazaérkezésekor. Hiszen nemcsak nem engedné, 
de ki is nevetné érte! Egy másik annyira hatása alá került az udvarias
ságra vonatkozó megbeszélésnek, hogy másnap a villamoson még- 
csak nem is egészen középkorú úrnak ajánlotta fel a helyét. Következő 
órán jelentése alapján pontosan kellett meghatároznunk a határokat. 
Évek múltával mind kevesebb a bátorság leánygyermekben arra, 
hogy az osztály közössége előtt számoljon be ifjú, még bizonytalan 
egyensúlyú lelkét foglalkoztató kérdéseiről. Negyedikben pl. már 
váratlan volt, s a vallomástevő gyerekessége mellett némi kis nagy
képűséget árult el az az osztály előtt beterjesztett jelentés, mely sze
rin t az illető kis bakfist minden nap nyomon követi két diák, s hazáig 
elkísérik. A jelentés függeléke : tanácsot kér, mert már igazán nem 
tudja, mit csináljon! Érdekes volt, az osztály milyen feltűnő aggodal
maskodással, komolysággal figyelt a felsőbb véleményre. Az osztály
főnök, jól ismerve a jelentéstevőt, tréfásan kérdezte meg : Vájjon 
nem neveti-e el magát olykor a két „üldöző“ láttára? Még nem 
hangzott el egészen a piruló beismerés, s egy másik kisleány minden 
jelentkezés nélkül, magáról megfeledkezve, izgatottan ugrott fel 
helyéről : „Ezt mondtam én is, mire kicsúfolt és azt mondta, hogy 
irigykedem rá!“ Az osztály aggódása ekkorra már fékezhetetlen 
kacagásba fordult, az osztálytanár pedig ebből a kis jelenetből 
nemcsak két tanítványát ismerte meg jobban, de láthatta  a társak 
magatartásából, hogy többségük nagyon is elítéli a kis éretlenkedőt.

Középfoktól kezdve már a négyszemközti beszélgetések a beszámo
lók, tanácskérések legfőbb eszközei. Igen alkalmasak arra, hogy el
mélyítsék a tanuló őszinteségét. A tanár is mélyebbre tekinthet a 
könnyen elzárkózó gyermeki lélekbe, irányíthat, vezethet olyan 
kérdésekben, melyekkel tanítványa valamilyen okból nem mert 
szülei elé állani. Természetesen ezekben a beszélgetésekben is nagy 
körültekintésre van szükség, nehogy valami burkolt árulkodás, di
csekvés, hiúskodás, esetleg a tanár félrevezetése rejtőzzék a tanács
kérés mögött.

Ugyanilyen óvatosságot kíván a tanár és tanítvány közti esetle
ges levelezés is. Ez inkább nyáron, vagy a tanuló betegsége esetén 
szükséges a közvetlen kapcsolatok megőrzése céljából. Gyávább 
tanuló azonban nem egyszer beszélgetés helyett is fordul ehhez a 
módhoz.
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Egyik kis tanítványom szorgalmas, jó tanuló volt, de merev, 
nehézkes mozgású, félénk és túlságosan zárkózott. Ezért a negyedik 
év elején többek közt neki is ajánlottam, hogy jelentkezzék az iskola 
tánctanfolyamára. Merevsége itt kissé csakugyan feloldódott, de 
élményeiről hallgatott egyelőre. Egyszerre azonban levelet ír, még
pedig — mint bevezetésében jelezte — több előző összetépése után 
elindított levelet. Beszámoló volt. Ügy érzi, a tánciskola hatása alatt 
előnyére változott. A felelésben is bátrabb és határozottabb. A követ
kező rész — bevallom — kicsit megijesztett és lelkiismeretfurdalást 
is okozott. „Egy kis baj történt azonban... — írta  ugyanis pontjel
zésekkel —, féltem, hogy a tanulásnak hátrányára szolgál, de most 
már tudom ; azéit még mehet a munka, ha az ember valakit szeret!“ 
Tiszta kis gyermeki lelkének ez a kedves őszintesége adott alkalmat 
arra, hogy figyelmét és érdeklődését óvatosan és tréfálkozva vissza
fordítsam a váratlan balesettől tanulása felé. Év végére bizonyít
ványa jobb volt, mint egyszer is az előző három évben.

Osztályomban hetenként egyszer tíz percet rászánunk az osztály
krónika meghallgatására. Ezt mindig más és más tanuló készíti 
előzetes feljegyzései alapján. Az osztálytanár így nemcsak a hét min
den fontosabb eseményéről értesül, hanem egyúttal új és új színekkel 
gazdagodik osztályáról alkotott képe is. Az elmúlt évben pl. többek 
között megtudtam, hogy egyik osztályelsőm titokban nagy divat
rajzoló, és tízpercekben igen sokat társalog negyedikes létére külön
böző selymek, szövetek eséséről, bonyolult ruhaszabásokról stb.

A tréfás beszámolókról egyszerre tudatossá vált bennem az, 
am it soha' nem láttam  világosan : miért nem ad ez a tanuló soha 
többet magából iskolájának, m int amennyi előmeneteléhez éppen 
szükséges.- Megtudtam azt is, hogy az a kedves, szende kisleány az 
utolsó padban nagyon szeret csípni, rúgni, sőt a hátbaütéstől sem 
riad vissza. Felfedeztem, hogy egyik gyámoltalanabb fajta tanítvá
nyom alapjában kitűnő megfigyelő, és igen fejlett a humorérzéke is. 
A másik, jobb fogalmazó pedig meglehetős ügyességgel leplezte 
eddig dolgozataiban ötletszegénységét. A krónikaírásnál azonban 
ez nem sikerült. Megtudtam azt is, hogy a latin óra előtti lámpaelal- 
vásnak némi oka a dolgozatírástól való félelemben is rejlett. Annál 
rettenetesebb volt azután a bűnhödés, a sötétben lebonyolított nagy 
felelés alakjában. Ugyanígy sorra kerültek más órák bűnei is, természe
tesen szelíd szánom-bánomok kíséretében. Az osztálytanár, ha nem is 
adott egészen hitelt az ígéreteknek, azt mindenesetre jól megjegyezte: 
kire mikor, miért és miben kell jobban ügyelnie. Természetes azonban, 
a beszámolókat sohasem használta fel megrovás, büntetés alapjául.

Ennyit az őszinteségre nevelés eszközeiről. Felsorolásom termé
szetesen korántsem teljes. A példák, próbálkozások közt bizonyosan 
sok a támadható, vitatható. Megdönthetetlenségre nem is töreked
tem, inkább a különböző vélemények megmozgatására. Ha ez sikerült, 
úgy cikkem célját teljes mértékben elérte.

Budapest. Bohár Gabriella.
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Iskolai múzeum a nevelés szolgálatában.*
Amikor nevelő hatásról beszélünk, a múzeum bizonyára senkinek 

sem fog e l s ő s o r b a n  eszébe jutni. Inkább effélékre szoktunk ilyenkor 
gondolni: család, iskola, utca, színház, mozi stb. Ezek t. i. vagy 
maguk is élő valamik, vagy legalább is maga az élet lüktet bennük. 
Múzeumi holt tárgyak azonban ugyan mivel szolgálhatnák a nevelés 
ügyét?

Már közelebb jutunk a címben kifejezett gondolathoz, hogyha 
felidézzük magunkban azt a mély, nem ritkán templomi áhítathoz 
hasonló hatást, amelynek múzeumjáráskor külföldön vagy itthon, 
közülünk már mindenki elragadtatott befogadója volt. Ez a hatás 
olyan-olyan erős volt, hogy szinte megváltozott emberként léptünk 
ki egy-egy múzeum falai közül és attólfogva emelkedettebb világban 
járóknak éreztük magunkat. Még öreg korunkban is lelkesedéssel 
emlékezünk vissza az ilyen múzeumi gyönyörűségekre.

Szinte meg merném kockáztatni azt az állítást, hogy a n e v e l ő  
h a t á s  e g y e n e s e n  a  m ú z e u m  l é n y e g é h e z  t a r t o z i k ,  s ez létezését is nem 
utolsó renden ennek a gondolatnak köszönheti. Mert nézzük csak : 
mit is foglal magában egy-egy múzeum? Valamely kisebb vagy nagy óbb 
közösség múltjának 'vagy jelenének olyan becses értékeit, amelyeket 
érdemes átmenteni a jövő számára. Az átmentés a mindenkori jele
nen keresztül történik, amelyre hatással kíván lenni. Mii más ez, 
mint nevelői feladat?

És vájjon kikre terjed ki ez a nevelő hatás? A múzeuih a l e g -  
u n i v e r z á l i s a b b  i s k o l a ,  mely kapuit mindenki előtt kitárja. Külföldiek 
is látogathatják. Olyan iskola ez, amelybe nemcsak az ifjúság, hanem 
a felnőtt is eljár, s mind a tanuló, mind a tanult számára van mondani
valója. Már e puszta tényben is nagy nevelő erő rejlik az ifjúság 
szempontjából, amely szeret olyan helyekre járni, ahol felnőttek is 
megfordulnak. Nemcsak azért, mivel a felnőttekével egyenlő jogok 
és lehetőségek csábítják, hanem azért is, mert úgy érzi, hogy az 
iskolában minden túlságosan a tanulói színvonalhoz van alkalmazva.

Azután az is jellemzi ezt az iskolát, hogy itt  nincs látogatási 
kényszer. És mégis akadnak látogatói! Hatásának biztosításához ez 
az ö n k é n t e s s é g  is hozzájárul. Iskolai vezetés alatt induló múzeum- 
látogatásoknál éppen ezért nagyon fontos, hogy a kisebb vagy nagyobb 
csoportok saját külön vállalkozásuknak tekinthessék ezt a kirán
dulásukat.

A múzeum nevelő munkáját megkönnyíti az is, hogy hatása 
sokkal h a r m o n i k u s a b b ,  mint a nagy tömegek által látogatott többi 
helyeké (utca, társaság, mozi vagy akár színház), ahol sok disszo
náns tényező is hat zavarólag.

* E lhangzott a sárospataki reform átus gim názium  módszeres értekezleten.

i
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A múzeum kedvező hatását megkönnyíti még anyagának széles
körű csoportosítása is, amely a kapcsolatbahozásnak (koncentráció) 
nagy lehetőségeket nyújt. Ebben, igaz, a szétforgácsolódás veszélye 
is rejlik, de ez ellen az iskolai célokat követő látogatás tervszerű 
előkészítésével küzdhetünk sikeresen. Az anyag nagy terjedelméből 
származó további lehetőség még az, hogy a tanulónak alkalma van, 
önmagában visszatérve, egyéni érdeklődésének külön útjain is járni.

További előny azután, hogy a muzeális tárgyakat maga az élet 
terem tette meg, e m iatt nemcsak az iskolai szemléltetőképeknél, 
hanem a legtöbb iskolai preparátumnál is valószerübbek. S így nemcsak 
oktató, hanem nevelő hatásuk az ifjúi lélekre sokkal nagyobb eme- 
zekénél. A kettő közötti különbség múzeumunk gyakorlatából ve tt 
példával is hatásosan szemléltethető. Ugyanabban a teremben közel 
egymáshoz láthatók a forgatható tárlóban tetszetősen elhelyezett, 
művészi rajzolású úrasztalterítő hímzésminták, és a két eredeti 
Lórántffy úrasztalterítő. Az utóbbiakat templomi áhítattal szemléli 
mindenki. Lehetetlen is meg nem érezni, hogy e térítőkről az Urat 
örömmel szolgáló lélek áldozatos szeretete és tiszta szépsége mosolyog 
reánk. Ezzel szemben alig él valaki azzal a kínálkozó lehetőséggel, 
hogy az állvány képeit forgassa, legtöbben érzéketlenül mennek el 
mellettük. Ha esetleg maguktól forognának ezek a képek, akkor bizo
nyára nagyobb kíváncsisággal is fordulnának feléjük. Az álló kép, 
sajnos, a mai kor emberének alig mond valamit, tekintélyét talán 
a mozi ásta alá ennyire.

Nem lesz fölösleges címül ír t tételünket még egy-két konkrét 
példával megvilágítani.

Álljunk meg pl. az őskori ember tárgyainál. Az isteni szikrát 
nála sem vonhatjuk kétségbe. Primitív eszközökkel nem lehetett 
tökéletesebbet alkotni. Amint azonban később az eszközök tökéletesed
tek, finomult és szépült az ember munkája is. A bronzkorszaki ember 
tárgyainak ügyes, leleményes, mondhatni, művészi díszítése egyene
sen bámulatba ejthet. S ha ezt az u ta t tovább követjük, a mi könnyen 
csüggedő lelkünk is megtelik az emberi haladásban való erős biza
kodással, másfelől azonban az elbizakodástól is visszatart bennünket 
az a felismerés, hogy minden kor a maga lehetőségeinek megfelelően 
nemcsak igyekezett, de tudott is tökéleteset alkotni. A tehetséget 
isteni ajándékként magával hozta az ember, de a haladás üteme 
természetesen csak fokozatos lehetett.

Amikor a múzeumot járjuk, észre kell vennünk azt is, hogy a 
sokirányú gyűjtőmunka útján odakerült tárgyak, legyenek azok bár 
külön-külön jelentéktelennek látszó, egységbe foglalva, egymással 
kapcsolatba jutva, micsoda fontosságot nyerhetnek az egész szem
pontjából. A mi egyéni viszonyainkra alkalmazva, ez azt az öntuda
tosító felismerést rejti magában, hogy mi magunk is munkánkkal 
együtt hasonlóképpen illeszkedünk bele egy nagyobb egységbe. 
Ha kisszerűnek tetsző működési körben élünk is, a magunk dolgait
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mindig az egésszel való összefüggésben kell tekintenünk és jelentő
ségünket is ebben a viszonylatban kell látnunk.

A múzeum igazi, mélyebb nevelő hatása azonban o tt kezdődik, 
ahol a tárgyakkal a  l á t o g a t ó  é r z é s e i  v a g y  a k á r  e g y é n i  é r d e k e i  is kap
csolatba juthatnak.

Egy közönséges rozsdás sze& pl. drágább nekünk a színarany 
szegnél is, ha megtudjuk róla, hogy Török Ignác aradi vértanú 
sírhelyéből került elő, s valószínűleg bitófájának egyik szege volt. 
A különben értéktelen tárgy szívünkben annak a drága gondolatnak 
jelképévé vált, hogy „ékes és édes dolog a hazáért meghalni“ . Az a 
tisztelet és hálás kegyelet, amely az ilyen tárgyak megőrzésében 
mutatkozik, azonos a látogatók lelkében élő mélységes tisztelettel, 
amellyel mindig — még az ilyen egyszerű tárgyakon keresztül is — 
történetünk minden eseményét nézik. A múzeum tehát arra is nevel, 
hogy sohasem szabad felednünk, hogy mi egy szent eszményeket 
hordozó k ö z ö s s é g n e k  a  t a g j a i ,  a hazának a fiai vagyunk.

Hazafias érzésünk azonban soha sincsen ellentétben az e m b e r i e s 
s é g g e l .  Ezt hirdeti nekünk háborús emléktárgy-gyűjteményünk. 
Ezek a tárgyak ugyanis nemcsak a pusztulás, a hősi áldozat és dicső 
helytállás képeit állítják elénk, hanem arra is szolgáltatnak bizony
ságot — vonatkozik ez főként a hadifoglyokra —, hogy még az 
ellenségben is meg tudjuk becsülni az emberi értéket. Azután milyen 
végtelenül rokonszenves az a kép, amely katonáink háborús levele
zéséből elénk rajzolódik a magyar nép józanságáról és emberiességé
ről. A gyűlölet szava teljesen hiányzik a fronton küzdő magyar katona 
írásaiból. A szenvedéseket végtelen türelemmel és a kegyetlen sors
ban'való csendes megnyugvással viseli, a gyűlölet elől végső ellen
szerül a humorhoz menekül. Az a rendkívül értékes nevelői tanulság 
kínálkozik tehát itten, hogy a magyar a háború forgatagában sem 
engedi magát elvakíttatni a gyűlölettől, és nem tesz, de nem is te tt 
talán története folyamán soha olyat, amiben a háború után szegyeim 
való volna.

Hogy az egyházi vonatkozású tárgyak a legkönnyebben talál
nak u tat a látogatók leikéhez, az egészen természetes. Ezért az ilyen 
gyűjteménynek nevelő hatása nemcsak a diákságra, hanem az ország 
legszélesebb rétegeire, de még az idezarándokoló külföldiekre is fel
becsülhetetlenül nagy. E gyűjtemény további gyarapítása, sőt 
e g y h á z k e r ü l e t ü n k  m i n d e n  é r t é k e s ,  r é g i  e g y h á z i  e m l é k e i n e k  k ö z p o n t i  
m ú z e u m á v á  té t e l e ,  a majd elkövetkező békeidőknek sürgősen teljesí
tendő kötelessége lesz. Patakot m últja jelöliki az ilyen nagyjelentőségű 
gyűjtemény székhelyévé, más vallású testvéreink is, de a külföldi 
protestánsok is itt keresik a református hívő léleknek e kézzelfogható 
bizonyságait.

Az iskolai múzeum egyik egészséges fejlesztési elvét a  h e l y i  k a p 
c s o l a t o k  ápolásában kell látnunk. Az érdeklődést ezzel nagy mérték
ben biztosíthatjuk. A diák itt az anyaiskola értékeit lá tja  bemutatva.
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Pataki önérzete és az iskola iránti ragaszkodása növekszik általa. 
Az idegenre is ezen az úton lehet a legkönnyebben hatni.

Ilyen jó szolgálatot te tt a legrégibb fizikai eszközöknek áthoza
tala a múzeumba. A fizikai szertárban ezek igen gondosan vezetett 
leltári tárgyak voltak, de a maguk eredeti mivoltában hatást alig 
tehettek valakire. A diákok részéről az a veszély is feúyegette őket, 
hogy a modern fizikai szerek környezetében csupán avult, haszna
vehetetlen eszközöknek tekintsék. A múzeumba kerülve, mindenki 
által megcsodált értékekké váltak, s most már senkinek sem jut 
eszébe felróni azt, hogy valamelyik szelep nem jól működik s több 
efféle. Más kapcsolatban már érintettük, de hadd mutassunk rá e 
helyen külön is a múzeumban kínálkozó ama nevelő értékű felisme
résre, hogy a közönséges hasznossági értékelésen felül van a d o l g o k 
n a k  e g y  m a g a s a b b  s z e m p o n t ú  é r t é k e l é s e  i s ,  amely a belső becsre utal.

Vagy az ifjúságot kell közelebb hozni a múzeumhoz, vagy pedig 
— ami talán egy — a múzeumot az iskolához, hogy igazán megérde
melje az ,,i s k o l a i  m ú z e u m “  nevet. A volt és jelenlegi diákok művészi 
alkotásait magában foglaló ,,p a t a k i  s z é p é s z e t i  g y ű j t e m é n y “  gondola
tára, mint egyik ilyen lehetőségre, már másutt rám utattam . A mú
zeum itt az Alma Mater és fiai közti kapcsolat ápolásával és kimélyí
tésével nagy szolgálatot tehetne a nevelés ügyének is. Nem szabad 
azonban a múzeumot e téren teljesen magára hagyni. Az iskolának 
arra kell nevelnie növendékseregét, hogy a közös Nevelő Anya iránti 
szeretetét és háláját a későbbi években külsőleg is jobban megmutassa. 
Ha lesz belőle ember, vagy talán éppen nagy ember, nem szabad 
felednie azt, hogy az iskola segítette őt hozzá. Nemcsak szóban, 
írásban, vagy esetleg pénzben lehet és kell ezt a hálát leróni, hanem 
szükséges az is, hogy ez a kapcsolat itt a helyszínen, minden időkre 
szólóan, kézzelfogható tárgyi alakban is láthatóvá váljék.

Viszont ezen a téren a mi részünkről is akadnak még teendők. 
Az iskolának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy nagy- 
jaival való kapcsolatát mind növendékserege, mind pedig a nagy 
nyilvánosság felé necsak szerényen, szinte eldugva, szétszórtan, 
nehezen hozzáférhetően, hanem sokkal hatásosabban, tüntetőbben 
mutogassa. Ne az érdeklődők szedegessék össze'ezeket a dolgokat, 
hanem az iskola már készen adja így a látogatóknak. A  f ő i s k o l á n a k  
e g y  n a g y ,  k ö z ö s  g y ű j t e m é n y e  lebeg itt szemem előtt. Ezt természetesen 
magam is csak egy szerencsésebb és talán távolabbi jövőben gondol
nám megvalósíthatónak.

Hogy növendékeinket érzésileg' jobban hozzánk kössük, s így 
a múzeum nevelő hatását fokozzuk, gyűjteményünk még egy irány
ban szorulna továbbfejlesztésre. Diákságunk szülőföldjéről, az ő 
falujukból kellene valamit idetelepíteni. Egy kis szülőföld-múzeum 
létesítésére gondolunk itt. Hogyha az utolsó békeévekben itt  járt 
kedves német barátunk a főiskolában létesítendő német szobáért 
lelkesedhetett, miért ne létesíthetnénk mi egy nevelő értékű ,,m a g y a r “  
s z o b á t ,  ahová bevonulhatnának a mi diákvidékeinkre, e vidékek
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falvaira és azok népi életére jellemző tárgyak. Zemplénen kívül 
elsősorban Abaúj, Borsod, Gömör, Szabolcs, Szatmár és Ung megyék 
jöhetnének itt  szóba, mind olyan helyek, ahonnan évszázadok óta 
sereglenek hozzánk a tanulnivágyó ifjak. Eleinte természetesen min
denhonnan csak egy-két tárgy kerülne ide, s a fiúk ízlésére lehetne 
bízni, hogy ők mit tartanak érdemesnek és alkalmasnak erre a célra. 
Ez növelné az összetartozás és idetartozás érzését, s felemelőleg hatna 
az a gondolat, hogy az ő otthoni környezetüket itt is megbecsülik. 
Azt is példázná ez a kis gyűjtemény, hogy a tanult embernek nem 
szabad sóba teljesen elszakadni attól a falutól, ahol bölcsője ringott. 
Hogyha pedig majd szebb békeidőkben megkezdődhetnek a tervezett 
Pataki napok, amelyek egy nagy találkozóra összehozzák itt a volt 
diákokon és városi szülőkön kívül a falusi szülőket is, ez utóbb'ak 
a múzeumban is boldogan láthatják, hogy ők hozzánk hazajöttek.

Megengedem, hogy ezek csak álomképek egy szebb jövőről, de 
legalább rávilágítanak a messze célokra, amelyek felé haladnunk kell. 
S ez sem haszontalan dolo£!

Sárospatak. Jakab Károly.

Á kézi pergőgépekről. 1

A „kézi pergőkép“ elnevezés egy újfajta szemléltető eszközt 
jelöl, ami különösen alkalmas a kisebb terjedelmű mozgások szem
léltetésére, és a nagyobb terjedelmű film hasznos kiegészítését jelenti. 
Igen egyszerűen házilag készíthető úgy, hogy az ábrázolni szándékolt 
mozgásról pillanatképeket rögzítünk meg egy-egy kartonlapon (rajz 
vagy fénykép) gondosan ügyelve arra, hogy az egymásután követe 
kező rajzok pontosan egymás fölé kerüljenek. Ezeket a lapokat öss; e- 
fűzzük és ujjaink között lepergetjük. A gyors egymásutánban el-, 
pattanó egyes képek a szemlélőben a mozgás érzetét váltják ki. Az 
„Optikai csalódások“ c. oktatófilmben láthattunk ilyen pergőképet, 
csak más elnevezés alatt. Amit a film m utat, az a régen ismert gyer
mekjáték ; amiről i t t  beszélünk, az pedig eredményesen használható 
szemléltető taneszköz. Készítési és felhasználási módjáról, technikai 
és didaktikai részletekről1 2 most nem kívánunk ismertetést adni, 
jelen alkalommal inkább azzal szeretnénk foglalkozni, hogy a kézi 
pergőkép milyen feladatok megoldására alkalmazható (elsősorban a 
mennyiségtan tanításában), és hogy a vele szemben támasztható 
kívánságok teljesítése mellett és azokon felül is m it nyújt vagy 
nyújthat a vele való foglalkozás.

1 Az Orsz. E vans. Tanáregyesületben B udapesten, 1943. X II. 2-án ta r
to t t  előadás.

2 Jeges Károly : Egy új szem léltetési eszköz : a kézi pergőkép. Magyar 
Tanítóképző, LV1. 141. 1943. — Dr. Bukovszky Ferenc : Kézi pergőképek 
a m ennyiségtan tan ításában . OKTE Közlöny L X X V II. 30. 1943.
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A különböző típusú feladatok megoldására készült következő 
pergőfüzeteket mutatom be : Thales tétele, Két szám négyzetének 
különbsége, Az egyenes egyenlete, A sinus függvény, Sin x és cos x, 
Sin a és cos a, A kör kerülete és területe, Pythagoras tétele, Hippo- 
krates holdacskái, Trapéz területe, Két kör kölcsönös helyzete, Víz
szintes hajítás, A gőzgép, Harmonikus rezgőmozgás, A robbanó 
motor (fényképezve). A fizikai tárgyúakat Jeges Károly kartársam 
készítette, a matematikaiak egy részét tanítványaim : Boda Edit, 
Gotthárd Anna, Szabadváry Ilona és Takács Margit VII. o. tanulók 
rajzolták.

Ezek a füzetek m utatják, hogy milyen természetű feladatokat 
oldhatunk meg ezen a módon. Legegyszerűbb feladat a helyzet- 
változtatás érzékeltetése, amit a „Két kör kölcsönös helyzete“ c. 
füzet m utat. ,,Az egyenes egyenlete“ c. pergőfüzet egy kétparaméte- 
res seregben a paraméterek szerepét szemlélteti. Igen hálós téma a 
területátalakítás, amivel az algebrában és geometriában egyaránt 
dolgozunk. Ilyen füzetek: ,,Két szám négyzetének különbsége“ , 
„Pythagoras, tétele“ és a „Trapéz területe“ . Nagyon alkalmas a 
pergőkép a függvények kialakulásának bemutatására, idetartoznak 
a szögfüggvényeket ábrázoló füzetek. Talán ez. lesz a pergőképek 
igazi területe. Megemlítjük még a határátmeneteket és határértéke
ket, amelyeket ugyancsak alkalmasan érzékeltethetünk pergőképe
ken : „A kör kerülete és területe“ , „Hippokrates holdacskái“ , ,,Thales 
tétele“ . A pergőképes feldolgozásra alkalmas fizikai témák száma 
légió, de más tárgyak keretében is eredményes szemléltető eszköz 
lehet a pergőkép.

Ezzel a felsorolással és ezekkel a füzetekkel koránt sincs ki
merítve a pergőképes megjelenítésre alkalmas mennyiségtani témák 
sora, a felsorolt típusfeladatok mindegyikére lehet még jó néhányat 
találni, de a mellett bizonyára újabb típusok is keletkeznek majd, 
ha sikerül a pertőképekke) való foglalkozást szélesebb körökben el
terjeszteni. Az igazi megoldás peisze az volna, hogy a füzeteket 
(többszínű nyomással) nyomdai úton állítjuk elő, és könyvárusi for
galomba bocsátjuk. Ennek átmenetileg a háborús anyaghiány állja 
útját.

A bem utatott fizikai tárgyú füzetek m utatják, hogy a fiziká
ban könnyebb a helyzet annyiban, hogy a legtöbb esetben egyaránt 
lehet rajzolni és fényképezni is. A mennyiségtanban úgyszólván 
csak a rajzolás jöhet szóba, ami kissé megnehezíti a füzetek előállí
tását. Bár vannak bizonyos fogások, amelyek leegyszerűsítik a mun
kát, a rajzolás mégis körülményesebb, mint a fényképezés. Viszont 
olcsóbb is. Előnye még a rajzolásnak, hogy több színben készíthet
jük a képeket.

Már említettük, hogy elgondolás és tapasztalat szelint is a kézi 
pergőképek a fizika és matematika mellett más tárgyak tanításában 
is jól felhasználhatók. Jeges idézett dolgozatában a témák egész 
sorát említi a legkülönbözőbb tárgyak köréből. Ugyanő rajzolt egy



1 8 0 D t. Bukovszky F eren c: A  kézi pergőgépekről

nagyon szemléletes füzetet a gomba növekedéséről. Elgondolásunk 
szerint nagyon hasznos volna a testnevelésben egyes jellemző és fon
tos mozdulatokat pergőképen megmutatni. Igen sok lélekölő, kevés 
eredménnyel járó fáradságot lehetne így megtakarítani, és biztosít
hatnánk a sok esetben kívánatos egyöntetűséget. Közelebbről a 
katonai ,,vigyázz-lépés“-re gondolok. Az egyöntetűség itt  igen sok 
kívánnivalót hagy hátra, ami nem is csoda. Mindegyik újonc azt a 
vigyázz-lépést tanulja meg, amit neki oktatója megmutat, és am it 
aztán vele a súlykolásig gyakoroltat. Igen egyszerű és minden való
színűség szerint eredményes megoldása volna a kérdésnek, ha egy 
bizottság kiválasztana néhány jó termetű, jó mozgású honvédet, 
akiknek vigyázz-menetelését mintának lebet elfogadni, ezek láb
mozgását a mozgás egyes pillanataiban lefényképeznék és az így 
kapott képsorozatokból pergőfüzetet állítanának elő. Ezt néhány 
oldalas magyarázó szöveggel sokszorosítani lehetne és akár száz
ezres példányszámban kibocsátani. Egy füzet ilyen körülmények 
között még mai áraink mellett is csak fillérekbe kerülne, amit nem-, 
csak az oktatók vennének meg, de az egyes honvédé]*: is. Ha még 
figyelembe vesszük, hogy mint igénylők jelentkeznének az iskolák 
és leventeegyesületek is, mindjárt látjuk, hogy igen jelentős és széles 
hatóterületű oktatási segédeszköz van kezünkben. Úgyanígy lehetne 
tanítani a testfordulatokat, puskafogásokat stb. Iskolai testnevelé
sünk sem nélkülözhetné idővel a pergőképeket.

De maradjunk közelebbi tárgyunknál, a mennyiségtannál. — 
A mennyiségtani pergőképeknél azt látjuk tapasztalatok alapján, 
hogy az.ok sokkal többet nyújtanak, mint amilyen célra készítettük 
őket. 'Néhány apróságot megemlítünk.

Képzeljük el, hogy a pergőfüzeteket olcsó áron lehet kapni a 
könyvkereskedésekben. Ezeket a tanulók szórakozás céljára is vásá
rolják, játszanak velük, mindegyiket sokszor lepergetik'. Ilyenformán 
a tanuló sok mindent lát, sok jelenséggel előre megbarátkozik, még 
mielőtt az iskolában sor kerülne a kérdés tárgyalására. így aztán a 
pergőkép előkészület gyanánt szolgál, mégpedig nemcsak annyiban, 
hogy a szemben megrögződik a sokszor láto tt mozgás vagy függvény- 
görbe, hanem azzal is, hogy a pergőfüzetekhez 1—2 lapos magya
rázat járul a vázolt jelenség leírásával, vagy a tétel bizonyításával. 
Ez aztán az előkészület mellett egy másik előnynek is forrásává 
válik. Minden ábrázolt jelenség magyarázatot, minden tétel bizo
nyítást igényel. Mégpedig olyat, ami nem támaszkodik sok előisme
retre, hogy azt mindenki — még ha alacsonyabb osztályt végzett 
is — megérthesse. így a tételnek nem egyszer új, a tanításban eddig 
szokásosaktól eltérő és azoknál jóval egyszerűbb bizonyítása kelet
kezik. Erre részletesen kidolgozott példát (Thales tétele) talál az 
olvasó föntebb idézett cikkemben, de ugyancsak egyszerű levezetést 
eredményezett a pergőképes feldolgozás az egyenes irán'ytényezős 
egyenletére, amit — az iránytangens szó mellőzésével — bátran 
lehetne akár a gimn. II. osztályában tanítani.
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Egy példán szeretném megmutatni, hogy a kézi pergőkép nem
csak arra képes, hogy ismert eredményeket új alakban, vagy más 
megvilágításban állítson elő, hanem alkalomszerűen új eredmények
hez is vezethet.

Az egyenes arányosság ábrázolásánál az arányos mennyisége
ket, mint ugyanarra az OAB alapvonalra állított függőleges vonal
darabokat ábrázoltam (1. rajz). A A X és BBx legyen az egyenes ará
nyosságban álló két mennyiség (x és y) egy összetartozó értékpárja. 
Amint ezek a mennyiségek arányosan növekednek vagy csökken
nek — miközben az alappontok : A és B nem változnak — a két 
felső végponton áthaladó egyenes egy szilárd pont ( 0 )  körül forog. 
Amennyiben pl. az egyik változó mennyiséget jelölő vonaldarabot az 
alapvonal alatt vettük volna fel, úgy 0  pont A és B közé került

volna. Felvetődött a kérdés, hogyan viselkedik ez az AXBX egyenes, 
ha x és y között fordított arányosság van. Kiderült, hogy ez a vál
tozó egyenes, ha az AB  alaptávolságot, valamint az AA1 és BBt 
összetartozó értékeket tetszőlegesen vettük fel, egy félellipszist burkol 
(1. rajz). Az alaptávolság éppen az ellipszis egyik tengelye, az x- és 
//-értékeket tartó  egyenesek pedig a tengely végpontjaihoz tartozó 
párhuzamos érintők. Adott kezdeti értékekhez az alaptávolságot, 
vagy fordítva adott alaptávolsághoz a kezdeti értékeket úgy választ
hatom, hogy a burkolt görbe félkör lesz, a kör sugara a fordított ará
nyosság állandójának négyzetgyöke. A bizonyítás roppant egyszerű 
(2. rajz).

Rajzunkon A A X =  x  és B B t  =  y  a két mennyiség, amelyeket a 
félkör változó érintője vág le a félkör két végpontjához tartozó pár
huzamos érintőkből, E  a félkörön futó érintési pont. Minthpgy egy 
külső pontból a körhöz húzott érintők egyenlő hosszúak : A XE  =  x 
és E B i  —  y .  Ebből következik, hogy az AOEAj és O B B t E  négy
szögek deltanégyszögek, ezeknek szimmetria-tengelyei (a rajzon 
szaggatott vonalak) felezik az O-nál lévő szögeket, amelyek viszont 
mellékszögek. így a két szaggatott vonal egymásra merőleges, az 
AjORj háromszög derékszögű. A derékszögű háromszög magasság- 
vonala O E  =  r  mértani középarányos az átfogó két darabja között:
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i\  =  x . y, amivel állításunkat igazoltuk. Az így meghatározott 
x és y-távolságok valóban fordított arányosságban vannak.

Ennek az egyszerű ténynek további érdekes következménye is 
van. Két párhuzamos között nyilván legrövidebb a merőleges távol
ság :

AB<,  A í B í , 2 r <  x  +  y
De láttuk, hogy r a jobboldalt álló két mennyiség négyzetgyöke, 
azért eredményünket így írhatjuk :

V x . y  £ x  +  U 

2

Kaptuk az ismert összefüggést, hogy két szám geometriai közepe 
nem lehet nagyobb, mint az aritmetikai közép. Szemléletes bizonyí
tásunk a közvetlen evidencia erejével adja a tételt, amelynek eg)' 
hasonlóan meggyőző szemléletes bizonyítása már ismert.1 Ezeket az 
eredményeket Hollós Sándor tovább általánosította kúpszeleteknél 
az alapvonalhoz képest tetszőleges irányú párhuzamos érintőknek 
egy tetszőleges változó érintővel képezett szeleteire. A kapott ered
mények jellemző kúpszelettulajdonságokkal hozhatók összefüggésbe. 
Mmdezeket a vizsgálatokat az egyszerű és fordított arányosságról 
rajzolt pergőfüzetek váltották ki.

Minthogy a kézi pergőkép is mozgást ábrázol éppenúgy, mint a 
film, nagyon természetes, hogy kezdettől fogva sok összehasonlítás 
történt a két fajta szemléltető eszköz között. Egy újságcikkből vett 
hasonlattal élve azt mondhatjuk, hogy olyan viszony van a kettő 
között, mint az olvasás és rádióhallgatás között. Az olvasó maga 
választja meg az anyagot és akkor olvas, amikor akar, az iramot is 
ő szabja meg. Ezt a hallgató nem teheti. AX olvasó újra elolvashatja 
— többször is — azt, ami megnyeri tetszését, a rádióhallgató nem 
hallgathatja meg újra. Az olvasó megállhat egy-egy mondatnál és 
elgondolkozhatik az olvasottakon, a rádióhallgató ezt sem teheti. 
A komoly olvasás fárasztóbb szellemi munka, mint a rádióhallgatás, 
de kielégítőbb, eredményesebb. Ha ebben a hasonlatban az olvas
mányt a pergőképpel, a rádiót a filmmel, az olvasót, ill. hallgatót a 
szemlélővel helyettesítjük, akkor nagyjából képet kaptunk a mozgás 
szemléltetésének a két fajta módjáról, illetve azok viszonyáról.

Befejezésül ismételten arra szeretnék röviden rámutatni, hogy a 
kézi pergőképek használatbavétele minden valószínűség szerint 
hozzájárulna a mennyiségtan tanításának eredményesebbé tételé
hez. Ebben a viszonylatban nagyon sok panasz hangzik el minden 
fajta iskolából tanároktól és tanulóktól egyaránt. Nem is ok nélkül. 
A kérdés többek érdeklődését olyan mértékben felkeltette, hogy

1 Dr. Bukovszky Ferenc: M ennyiségtani szakterem. Kőszegi evang. 
leánygim n. 1942—43. évi Évkönyve. *
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tervszerűen foglalkoztak vele. Talán ezzel hozható összefüggésbe az 
az egyébként örvendetes tény is, hogy az utóbbi időben folyóirataink 
mind több teret- szentelnek a mennyiségtan tanításával foglalkozó 
cikkeknek. Csikesz Tibor a növendékek lelki képét egy kérdéssorozatra 
adott feleletekből próbálja összeállítani. Beszámolójában1 a mennyi
ségtannal is foglalkozik. Egyik kérdése ez v o lt : melyik a kedvelt 
tárgyam és miért? A történelem és nyelvek után a számtanra adták 
a legtöbb szavazatot, mely tárgyra meglepően sokan szavaztak. 
Mindjárt utána ez a kérdés j ö t t : melyik tárgyat találom felesleges
nek és miért? A válaszokból meglepő dolog derül ki. „Annak ellenére, 
hogy az előbbi kérdésre egész tekintélyes szám azt felelte, hogy ked
velt tárgya a matematika, feleslegesnek is legtöbben ugyanazt talál
ják. Világos tehát, hogy annak ellenére, hogy sok örömük van a 
matematika tanulásában, azt ilyen formában, ahogyan ma tanítjuk, 
és amit ma tanítanak belőle, nagy tehernek érzik.“ Ez éles ellent
mondás feloldását Szabó Jenőnek egy más kérdéssel foglalkozó dol
gozatában2 véltem megtalálni. „Nagy tévedés az az általánosan el
terjedt nézet, amelyik a főnehézséget a matematikai invenció általá
nos hiányában jelöli meg. Nem mintha ez a képesség csakugyan nem 
hiányoznék az esetek túlnyomó többségében, hanem azért, mert a 
középiskolai tanítás ezt nem is követeli m e g ... A nehézségeknek 
tehát nem ez az oka. Ennél sokkal egyszerűbb. . .  Az t. i. — és ez nem 
valami lekicsinylendő dolog —, hogy a tanulók nem emlékeznek 
vissza a régebben tanultakra. A mennyiségtanban a nehézséget az 
okozza, hogy itt van állandóan szükség minden előzőleg szerzett 
ismeretre és jár a legsúlyosabb következményekkel a legkisebb rész
let hiánya i s . . Hát  itt van a dolog nyitja. A jó memóriájú tanuló
nak öröm a mennyiségtan, a rossz memóriájának pedig kínlódás. 
Kívánatos, hogy ez utóbbiak számára is megkönnyítsük az iskolai 
munka elvégzését. Szabó okfejtése szerint sokat segíthet egy meg
felelően szerkesztett kompendiumszerű összefoglaló könyv.3 Mi 
ugyanennek a célnak elérésére a kézi pergőképeket tartjuk az igazán 
alkalmas eszköznek. Ez mint játékszer, állandóan a tanuló kezében 
van, az illető anyagrészlet tanítása előtt, alatt és után is, és így azt a 
részletet állandóan emlékezetben tartja . így valamivel hozzásegít
het ahhoz az egyelőre utópisztikus ábrándnak tetsző állapothoz, 
hogy a középiskolában ne csak a „tehetségesek“ , a „kiválasztottak“ 
mutathassanak fel a matematikában megfelelő eredményt, hanem 
minden normális szellemi képességű, jóigyekezetű tanuló.

Középiskolai oktatásunkat tekintve pedig ez a legelső szempont.
Kőszeg. Dr. Bukovszky Ferenc.

1 Dr. Csikesz T ibor: Növendékeink lelki képe. N agyváradi reform átus 
leánygimn. 1942—43. évi Évkönyve.

2 Szabó J e n ő : A m ennyiségtan tanulása és a m ennyiségtani könyvek. 
Miskolci reform átus leánygimn. 1942— 43. évi Évkönyve.

* Szabó Jenő  ír t is égy nagyon szép könyvet egyenesen erre a célra : 
Algebra és az analízis elemei.
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Szabó Jenő : Algebra és az analízis elemei. Szerző kiadása, Budapest, 

1943. 160 lap.
N apjainkban m ár közhelynek szám ít, ha a m ennyiségtan tanításának 

eredménytelenségéről, vagy csak nagyon sovány eredményéről hallunk pana
szokat. De ugyancsak jogos panaszokat lehet tenni a közkézen forgó m ennyi
ségtankönyvek ellen is, hiszen bizonyos m értékig ezek is részesei az ered
ménytelenségnek. A k é t jelenség szorosan összefügg.

Éppen ezt az összefüggést ve tte  vizsgálat alá Szabó Jenő, a nagyváradi 
reform átus leánygim názium  1942—43. Évkönyvében közzétett rövid érte
kezésében. A fő baj nem o tt van — á llap íto tta  meg —, hogy tanulóinkból 
hiányzik a m atem atikai tehetség, hanem  o tt, hogy a tanu lók  elfelejtik a 
régebben tan u ltak a t, és az ebből származó hiányosság a m atem atika term é
szete szerint kegyetlenül m egbosszulja m agát. Segítséget egyedül attól vár
hatunk, ha az em lékezetet tám ogatjuk a hiányok kiküszöbölésére irányuló 
m unkájában. E zt teszik bizonyos fokig a tanulók jegyzetei, ezt kellene tenniük 
a tankönyveknek. A m ostani tankönyvek azonban valam i különös fejlődés ered
ményeképpen osztályonként külön-külön kötetben  jelennek meg, az anyagot 
feleslegesen szétszaggatják, és geometriai fejezetekkel keverik, ami nagy m ér
tékben megnehezíti a bennük való tájékozódást. Arról nem is beszélünk, hogy 
egy VIII. osztályos d iáknak egész kis k önyv tára t kellene kezelnie, ha rendsze
resen u tána akarna  lapozni a feledés veszélyének k ite tt  (csupán m atem atikai!) 
ism ereteknek.

H iányzott egy olyan rövidre fogott összefoglaló m unka, amelyik éppen 
ezt az utánakeresést szolgálná. Különösen, m iu tán  Grész és Simon  könyvei 
kifogytak. E zt a h ián y t pótolja az elő ttünk fekvő csinos k iállítású  könyv, 
amely mindössze 10 ív terjedelem ben összesűríti m indazt, am it a középiskola 
anyaga felölel. Nem  könnyű feladatát úgy oldja meg, hogy szalut a könyvek 
eddig szokásos beosztásával, és néhány meglepő ú jítá s t vezet be. Ezek révén 
aztán nemcsak elődeinek lesz méltó örököse, hanem  valóságos előrehaladást 
jelent ilyen irányú  irodalm unkban.

A könyv két részre tagozódik. Az elsőben közli az anyag összefoglaló 
áttekintését, definíciókat, tételeket és tá b lá z a to k a t; míg a bizonyításokat 
és részletesebb m agyarázatokat a m ásodik részbe teszi. A kiknek csak egy 
képletre, vagy definícióra van szüksége, csak az első részt kell megnéznie. 
A második részre csak akkor kell átlapozni, ha  valam elyik té te l bizonyítására, 
bővebb m agyarázatra, vagy példára van  szükség. A megfelelő részek feltalá
lását számokkal való utalások könnyítik  meg. Már ez a  beosztás is rendkívül 
sok időm egtakarítást jelent annak, aki bizonyos fokig m ár tájékozódott az. 
anyag beosztásáról. További célszerű ú jítása  a könyvnek, hogy szétválasztja az 
algebrai szedést, a „kép le teket“ a szóbeli szövegtől. Baloldalon van  az algebra, 
jobboldalon pedig a szöveg olyasféleképpen, m in t ahogyan a jegyzőkönyvek
ben elkülönítik a javasla toka t és előterjesztéseket a határozatoktól. Így 
annak, aki tu d  olvasni az algebra nyelvén, m indkét részben a szedéstükörnek 
csak a baloldalát kell figyelemmel kísérnie. A m ennyire előnyösek ezek az 
újítások annak, ak i m ár ismerős (vagy legalább ismerős volt) az anyaggal, 
ugyanolyan nehézséget okoznának a teljesen kezdődnek. E zért a könyv első 
olvasm ánynak nem  alkalm as.

Külön kell m egem lékeznünk az illusztrációkról, ezek között is elsősorban 
a két színben (piros-fekete) nyom ott ábrákról, amelyek gondos és szép kivi
telezése az előállító Stephaneum -nyom dát dicséri, a könyvet pedig esztétikai 
szempontból is m agasan a megszokott színt fölé emeli. Ugyancsak szép és 
hasznos ú jítás, hogy a fontosabb eredm ényeket körülkeretezéssel emeli ki.



Az értékes és szép könyvet melegen a ján ljuk  kartársaink  és ra jtu k  keresz
tü l az érettségire készülő felső osztályos diákok figyelmébe és k ívánjuk, hogy 
—  am in t lehetséges —  m ielőbb megjelenjék a „m ennyiségtan! alapism eretek“ 
geom etria-kötete is.

Kőszeg. Dr. Bukovszky Ferenc.

Szerkesztői üzenet. A M iniszterelnök Ű rnak legutóbbi rendelkezése alap
ján  tovább i intézkedésig fo lyóiratunk az eddigi 24 oldal he ly e tt 16 oldalnyi 
terjedelem ben jelenhetik meg.

Tízhónapos kereskedelmi tanfolyamot ny it B udapesten a Baross Szövet
ség 17. életévüket b e tö ltö tt keresztyén ifjak és leányok szám ára, akik a 
polgári iskolának vagy a gim názium nak legalább négy osztályát elvégezték, 
de beiratkozhatnak  középiskolában érettségizett vagy tanttóképzőintézetet végzett 
fiú k  és leányok is. T a n tá rg y a k : kereskedelmi és jogi alapism eretek, m agyar 
kereskedelm i levelezés, könyvvitel, kereskedelmi és politikai szám tan, gyors
írás, gépírás. Az előadások folyó évi szeptem ber hó 1-én d. u. %3 órakor kez
dődnek és délután 3-tól 7-ig lesznek. Beiratkozási díj 40 P. Tandíj 300 P , 
m ely havi 30 P-s részletekben fizethető. A beiratkozásoknál benyújtandó  a 
születési anyakönyvi k ivonat és az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány. 
Beiratkozni hétköznaponként d. e. 11-től 2-ig és d. u. 5-től 7-ig V III., Vas-u. 
9. szám a la tt lehet. Távolabb lakók beiratkozhatnak a születési anyakönyvi 
k ivonatnak , az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványnak és 40 P  b eira t
kozási d íjnak postán való beküldésével.

Felvételek a Gyárgondozónői Tanfolyamra. B udapest Székesfőváros N ép
m űvelési Bizottsága felügyelete m ellett működő kétéves Gyárgondozónői 
Tanfolyam  1944— 45. évfolyam ára a felvételek megkezdődtek. Beiratkozás 
Baloghy Mária Igazgatónőnél, Bim bó-út 3. Telefon : 357-182 (reggel 8—10).

Felvételek a Kisanyák Iskolájába. B udapest Székesfőváros Népművelési 
B izottsága felügyelete m elle tt működő K isanyák Iskolája egyéves egészség- 
ügyi és nevelési tanfolyam ra a felvételek megkezdődtek. Beiratkozás Baloghy 
M ária igazgatónőnél, B im bó-út 3. Telefon : 357-182 (reggel 8— 10).

EG YH ÁaÉEnSKO ^ ^ H ÍREK“



HONVÉDELMI* ISMERETEK
LE Á N Y O K  S Z Á M Á R A

I II., III-IV. és V-VI. KÖTETE MEGJELENT.
Ezé nkívül kapható a

Honvédelmi ismeretek leány VH—VIII., fiú V—VI. 
és VH—VIH. kötete.

Megrendelhető : Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalatánál, 

Debrecen, Böszörményi-út 6. sz.;
könyvkereskedés,

Debrecen, Ferenc Józscf-út 26. sz., 
valamint az összes főbizományosoknál.

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 előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multú vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. kir. város és a  Tiszántúli rel. egyházkerület könyvnyomda-vállalata. 1944—1714.
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DEBRECEN—BUDAPEST
KIADÓHIVATAL« DEBRECEN, REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

I  Pro test án s rJm  

fcSze in le a  / ? A

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁ«EGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.

FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dr.  B A N K O T Y  DEZS Ő________ Dr.  K U N  S Á N D O R



A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG T A G JA I :
Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, 
Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc.
Evangélikus részről: dr. Bánkúty Dezső, dr. H. Gaudy László 
dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos.

M EG JELEN IK  évenként 12 füzetben.
ELŐ F IZE TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — 

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

K É ZIR A TO K  református részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen 
Református gimnázium), eúangélikus részről a főszerkesztőhöz 
( Budapest, IV ., Deák-tér 4. szám) küldendők.

AZ ORSZÁGOS RE FO RM ÁTU S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  posta- 
takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. Évi tagsági díj 5 P. 
Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle 
támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 
31-ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, 
nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A  balatonboglári 
üdülőben nyaralási segélyre június 10-ig.

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 
irányítandók.

AZ E V A N G É L IK U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T  közli tagjaival, hogy 
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után 
szedett 3 P  20 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba 
küldendő ( Budapest, IV ., Deák-tér 4.), a 80 fillér tanulójárulék 
pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer 
Gyulához ( Budapest, V II., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak 
a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 6 P  évi 
tagsági díj.

A  PRO TESTÁN S T A N Ü G Y I  SZEM LE postatakarékpénztári csekk
számlájának szám a: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, 
Debrecen.

LA P ZÁ R TA  minden hónap 20-án.
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Gondolatok a református iskola nemzeti 
és szociális neveléséről

1. A nevelés egysége.
A nevelés — ha valóban nevelés — mindig egy. Még akkor is, 

ha többen végzik. Ha ez az egység megbomlik, irányát és erejét 
veszti el a #nevelő munka. Ma természetesen más a helyzet, mint 
hajdan, amikor a professzor, a schola mindenese, sajátnevelésű 
publicus praeceptorokkal tan íto tt, és ezek segítségével a maga képére 
és hasonlatosságára nevelte a rábízott ifjúságot. De a nevelésnek 
ma is egynek — mondhatjuk így is : egységesnek — kell lennie. Ha ez 
ellen a követelmény ellen vétünk, s bármilyen irányban is eláruljuk 
a magyar református iskola eszményeit, nevelői hivatásunkat csúfol
juk meg vele. A nevelés egy voltának tétele azonban így is érvény
ben marad. Az a sokféle nevelő hatás, ami a fiatal lelket nemcsak 
hivatásos nevelői, hanem egész környezete részéről éri, tagadhatat
lanul egy eredővé tevődik össze, s különböző oldalakról érkező hatá
sok ellenére is végeredményben egy bizonyos irányban határozza 
meg a lélek emberileg lehetséges formálását.

Nevelésünk vallásos, nemzeti és szociális vonatkozása — amint 
mi látjuk — oly szorosan egybetartozik, hogy bármelyik vonatkozás 
elhanyagolása egyenesen egyoldalúvá tenné munkánkat. Igazi vallásos 
nevelés nélkül gyökértelen, vagy éppen sajátmagát meghazudtoló 
lesz nevelői tevékenységünk. A nemzeti és társadalmi közösség 
gyakorlati keresztyénséget követelő igényeinek szem elől tévesz
tése pedig azt jelentené, hogy élet helyett halálra nevelünk, mert 
olyan hitet akarunk lelkekbe plántálni, melynek cselekedetei nin
csenek, tehát — az írás szavai szerint — megholt önmagában.

Vegyük sorra nevelő munkánknak em lített háromszorosan 
összetartozó körét, s igyekezzünk rá felkészíteni magunkat néhány 
elvi és gyakorlati meglátással.

2. A vallásos nevelés mai követelménye.

A vallásos nevelés az emberi lélek legmélyebbre hatoló formá
lását jelenti, ezért a nemzeti összetartásra és szociális segítésre ösztö
nös, ősi természetes önzésénél fogva alkalmatlan embert semmiféle 
emberi eszközzel úgy megváltoztatni nem lehet, mint ahogyan egy 
Krisztus váltságának megtapasztalásáig elérkezett élet átalakul.
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Ez keresztyénségüiik minden jöhető szörnyű nehézségek közt 
is megmaradó nagy erőforrása : az élő Krisztusba vetett hit egyént 
és közösséget megújító hatalma. Ebbe a minden emberin túlfekvő, 
örök erőforrásba nem tudott belekapcsolódni a csodát és minden 
irracionálist szégyenlő tegnapi keresztyénségünk, amely kultúr- 
protestantizmusában az üdvösség evangéliumát, Isten eszkatológikus 
országát, ebből a világból való humanitással és emberboldogító 
kulturális alkotásokkal próbálta helyettesíteni.

Tegnapi egyházunk és református vallásosságunk lelki kiszikka- 
dásának itt a magyarázata, de ennek a zűrzavarnak és csődnek is, 
amely mint valami Bábel-torony építésre, a protestantizmus el- 
humanizálódására is be kellett hogy következzék.

Protestantizmusunk ugyanis a felvilágosodás kora óta mind
inkább fokozódó mértékben az Isten-elvű keresztyéaséggel ellen
kező ember-elvű világnézetek hatása alá került. Pietisztikus irányok, 
belmissziós kezdeményezések m indenütt enyhítették ugyan a raciona
lizmus, liberalizmus kártevéseit, de a tradicionális egyháziasság 
keretében nagyon megsatnyult az ősi hitvallások lelke. A teológia 
vallásfilozófiává és vallástörténetté, az igehirdetés moralizáló böl
cselkedéssé vált. Isten Fiának a transzcendens világ üzenetét hozó 
evangéliuma alig-alig mert az egyházi élet és vallásos nevelés terüle
tén szóhoz jutni.

Ma azonban egyházi életünk és iskolai vallásos nevelésünk nagy 
átalakuláson megy keresztül. Ezt nekünk, a református iskola refor
mátus tanárainak, akik a magyar református egyházi jog szerint 
nem csupán egyházi alkalmazottak, hanem egyenesen egyházi tiszt
séget viselő vezetőemberei vagyunk anyaszentegyházunknak, tudo
másul kell vennünk! Sőt, ha nem akarunk egy letűnt korszak itt
maradt múmiái, vagy éppen romlást lehelő temetetlen hullái lenni,’ 
a ma követelményeinek és a holnap reménységeinek munkásaivá 
kell lennünk.

A mai örvendetes átalakulás a múlt évszázad végén hazánkba 
is eljutott belmissziói világmozgalmak útegyengetése után a világ
háború után országszerte megindult hitvallásos egyházi ébredés 
jegyében áll. Boldogan kell emlegetnünk, hogy ősi hitvallásaink 
újra megszólaltak, egy egészséges, ősi református kegyességünkben 
gyökerező evangéliumi újulás hulláma ébreszti mindenfelé a lelke
ket. Az országban már alig van hely, ahova a komoly egyházi ébre
désnek legalább a szele el ne ju to tt volna. De olyan helyek is vannak 
(elsősorban városi gyülekezetekben), ahol meglepően szép eredmé
nyek m utatják, hogy odaadó szolgálatú egyházi munkások fárado
zását áldás kíséri. (Ákarattyai közösség, Népfőiskolák. Gyülekezeti 
evangélizáció. Egyházi sajtó sfb.)

A pedagógusok közit különösen sok a keresztyén mozgalmi 
ember, akik mn már nem egyházi gyanútól kísérve, hanem a hiva
talos egyház támogatásával, egyházi munkásokként dolgoznak lelki
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téren is. Ők már látják, hogy a nemzeti összetartás és szociális segí
tésre való nevelés nem történhetik légüres térben. Hazafias és szociális 
jelszavak helyett az ifjúság életét és felelősségét kell megújítani, ez 
pedig nem történhetik másként, mint az Isten-adta erőforrások 
hívő felhasználásával, a lelki ébredés munkálásával.

Természetesen itt is lehet látszatmnnkát végezni és látszat
eredményekkel hivalkodni. De ha egyszer ezt a munkát arra méltóz- 
ta tja  Isten, hogy Lelkének eszközévé teszi, vele olyan fundamentu
mot vethetünk egy-egy lelkileg felébredő, újjáalakuló életben, amelyre 
aztán biztosan építhet nemzet, társadalom.

Szoktuk emlegetni a gyakorlati keresztyénség fontosságát. 
Nos, ennél nincs gyakorlatibb keresztyénség, mint Krisztus uralma 
alá állítani a nevelő és tanítvány életét. Ez a vallásos nevelés vég
célja, a gyakorlati keresztyénség s egyben a nemzeti összefogás és 
szociális segítés kezdete is.

Ennyit általánosságban a vallásos nevelés mai követelményé
ről. Végül még egy kérés : Igyekezzünk mindnyájan a nevelőknek a 
lélek újságában munkálkodó csoportjához tartozni, akik talán kevés 
szóval, de egész életük keresztyén magatartásával és hívő példájá
val égnek el egyházuk és a rájuk bízottak szolgálatában.

3. A református iskola nemzeti szelleme.

Református iskoláink alapvetővé tehetik — s reméljük azzá is 
teszik munkájukban — a vallásos nevelést, nevelhetnek múltakhoz 
méltó hitvallókat, de arra sohasem lesznek kaphatók, hogy a nem
zeti érzés rovására mélyítsék a vallásos érzést. Meggyőződésünk, 
hogy az evangéliumi tiszta hit együttjár a mély hazaszeretettel, 
éspedig nem az amolyan frázisos, szavalásos, bankettes hazafisággal, 
hanem a szolgálni és áldozni is tudó, hétköznapok terhét hordozó, 
embertársakat megbecsülni hajlandó, gyümölcsöző élettel. Ezért 
nem féltjük a nemzeti összetartást a mély vallásosságra való neve
léstől.

A nemzeti összetartás hiánya szerintem nem is annyira a vallási 
komplexumban keresendő, m int némelyek állítani szeretik. Az 
inkább csak jó ürügy az ellentétek fenntartására s bűnbak állítására. 
A magyar és magyar ember közötti ellentét legmélyebbre nyúló 
gyökérszála az „ember embernek farkasa“ ősi — egyáltalán nem
csak magyar betegséget jelentő — mélységéből táplálkozik.

Jó, ha ezt mi nevelők világosan látjuk, s nem neveljük gyerme
keinket jelszavas idealizmusban, de megóvjuk őket attól is, hogy az 
emberi széthúzás kiábrándító látása kétségbeejtse őket.

Reális látásra szoktassuk magunkat is, tanítványainkat is. 
S ha nyitott szemmel járunk, hamar észrevesszük, hogy miközben 
nemzeti összetartásról ejtünk nagy, szép szavakat, növendékeink
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közt is mostohagyermek az összetartás. Egy-egy osztályban pártok, 
vezetőegyéniségekké lódult versenytársak kicsinyben a magyar élet 
mélységes sebeit példázzák. Az egyes osztályok, párhuzamosak és 
fölmenők, sokszor oly mereven feszülnek egymással szembe, hogy 
nem ártana néha — éppen az összetartozásra nevelés érdekében — 
alkalmas módon szőnyegre hozni ezeket a kérdéseket és rádöbben
teni ifjúságunkat az ellentétek veszedelmére. Mit akarunk mi a nem
zeti összetartással, ha még egy osztály ifjúságának összetartó cement
jé t sem tudjuk megtalálni! Viszont ha ráneveltük gyermekeinket a 
kicsiny közösségben való összefogásra, nem lesz nehéz nekik bele- 
illeszkedniök nagyobb közösségekbe se.

Mondanom sem kell, hogy milyen nagy felelősség terheli éppen 
az összetartás kérdésében a nevelőket. Nincsenek-e közöttünk is 
ellentétek? Persze hogy vannak. De találunk-e keresztyéni s a mai 
nehéz idők magyar emberéhez méltó megoldást ezekre a kérdésekre? 
Ifjúságunk a vesékbe lát, éles szeme mindent észrevesz. S ki tudja, 
nemzeti összefogásra való készsége nem a mi jó vagy rossz példánk 
nyomán alakul-e észrevétlenül is?

A nemzeti összefogásra való nevelés egyébként túlnő az iskola 
keretein. I tt  mindent meg kell tennünk a nemzeti öntudat ébresz
tésére és ébrentartására. De iskolánkívüli magatartásunkkal, magyar 
célokat szolgáló közéleti tevékenységünkkel is olyan légkört kell 
magunk körül árasztanunk, amellyel nem hagyunk kétséget sem 
diáknemzedékek, sem a nevelői rendet piedesztálon látni szeretők 
szemében és lelkében aziránt, hogy nincs drágább előttünk magyar 
fajtánknál, annak lélekszerinti szolgálatánál.

4. A református iskola szociális nevelése.

Nevelőmunkánk harmadik vonatkozása a szociális érzék fejlesz
tése s a szociális segítésre már az iskola padjai közt való ránevelés. 
Ezzel kapcsolatban tisztán kell látnunk, hogy az ember természete 
szerint tompult szociális érzékű. Általában minden közösségi életre 
csak azért képes, mert Isten általános kegyelme az ember minden 
önzésre, bűnre való hajlandósága ellenére is hagyott a lélek mélyén 
valami kis szociális érzéket. De hogy ez az érzék elhomályosodása 
milyen mértékű, azt nem kell magyarázni annak, aki kisebb és 
nagyobb gyermekek életét, hogy a felnőttekről ne is beszéljek, meg
figyelte.

A mi pápai diákságunk körében nagyon érdekes tanulmányt 
lehetne végezni, hogy a mi nagyobbrészt falusi gyermekekből rek- 
rutálódó fiaink milyen szociális érzéket hoznak magukkal. Gondos 
megfigyelés azt is kitanulmányozhatná, hogy ez a magukkal hozott 
érzék hogyan alakul később az iskolai élet, sőt a későbbi társadalmi 
élet folyamán. Hogyan válik a szegények iskolája által felnevelt 
térítőből parasztútáló, dzsentriutánzó, „faluvezető“, vagy mint
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hozza az egykor alapítványt élvező öregdiák a hála adóját az Alma 
Maternek évről-évre, mint küldi el adományát szegény diákok 
segélyezésére. Annyit különösebb tanulmányozás nélkül is megálla
píthatunk, hogy növendékeinkben rendkívül kevés a szociális érzék. 
Egy-egy örvendetes kivételtől eltekintve alig van meg közöttük az 
egymással törődés lelke és az iránt a nép iránt való szociális felelősség- 
érzés, amelyből kinőttek.

Egy most érettségizett kiváló volt nővéndékünkkel beszélget
tem nemrégen. Kérdésemre elmondta, hogy orvosnak készül. Azt is 
kifejezésre ju tta tta , hogy nem álma holmi kis falusi doktorság. Oda 
szeretne emelkedni azok közé, akik ezreket keresnek szinte napon
ként. Megértettem a feltörekvő fiú őszinte megnyilatkozását. De 
amikor mégis megjegyeztem, hogy ki szeresse és szolgálja a mi sze
gény elhagyott népünket, ha még azok sem éreznek iránta felelős
séget, akik" belőle csak az imént sarjadtak ki, nagyon elgondolko
zott a fiú. Az volt az érzésem, többször kellett volna ezekkel a gyer
mekekkel erről a felelősségről szólanunk. Nem konjunktúra-lovagok 
ők, akik megszédültek a mai jobb elhelyezkedési lehetőség ígéreté
től, mégcsak nem is nagyképű törtetők, akiknek megártott az eddigi 
siker, melyben az érdek az úr, s a szociális egyensúlyérzék fejletlen.

Ma különösen nagy veszedelmet jelent az efféle vakság és érzéket
lenség. Mert eltekintve egyéb káros következményeitől, a nemzeti 
összefogásnak is az az egyik legfőbb akadálya. Fel lehet-e mérni annak 
a romlásnak a nagyságát, amit nálunk még mindig okoz a jobb ruha 
gőgje és a kevesebb kenyér keserűsége.

Megoldhatatlan kérdés, kényelmetlen kérdés, s mi több, a 
probléma feszegetőit mindjárt gyanússá tevő kérdés nálunk a szociális 
kérdés. Én sem akarom most feszegetni. De hiszek benne, hogy 
alkalmi iskolai gyűjtéseken, kényszerű adakoztatáson túl is van rá 
lehetőség, hogy ifjúságunk szociális érzékét alakítsuk. Mindennél 
fontosabb, hogy magunknak nevelőknek legyen egészséges szociális 
látásunk. Tudjuk azt, bogy amink van, az nem a mienk. Semmink 
sincs, amit nem úgy kaptunk volna, s amit nem azért kaptunk volna, 
hogy a közösségnek szolgáljunk vele. S próbáljuk meg ezt a látást 
ragályozni nevelői munkánkban. Ifjúságunk vigye tovább a bibliai 
sáfárság gondolatát, hadd értsék meg sokan : nem vagyunk a ma
gunkéi. A tulajdon kérdésén is felesleges vitázni, hisz testestől, lel
kestől, vagyonostól a Gazdának, Istennek vagyunk a tulajdonai. 
Mi lenne, ha ennek a legnagyobb szociális nevelő gondolatnak le mér
nök vonni a konzekvenciáit, s már ifjúságunkat hozzászoktatnék 
mélyrenyúló közösségi nevelés által ennek az elvnek aprópénzre, 
gyakorlati keresztyénségre váltásához.

A szociális segítésre, egyáltalán szociális látásra, érzületre neve
lésnek nincsen receptje. De fénye és melege lélekről lélekre száll. 
Árad-e belőlünk megértés, a közelhajlás, a nyomortanyaszerű diák
szállásokra benézés és onnan kimenteni akarás lelke, a minden rendű 
és rangú magyar sorsáért, jövendőjéért aggódás lelke? Ha ez a lélek-
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tűz itt, ennek a századok megrázkódtatásaival hősiesen dacoló Alma 
Maternek oltárán úgy lobog, hogy tanítványserege is lángot fog tőle, 
nem lesz szükség jelszavak hangoztatására, szegénységünkben is 
leszünk olyan gazdagok, hogy segítőkezet tudunk nyújtani a gyen
gék felé, s kiröppenő dédelgetett tanítványaink visszaszállnak azok 
felé a fészkek felé, amelyekből mint szárnyfalán fiókák kerültek az 
öreg iskola kebelére. S az is bizonyos, hogy tisztes szegénységünk
ből is több telik a hála lerovására, mint az igen magasra röppenők 
ezreiből.

A református iskola szociális segítésre nevelése nem alamizsna
osztogatásra való buzdítás, hanem lélektűz-gyujtás, felelősségébresz
tés. Itt, ebben a légkörben, a szociális segítés már nem kegy, hanem 
kötelesség, amelyre nem külső kényszer, hanem a lélek legmélyén 
felfakadó hála és felelősség mozgat.

Így kapcsolódik egybe vallásos, nemzeti és szociális nevelés, 
melynek mindig, de ma különösen fontos szerepe van. Ha Isten meg
engedi, hogy az idén munkába kezdjünk, végezzük iránta való 
felelősséggel.

Pápa. ' Fejes Sándor.

Az irodalmi olvasottság kérdése 
a középiskolában.

A magyar nyelv és irodalom tanítása igen nehéz feladatot ró 
tanárra és diákra egyaránt. Az Utasítások előírják : szerettesse meg 
a tanár a tanulókkal a magyar szót, tudatosítsa nyelvünknek szóban 
és írásban művelt magyar emberhez illő használatát. Tegye lelki 
szükségletté a komoly és értékes irodalmi olvasmányt, hogy erkölcsi 
tapasztalatot nyújtson a tanulónak, váljék a magyar lélekformálás 
legfontosabb eszközévé. Különösen az élményszerűséget hangsú
lyozza.

Nem könnyű dolog, hogy a múlt valamelyik századának mezét 
öltse magára a tanuló, elavult megnyilatkozásokat megértsen, az 
örök ember lelkiségének momentumait kellően honorálja. Felismerje 
a szív harcát különböző öltözetű emberek sorsában. Tudjon egykorú 
olvasó, mai bíráló lenni. Nem is sejtett lelkiélet rejtelmeibe beliatol- 
jon. Meg tudja különböztetni az ideiglenest az öröktől, a divatot 
az örök értéktől. Felismerje a szépet, az örök szépet, az igazságot 
a múló ma salakjától mentesen. Találjon gyönyörűséget abban, 
hogy olvasmányai nyomán értelme gazdagodjék, erkölcsisége, lelki
sége a jó irányában fejlődjék, az örök értékek révén az Istenhez 
emelkedjék.

Nyolc éven át segíti az iskola, a tanár a tanulót e nagy munkájában, 
erkölcsisége, lelkisége fejlődése útján, bár az irodalomnak csak kis
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hányadát ismerheti meg ez a la tt az idő alatt, de az iskola szakavatott 
vezetése folytán meglátja a korok ízlésirányait, eszményeit, az érző 
és gondolkodó embert, a cselekvő ember típusait, lelke szétnyílik 
az élmények befogadására, átélt és elképzelt élmények gazdagítják 
lelkét. A nagy elhatározások előtt álló ember-palánta sok hatást 
tud befogadni, elraktározni, az örök emberi értékek, élmények: 
vallásos, hazafias, szerelmi, szociális stb. élmény lelke gazdag tár
házává lesz. A későbbi káros hatások sem tudják megingatni hitét, 
erkölcsisége alapjait.

Nincsen olyan tantárgy a tantárgyak sorában, mely olyan 
nagy, szinte forradalmi változásnak volna alávetve, mint a magyar 
irodalom. Szembetűnően m utatja e tényt az a sok-sok bírálat, dicsé
ret és kifogás* mely folyóirataink hasábjain napvilágot látott. Ha 
őszinték akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy hihetetlen nehéz
ségekkel küzdünk a magyar tanítása kapcsán. Én azonban mégis 
helyeslem mindezek ellenére az új tanterv alapvető elgondolását, 
hogy t. i. lehetővé akarja tenni az irodalmi olvasottságot, az irodalmi 
műre fekteti a súlyt, nem az irodalomtörténetre. Az irodalmi művek 
keltette élményeket hangsúlyozza, melyek a fiatal lélek lelkiségének 
fejlesztői. Éppen azért az új tantervvel kapcsolatos kérdéseket az 
irodalmi olvasottság szemszögéből nézném. Ebből a szemszögből 
nézve orvosolnám az orvoslásra váró feladatokat. Talán így sok 
nehézség magától eltűnne.

Az irodalmi műveket nem elég csak olvasnia a diáknak, hanem 
be is kell arról számolnia. Éppen ezért két tényezővel állunk szem
ben : az irodalmi olvasottság kérdése, másik a fogalmazás elsajátítása, 
a  fogalmazás ügye.

Nézzük- az előbbit. Hogyan érhetjük el, hogy tanítványaink 
• elegendő irodalmi olvasottsággal rendelkezzenek?

A régi rendszer irodalomtörténetet kívánt, a tanár élvezetes, 
formás beszédben előadta a tárgyalásra kerülő költő, író élettörténetét, 
felsorolta műveit, bírálatot mondott róluk. A következő órán a 
tanuló megtanulva a tankönyv idevonatkozó részét, a tanár magya
rázatából részleteket fűzve mondotta fel leckéjét. Élményről termé
szetesen nem beszélhettünk, m ert a kérdéses író, költő munkáját 
a  tanuló nem is olvasta. Az érettségin is megelégedett a bizottság 
a tankönyv előadásával, néhány munka elolvasásával. Ma az iro
dalmi élményt tartjuk  a legfontosabbnak. Csak így gondolhatunk 
arra, hogy az irodalmi mű tanítványaink lelkére hatott, lelkiségét 
gazdagította. Tehát ma nem nélkülözhetjük az otthoni olvasást. 
Ezt segítette elő a múltban is az úgynevezett kötelező olvasmány. 
A református iskoláink részére az Egyetemes Konvent ki is adta 
a  kötelező olvasmányok jegyzékét. Általában nem tartom helyén
valónak a kötelező olvasmányok pontos előírását. Az alsó három 
osztályban nem írnám elő, s nem is venném számba. Legföllebb 
rászoktatnám az olvasásra. Lehetne ugyan havonta egy-egy órát 
beiktatni a magyar órák közül, melyen olvasmányaikról beszélget-



192 Szász B éla: A z  irodalmi olvasottság kérdése a középiskolában

nének. A tanár ilyenkor meg-megdícsérné azokat, kik a legtöbbet 
olvastak. Érdeklődést keltene a könyvek iránt. Felsőbb osztályok
ban sem írnám elő pontosan az olvasmányokat, legföllebb az írókat 
ajánlanám. Az Y. osztálytól kezdve rendszeres olvasást követelnék. 
Nem kijelölt olvasmányokat, hanem irodalmi olvasottságot. Kezde
ném a rászoktatást a IV. osztálytól. A IV. és V. osztály anyaga 
már alkalmas, hogy a tanítás kapcsán lépten-nyomon megvilágít
sam az olvasás jelentőségét. A történelmi és irodalmi órákon a 
tanárnak módjában áll a tanulókat bevonni a tárgyalás menetébe, 
ilyenkor a tanuló rájöhet, hogy olvasottságát nagyszerűen kamatoz
ta thatja . Kedvet kap, biztatást nyer naponként. Nincsen olyan óra, 
melyen egy-két művet ne ajánlhatnék. Milyen ösztönző hatása 
van annak a jelenetnek, ha egy bizonyos kérdéshez csak egy 
tanítványom tud hozzászólni, büszke lesz, mert csak ő jár ott, hova 
a tanár emelni akarja tanítványait. Természetesen az ifjúsági könyv
tá r álljon a kor követelményének szintjén, elégítse ki a tanulók 
olvasókedvét.

Az olvasottság számonkérése külön órán, illetve órákon történ
jék. Az V. osztálytól kezdve minden osztályban kitűzünk egy vagy 
két órát a számonkérésre. Mindenki a maga érdeklődésének meg
felelő munkát, munkákat válassza. Miért kötelezzem* olyan munka 
elolvasására, mit nem ért meg, vagy érdeklődésén kívül esik. Ha 
V. osztályos létére még csak kisebb elbeszéléseket tud elolvasni, 
úgy arról számoljon be. Abból kérdezek tőle, de belátja osztály
társai beszámolójából, hogy ő mennyire elmaradt az osztály átlagos 
színvonalától. Ez új munkára, olvasásra ösztönzi, s év végén már 
szép olvasottságot tud felmutatni. Különösen akkor, ha a tanár 
meggyőző erővel tudja keresztülvinni, hogy három tényező adja az 
osztályozás jegyét :1. az órai felelet, 2. az írásbeli dolgozat szintje,
3. az irodalmi olvasottság mértéke. Fia munkánkat a következő 
osztályokban is folytatjuk, szép eredményt érhetünk el. Nem álla
pítanám  meg pontosan, melyik osztályban mit olvassanak, vagy 
nem tenném kötelezővé bizonyos munkák elolvasását — kivételt 
csak a VII. és VIII. osztály képezhetne —, rájuk bíznám, de lépten- 
nyomon hangsúlyoznám, hogy minden művet nem tudnak elolvasni, 
tartsák  szem előtt az érettségi követelményeit. Helyes mederbe 
terelem olvasási kedvüket. Ezzel elérem, hogy nincsen az ú. n. kötelező 
olvasmány. Mindenki érdeklődésének, fejlettségének megfelelő mun
káról számol be. A tanuló így saját fejlődése vonalán halad, nem áll 
előtte vörös posztóként a kötelező olvasmány, melyről általában az 
a felfogás uralkodott, hogy ezek a munkák csak iskolai olvasásra 
valók, megundorodik a tanuló olvasásuktól. Ennek magyarázatát 
abban látom, hogy bizonyos klasszikusok olvasását kötelezővé 
te ttük  a múltban, ezek megértéséhez szükséges előtanulmányokat 
pedig nem végeztük el, illetve nem volt elég érett a tanuló ezek meg
értéséhez. Csak bizonyos olvasottság teszi lehetővé e művek meg
értését, . főleg élvezetét. A tanuló a fenti módon saját fejlődése
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vonalán halad. Ezzel a rendszerrel elérem, hogy a leggyengébb tanuló 
is olvas, m ert látja, hogy olvasottsága biztos tudást kölcsönöz 
neki.

Az olvasottság számonkérése osztályonként más-más szempont 
szerint történik. Megkezdem e munkát már a IV. osztályban. I tt  
csak novellákat, kisebb elbeszéléseket kérdezek. Örömmel veszem, 
ha néhányan regényről számolnak be. A felelet érdemjegye jobb ez 
utóbbi esetben, mi lelkesíti a többi tanulót is. Tartalmi elmondás, 
az események feltárása lenne a vezető szempont. Izgalmas, tréfás 
jelenetek stb.

Az V. osztályban már rendszeres munka folyna. A felelet alkal
mával az olvasmány tartalmi elmondására, a személyek jellemzésére 
fordítok gondot. De már a folyékony előadást követelem.

A VI. osztályban : az író mondanivalója, kapcsolata a korral, 
a formábaöntés, élmény, korrajz, párbeszéd stb. köré csoportosítom 
kérdéseimet.

A VII. osztályban is megtartanám a rendszeresített számon
kérési órákat. A VII. osztály tulajdonképpeni anyaga a rendes 
tanórákon kerül megbeszélésre, a magánolvasmányi órán a VIII. 
osztály anyagához tartozó irodalomból kérdezek. A tanulók azt az 
általános utasítást kapják, hogy mindenik írótól olvassanak, nehogy 
egy-egy író kimaradjon.

Az előírt anyag tárgyalása igen sok szempontot ad a magán
olvasmányok tárgyalásához. Sehol az elriasztó kötelező olvasmány, 
csak olvasottság szerepel. Ez öntudatot ad tanulónak, büszke lesz 
tudására, bővül ismerete, megtanul folyékonyan beszélni, ügyesen 
értelmesen szövegezni, elmondani nem betanult szöveget. Képessége 
lesz, hogy akár röviden, akár hosszasan mondja el mondanivalóját, 
ahogyan a körülmények követelik. Tudása nem lesz könyvszagú, 
értelmi és érzelmi átélt vagy képzelt élménye gazdagítja lelki
ségét.

Az irodalmi olvasottság csak akkor lesz valóban érték, ha élmé
nyeiről be is tud számolni a diák. Számításba jöhet itt az értelmi 
gyarapodás, sok új anyag, az érzelmi benyomások, az örök magyar, 
örök ember gazdag érzelmi világa tárul ki az ifjú ember előtt, tudato
sít sok csak elképzelt érzelmet, figyeli lelkét, amint az a külső benyo
mások révén gazdagodik, színesedik, erkölcsi valója gyarapszik. 
Ezeket meg kell figyeltetni, s a számonkérésnél ezekre is ki kell 
térnie.

A számonkérés írásban is történhet, de értékesebb a szóbeli 
beszámoló. A fogalmazás tanításának elengedhetetlen követelménye, 
hogy mentői többet írassunk a tanulókkal. Éppen ezért a rendes 
iskolai dolgozatokon kívül már a ÍV. osztálytól kezdődően adnék 
hetenként egy-egy kisebb dolgozatot, ami szoros kapcsolatban van 
olvasmányaikkal és az iskolai feladatokkal.

A IV. osztályban stílus-gyakorlatul adnám 1. Leírás, komoly
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tréfás, hangulatos. Természeti táj, környezet, falu, város. 2. Cselek
mény, kisebb-nagyobb történet, élmény. 3. Jellemzés : magyar 
alakok, önarckép. A cselekmény, leírás, jellemzés összekapcsolása. 
E dolgózatokat az óra néhány percében számonkérném. így mód 
van rá, hogy megfelelő utasításokat adhassunk a következőkre. 
Felhívjuk a tanulók figyelmét Gárdonyi, Móricz, Móra, Mikszáth, 
Arany, Petőfi stb. leírásaira, meseszövésükre. így kedvet kapnak 
az írók műveinek olvasására is. A korszellem kívánta hasznossági 
szellem is érvényesül, hiszen e nagy írók nyomán ők is tudnak bánni 
a tollal. Az iskolai tanítást hajlandó volnék az olvasottság szem
szögéből nézni, azaz lehetővé tenni, megvetni az olvasottság 
alapját.

Az V. osztályban folytatom e munkát. Magánolvasmányaikat 
leíratom velük, illetve felhívom figyelmüket, hogy olvasmányaikat 
néhány szóban rögzítsék le, mert bizonyos eszméítetésre lesz szük
ségük, ha később fel akarják eleveníteni olvasmányaikat. A számon
kérés alkalmával megnézem, de nem kifogásolom, ha azok rövidek is. 
Csak egy szempontot kell kielégíteniük, emlékeztesse őket feltétlen 
biztonsággal.

A VI. osztályban igen érdekes témák adódnak az anyag kapcsán. 
Egy-egy költő életének egyes jelenetei kerülhetnek novellisztikus 
feldolgozásra, vagy egy-egy költeménynek rajzban való megörökíté
sére. Az irodalmi értékelés, a tárgyalás kapcsán felmerülő problémák 
kerülhetnek megírásra. E fokon szívesebben veszem, ha elmondják 
gondolataikat, mit lerögzítettek, mint felolvassák. Mód kínálkozik 
arra  is, hogy a tanár irodalmi értekezésekre is felhívja a figyelmet. 
Esetleg rendelkezésre is bocsátja az említett értekezést, a tanuló 
merít belőle kis dolgozatához, s a számonkérés alkalmával közli 
társaival. így a tanulók társaiktól is hallják az értékes irodalmi 
megállapításokat, nemcsak tanáraiktól. Ismét új ösztönzést nyernek 
a  tanulók. Sőt az önképzőkör igényei is szóba jöhetnek, versengés 
indul meg a tanulók között.

E kis dolgozatok írását a VII. és VIII. osztályokban is szigorúan 
keresztülvinném. Leszögezem, hogy e kis dolgozatok különösebb 
megerőltetés nélkül készülnek. Nem jelent a tanulóra különösebb 
megterhelést, mert a jó tanuló utána olvashat ugyan egyik-másik 
kérdésnek, a gyengébb tanulóknál megelégszünk kevesebb teljesít
ménnyel, elég, ha számot ad a tanórákon hallottakról. Megjegyzett 
gondolatait leírja. Sőt el is tudja mondani. A VII. és VIII. osztályban 
nem nélkülözhetjük e dolgozatokat. Főleg, ha az érettségi követel
ményeit is számba veszem, átfogó kérdéseknél, amikor megvan a 
tudás anyaga, csak új szintézisben kell adni. Az anyag kapcsán pl. 
megismerkedünk a barokk, renaissance, romantikus táj eszménnyel. 
Házi dolgozatukban beszámolnak egy-egy író, költő tá j eszményéről. 
Természetesen az iskolában olvasott költemények m ellett el kell 
olvasniok még néhányat, elmélyedniük az iskolában tanultakban, 
8—10 mondatban igen könnyen beszámolhatnak. Természetesen
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el kell mondaniok, nem felolvasniok az írást. Vagy kutatják a kor 
szellemét a költők, írók műveiben, vagy a stílust vizsgálják, leírást, 
párbeszédet stb. Kibővítik a tanórákon hallottakat. A saját lelkisé
gükből, olvasottságuk s az órákon hallottak alapján szerkesztik meg 
dolgozataikat, tehát szellemi munkát végeznek. így elérjük, hogy nem 
megtanult szöveget mondanak fel érettségin, hanem saját lelkiségükből, 
sajátjukból adják sajátjukká vált gondolataikat, mert VI. VII. és
VIII. osztályban írott kis dolgozataikat már nem tudják szószerint 
elmondani, csak gondolatokat elevenítenek fel. S van annyi gyakorla
tuk az előadásban, hogy könnyedén szövegeznek. így fejlődik ki 
olvasottságuk közlésére előadásmódjuk.

Ez a munka nem okoz túlterhelést, csak otthoni elmélyedést, 
nem egyszer esztétikai élvezetet. E kis dolgozatok nem érintik a 
szabványos iskolai, illetve házi dolgozatokat, viszont részei lehetnek 
azoknak. Az új tanterv igen leszállította a rendes dolgozatok szá
mát, évi 6-ban állapítva meg, ami rendkívül kevés. Éppen ezért 
a fentemlített kis dolgozatok előnyös helyzetet teremtenek a fogal
mazás, szövegezés terén. Ezek nélkül az érettségi dolgozatok szintje 
igen alacsony lenne.

Az irodalmi olvasottság csak akkor lesz élő valóság, ha a tanár 
kellő érdeklődést tud kelteni, ha ráneveljük tanítványainkat, nem 
egyszer rászorítjuk. A ránevelésnek helyes ú tjá t adja meg az új 
tanterv. Mondhatunk bárminő bírálatot az új tantervvel kapcsolatban, 
kifogásolhatjuk anyagbeosztását, panaszkodhatunk rendkívüli tú l
terhelésről stb. de egyet el kell ismernünk, lehetővé teszi, sőt elrendeli 
az irodalmi művekben való elmélyedést. Az irodalmi alkotásokat 
m égért epi, szépségeiket feltárni, a kor és író viszonyát megérteni, 
a korszellem munkáját érzékeltetni, az ízlésirányok szerepét meglátni 
csak úgy lehet, ha sokat olvasnak együtt tanár és diák órán és otthon. 
A tanóra szerintem arra való, hogy mintát kapjanak tanítványaink 
az irodalmi munka felfejtésére, megértésére, élvezetére. Tanítsuk 
meg az órán, hogyan kell gyönyörködni a szép versben, epikai alko
tásban, drámában. Hogy otthon is élvezettel vegye kezébe a diák 
a klasszikus irodalmi alkotásokat. A tanóra adjon irányelveket, 
szempontot, látásmódot, értékelési eljárást, lelkesítsen, irányítson, 
s tegye lehetővé az otthoni elmélyedést. Az órákon biztos iránymuta
tásra, jól felszerelt ifjúsági könyvtárra és nyugodt, csendes otthoni 
elmélyedő munkára van szükség. A ta lárnak  megbecsülésre, meg
felelő anyagi helyzetre, hogy legyen kedve e sokféle, körültekintést 
kívánó munkához.

Karcag. Szász Béla.
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MEG^ECTZÉSEK~
Hogyan biztosíthaljuk az 15)44—15)45. tanév legkevesebb akadállyal, bizony

talansággal, veszéllyel s legtöbb eredménnyel járó munkáját?*
Fölösleges volna m agyarázgatni, hogy m i az általános, rendkívüli hely

zet. M indenki tud ja , hogy az iskolák m unkája  az eddigi rendes, megszokott 
módon nem  indulhat meg s nem fo ly tatódhatik  zavartalanul. A zt is sejtheti 
m indenki, hogy az akadályozó, zavaró, veszélyeztető körülm ényeknek inkább 
növekedésével, m in t csökkenésével kell szám olnunk.

A helyzet komoly felismerése, a segíteni akarás sok jóakara to t szólal
ta to t t  m ár meg eddig" is. Sokféle elgondolás fog lalkoztatta  a közoktatás leg
illetékesebb tényezőit s az egész tanító , nevelő társadalm at.

Szerintem  az ad o tt helyzetben le kell m ondanunk az iskolák helyiségei
ben való együttes, tömeges,"nyilvános tan ítás  bárm ilyen lehetőségéről. E zt az 
elgondolást a m ostani háborús helyzet ta r ta m á ra  még helyi viszonylatokban 
sem lehet alapul venni. És ha  ebbe — bárm ilyen nehezen is — beletörődtünk, 
akkor önként adódik a legegyszerűbb, legterm észetesebb megoldás, hogy 
tanuljon m indenki otthon vagy munka-, honvédelmi szolgálata, avagy egyéb 
kényszertartózkodása helyén.

Eddig is voltak  m agántanulók. Az egyetem ek, főiskolák, különleges 
gyakorlati szakiskolák kivételével úgyszólván m inden iskolanem ben, foko
zatban  a m agántanulók o tthon  készüígettek el egy-egy osztály tananyagá
ból, s a kijelö lt időkben m egjelentek vizsgálatra. A készültségnek megfelelő 
ve it az eredmény. A kapo tt bizonyítvány pedig a nyilvános rendes tanulóké
val teljesen egyenlő értékű s érvényű jogosítvány volt.

M iért ne lehetne m ost m inden iskolanem ben, fokozatban, még a főiskolai, 
egyetemi fokozatokban is (hány olyan egyetem i hallgató  volt és van , aki csak 
eoiloquiumokon, alap-, szakvizsgákon je len t meg s jelenik meg az egyete
men!) a háborús helyzet valam elyes tisztázódásáig  az( a legegyszerűbb, leg
term észetesebb, legkevesebb kapkodást, b izonytalanságot, veszélyt jelentő 
m egoldást é letbeléptetn i, hogy egyelőre, átmenetileg függesszük föl a nyilvános 
rendes s magántanulói megkülönböztetést, s legyen mindenki rendes magán
tanuló ? !

H a aztán  tisztázódik  a helyzet, ha elm úlik a baj, ebből az állapotból 
bárm ely időpontban a legkönnyebben á tá llíth a tó  lesz m egint a  közoktatás 
egész gépezete a rendes vágányra.

Iratkozzék be teh á t szeptem ber első felében m indenki a m aga iskolájá- 
jába , a vá lasz to tt vagy megillető iskolanem megfelelő osztályába, évfolya
m ába ; fizesse meg a törvényes, rendes tanu ló i tan d íja t, s az eddig is köte
lező egyéb d íjakat ; szerezze be a szükséges tankönyveket, jegyzeteket, füze
teket, segédeszközöket, töm ör összefoglalásokat, s fogjon hozzá a tan u lás
hoz! Tandíj- s egyéb kedvezmények, ösztöndíjak , segélykönyvtári e llá tá
sok az ezekre érdemes tanulóknak  érvényben m aradnak  továbbra  is.

A helybeliek személyesen, esetleg szüleik, szülőhelyetteseik ú tján , a vidé
kiek postán  in tézhetik  el a beiratkozást.

Minden beiratkozott tanuló jogosultságot szerez a félévi, illetőleg évvégi 
vizsga letevésére. Sőt csakis beiratkozott tanuló szerezheti meg ezt a jogosultsá
got ! A beiratkozással s a megszerzett jogosultsággal nyugvópontra ju t az 
eddigi nyugtalanság, bizonytalanság. V alljuk  be őszintén, hogy a szü lők .s 
tanulók  szem pontjából a lényeg az, hogy b iz to sítva  lássák a jogosultságot, a 
lehetőséget a bizonyítvány megszerzésére. A ta n ítta tó  s tanuló társadalom ra 
nézve az a fontos, hogy önhibájukon kívül az ad o tt rendkívüli helyzetben se 
vesszen el az esztendő.

* Ez a cikk a 9150 1944. sz. VKM rendelet megjelenése előtt érkezett és szedetett ki* 
megszívlelendő gondolatai miatt közöljük.
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Természetesen nem elég a beiratkozás, a jogosultság, hanem komolyan tanulnia  
is kell az ifjúságnak !

A tan ító  társadalom  készséggel meghoz m inden áldozatot az elérhető 
legjobb siker érdekében. A hadba nem vonult igazgatók, tanárok, tan ítók  
szolgálati helyükön m aradnak. T an tárgyaik  óraszám a arányában hivatalos 
szolgálatot teljesítenek. E lkészítik a tanm eneteket, ténykedésükről pontos 
m űködési nap ló t vezetnek. Az osztályfőnökök vezetik , ny ilván tartják , meg
írják  osztályaik  névkönyvét, anyakönyvét, értesítőkönyvét. Az óraszerű 
nyilvános tan ítá s  helyett végzik a tanm enetekbe fö lvett s m egtanulandó, 
feldolgozandó anyag kijelölésének, közlésének, a tanulók  útbaigazításának, 
irány ításának  m unkáját. A tanu lókat otthonaikban, tanulóhelyeiken gyak
ran  m eglátogatják ; a szülőkkel, szülőhelyettesekkel állandó érintkezést ta r 
tan ak  fenn. Jobb  tanulók vezetésével 5— 10 tagú tanulócsoportokat szervez
nek, ezeket a csoportokat ellenőrzik.

Ez az irányító  gondoskodás term észetesen k ite rjed  azokra a tanulókra 
is, ak ik  más iskolának beiratkozott növendékei, de m unka-, honvédelmi 
szolgálatuk, vagy más kényszerítő okok következtében nem tartózkodhat
nak sa já t iskolájuk székhelyén.

A félévi vizsgát januárban, az évvégi vizsgát jún iusban  kell m egtartani. 
A  vizsgálatokra sorozatosan, az összlétszám arányában  5— 10—15—20-as 
csoportokban kell behívni a tan u lóka t. A vizsgálatokon bem utatandók s el- 
bírálandók az o tthon  írott, kész íte tt dolgozatok, füzetek, kivonatok, térkép- 
vázlatok , rajzok is, melyeknek tá rg y á t, keretét a szak tanárok  á llap ítják  meg 
a  tanév  elején vagy időszakonként, s jóelőre közlik a  tanulókkal.

Mind a félévi, mind az évvégi vizsga eredménye a  megfelelő záradékkal 
bekerül a Tanulm ányi Értesítőbe.

A tanulóotthonok készüljenek elő arra, hogy a félévi s évvégi vizsgá
latokra sorozatosan s csoportosan behívott vidéki tanu lóknak  m érsékelt áron 
legalább élelm et tud janak  adni.

A veszélyeztetett idő tartam  a la tt ezzel a m egoldással minden iskola
nem ben és fokozatban az egész ország területére zavaró m egszakítások nél
kü li s a legkevesebb kockázattál alkalm azható rendezést nyerhet a tan ítás 
s tanulás ügye.

Ez a megoldás nem függ a ttó l, hogy fölszabadíthatók-e rővidebb-hosz- 
szabb időre iskolai épületek, tanulóotthonok a katonai igénybevételek alól ; 
nem függ a ttó l, hogy az iskoláknak, tanulóotthonoknak van-e megfelelő óvó
helyük ; nem függ a ttó l, hogy a té li  időszakban van-e, lesz-e elég tüzelőanyag? 
Ez a megoldás m egnyugtathat m indenkit. Nem kell hozzá m ás, csak becsüle
tes jó ak ara t, jó m unka, összefogás a tan ítta tó , tan ító - s tanulótársadalom  
részéről.
Ifi K isebb, helyi részletkérdéseket a három társadalom  kellő megértéssel, 
összefogással könnyen megoldhat.

M áram arossziget. Faragó László.

BELFÖLDI LAPSZEMLE
w M agyar Középiskola. Május (5. sz.) Szívós D o n á t: Magyar ön tudatra- 

nevelés a középiskolában. Szanáló m unka az : gyógyítani kell, m ert fertőzve 
van fiatalságunk m agyar ö n tuda ta  ; preventív m unka : a tanárnak  tu d a tá 
ban kell lennie, hogy a m agyarság nem béresnek, hanem  apostolnak kü ld te  
az iskolába, többet kell m ernie, m in t régen, figyelnie kell és tanulm ányozni 
a m ai eszm eáram latokat, s feltárn i a tanulók előtt a m agyar értékeket, tudo
m ányos megalapozottsággal belénevelni a m agyar birodalm i gondolatot, 
a;,népi gondolatot elmélyítenie ifjúságunkban, illetőleg m egtisztítania. Gya
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korlati megoldásához vezet a m agyar ünnepek kiemelése a sablonból, az 
önképzőkörnek a m agyar gondolat szolgálatába állítása , ilyenirányú köny
vek olvastatása, m agyaros külsőségek ápolása.

Június (6. sz.) öveges József a m ennyiségtani és fizikai tankönyvekről ír. 
Á ltalában örvendetesen különböznek a régiektől, a tan te rv  lecsökkentett 
anyagát adják, egyszerűek, s ha tud juk , m ilyen ú ton  megy á t egy könyv, 
míg elkészül, nem fogjuk gondolni, hogy a mi jegyeztetésünk különbet ered
m ényezhet. H asználjuk  észszerűen, célszerűen és következetesen úgy, hogy 
az anyagnak legélvezetesebb, legérthetőbb és legm aradandóbb elsajátítása 
tö rtén jék . E zért szeretnie is kell a tanárnak  a könyvet s ragaszkodnia hozzá, 
jól ismernie ; de érdekesen kell vezetnie a tanu lókat az új anyag felé. Ne 
adjon pl. a könyvtől eltérő áb rá t, betűzést, levezetést, jelöléseket, m ert 
m indez megzavar. M agyarázat u tán  használja  könyvét az új ism ereteknek 
könvvbeli lokalizálására. Így a tankönyv szilárd,' könnyen feleveníthető 
tu d á s t ad, könnyűvé teszi az o tthoni m unkát, jól á ttek in th e tő  közösséget 
te rem t a tan ár és d iák  közt, s így m egközelíthető a cél, hogy a tudás a tanuló 
lelkének igazi ta rta lm áv á  legyen.

Július (7. sz.) Düppong M ihály  hosszabb cikke az osztályozásról a test^ 
nevelésben. Történelm i á ttek in tés u tán  m egállapítja a testnevelés értékelési 
csoportjait, m elyek szerint m inősít. Em elni kell a gyengébb te s ta lk a tú  tanuló t, 
ha  szorgalmát, igyekezetét lá tju k , letom pítani az e lk ap a to ttak a t, akik  csak 
te s ti képességeikre hagyatkoznak. Ilyen módon lehet eredményes testnevelő 
m unkát végezni.

Oktatófilm. Április (4.) gl. A történelm i oktatófilm ekről szól, Nagy Kornélia 
pedig az oktatófilm  szerepéről a nevelő ok tatásban . Á ltalános bevezető 
rész u tán  bem utatja  szerepét az egyes tan tá rgyak  körében. M ajd a filmes 
órák módszeres m enetét, a m agyar film oktatásügyet, végül intézetének 
(a budapesti R anolder-intézet rk. leánylíceum ának) film ok ta tásá t ism erteti. 
Igazgatói összefoglalás zárja  ezt a módszeres értekezleti előadást. — Július 
(6. sz.) az elm últ tan év  beszám olóját tartalm azza.

Magyar Tanítóképző. Május (5.) M olnár Oszkár korszerű iskolaépületeket 
kívánó cikke u tán  Padányi-Frank Antalnak  a nevelői h itrő l szóló közgyűlési 
elnöki m egnyitóját olvassuk. — Jelitainé Lajos M ária  a leányoknak cselekvő 
hazaszeretetre neveléséről elmélkedik. K érdéseket ado tt növendékeinek, 
m it köszönhetnek ez irányban  a szülői háznak, iskolának. Jövőben nagy szere
pet szán a testi edzésnek, ezzel párhuzam osan azonban a lelki erő nevelésének 
is. Engedelmesség, fegyelmezettség, am it a közösség érdeke m egkíván. Taka
rékosság anyaggal, energiával, idővel szintén nem zeti érdek. Áldozatkészség 
egym ásnak segítésében, m ásoknak, főleg szegény családoknak, harctéren  
küzdők hozzátartozóinak gondozásában (leventem unka, önk. honv. m unka- 
szolgálat.) — Szamosfalvi Imre a szülők iskolájának m unkájáról ír a tan ító- 
képzés szolgálatában. —  Jún ius (6.) Mesterházy Jenő  titk á ri jelentését ta r ta l
m azza, Garai József cikksorozatát kezdi az új iskolák világnézetéről (foly
ta tá sa  a 7., 8. szám ban.) —  Július (7.) Fraknóy József főigazgató a falusi 
tanítóság egyik legnagyobb kérdésének a lakáskérdésnek m egoldására életre
való javaslato t te rjesz t elő : az állam  vagy község jó tállása  alap ján  tőkeerős 
építő vállalkozás egészséges életet és családalapítást biztosító tan ító i lakást 
építene o tt, ahol ezt a kultuszkorm ány szükségesnek ítéli. így  a tan ító  gazda
ságilag megerősödve gyerm ekeit könnyebben nevelheti lakásátó l távolibb 
városban, s nem  fogja állandóan elhagyni m unkájának  helyét, m in t azt 
jelenleg teszi, hanem  a m unkájához oly szükséges állandóság meglesz. A  követ
kező számban k é t hozzászólás egészíti k i a fe lvete tt gondolatot (Bácsfalvy 
A ntal, Vágó Elemér.) ő k  anyagi oldalról világítják  meg a kérdést.

Kereskedelmi Szakoktatás. Jún ius (10.) Fekete M iklós keresk. közép
iskolai tanulók szünidei foglalkoztatásáról, Schindler Bálbina  a női keresk- 
szaktanfolyam okról elmélkedik. A júliusi szám ban Borotvás-Nagy Sándor 
a ném et birodalm i kereskedelmi szakoktatást ism ertető cikksorozatát kezdi, 
m ely a következő szám okban folytatódik.



H azai irodalom 199

Iskola és élet. 1—2. sz. Heoessy János a gim názium ok gyakorlati nyelv
védelm ét, Tolnai István gr. Apponyi A lbert közoktatásügyi tevékenységét 
ism erteti. M ayer Péter hozzászólása következik a rádióiskoíáról, objektív  és 
jó indulatú  k ritikával tárgyalja a kérdést.

Harungszó. Június 4. (23. sz.) Nagy M iklós : Vallástanból jeles című 
cikkében annak  a tévhitnek m ond ellene, hogy e tárgyból m indenkit csak 
jó o sztályzatra  lehet m inősíteni, hiszen a va llástanár lelkiismerete ezt nem 
engedi. A gyerm eket becsületes m unkára kell nevelni, s ha ilyen m unkával 
elégséges osztályzatot kap is, annak inkább kell örülni, m int a csalással, 
vagy protekcióval szerzett jelesnek. A vallástanból a nagy vizsgát szintén 
az élő Isten  színe előtt, életküzdelm ek közepette teszik le növendékeink ; 
az a döntő, hogy ezt a vizsgát m ajd m egállják.

HAZAI IRODALOM
Szondy György: Az ismeretlen birodalom. Száz olvasm ány a term észet

ből. D ebreceni könyvek kiadása, 1944. 8°. 220 1. Á ra 15 P.
A biológia tan ára it — m in t a más tárgyakét is — sohasem elég íte tték  ki 

aT an terv  a d ta  keretek. Az élet, a term észet szépsége és megismerése m indig 
sok kérdést hagyott még kiaknázatlanul a tárgy  term észeténél fogva is. — 
Szondy György mindig az élen h a lad t, a biológiai ism ereteknek m indenha 
elsőrangú m unkása és hirdető je volt. Nemcsak szakem ber, hanem  pom pás 
íróművész is egyútta l, am int az t m egjelent sok-sok írása bizonyítja. Most is 
a term észet szeretetétől h a jtv a  sie t a biológiát tan ító  kartársai segítségére, 
hogy azok el tu d ják  m élyíteni a  m agyar ifjúságban a term észet szeretetét, 
fel tu d ják  kelten i az igazi érdeklődést az élet tö rvényei iránt. Hogy ez m ily  
hálás és e m elle tt lelket nyugtató  m unka, azt csak az tu d ja  m egítélni, aki 
tan ítványa iva l úgy együtt élt és figyelte a term észet életét, m int szerzőnk és 
lelkes m unkatársai. Költők, tudósok, írók és m űvészek vonulnak fel e lő ttünk  
a pedagógusok m ellett, hogy a m agyar ifjúságban felkeltsék  a ku tatás vágyát, 
a megfigyelő készséget és a term észet szeretetét. Tanítónak, tanárnak , d iák 
nak egyaránt kedves és értékes, érdekes olvasm ányok vannak egy csokorban .

B udapest. Dr. Horváth Károly

Ötven év távlatából. D. Raf fay Sándor veangélikus püspök visszaemlé
kezései. B udapest, 1944. Hornyánszky-nyom da. K ézirat gyanánt. K is 8 r. 
55. lap.

A bányai evangélikus egyházkerület püspöke tanulságos emlékezéseit 
ad ta  ki, m elyekben egész nagysága m egnyilatkozik. Az emlékező —  aki 
m aga történelm i és bölcsészeti tanulm ányokat fo ly ta to tt ifjú  korában 
német egyetem eken, m ajd 1892—93-ban a besztercebányai evangélikus 
algim názium  helyettes tanára  vo lt — az egyházi és társadalm i élet m inden 
ágában észreveszi a változást, s ha  sokszor — ta lán  többször is —  a m últ 
egészséges irányainak  eltűnését fájlalja , a haladást is észreveszi és örömmel 
á llap ítja  meg.

M inket az iskolára és tanügyre vonatkozó részek érdekelnek a gazdag 
emlékezésből, mivel ezekben m ár m agunknak is részünk v o lt .,, A középiskola.. . 
m a nem az, am i ötven évvel ezelőtt volt. Ma a tan ítás  csaknem kizálólag 
tan ítás és nem  nevelés. A tan ítás anyaga is sokkal aprólékosabb és szétágazóbb, 
m int am ilyen a mi ifjúságunk idejében volt. Régi evangélikus iskoláink nagyobb 
részének, ip ip t például az engem tan ító  szarvasi iskolának tanárai jórészben, 
sőt nagyobbrészben teológiát végzett emberek voltak . Az ilyen in tézeteknek
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term észetesen egészen más Volt a közszelleme, m in t ahol a tan áro k  közönyösek, 
ső t esetleg vallástalanok, vegyesházasságban élnek és az egyháziasság egyál
ta lá b a n  idegen tő lük . Ma a középiskolák ifjúsága, ha  egyáltalában kap, 
csakis a vallástanártó l kap h a t némi valláserkölcsi h a tá s t, de az iskolapolitika 
h ivata lo s gondolkodására elég jellemző az a tény , hogy az állam i elgondolás 
szerin t egy középiskolának igazgatója vallástanár sohasem lehet.“ (5. 1.) 
U tóbb i években sokszor hangzott el hasonló megjegyzés iskoláinkról. Magunk 
is m indig érezzük, hogy jav ítanunk  kell azon, ami nem  helyes. Hiszem és 
vallom , hogy nem m in denü tt ilyen sötét a helyzet, és vannalt tanárok, kik 
h itv a lló k  és segítik a va llástanár m unkájá t lelkes egyházias törekvéssel. 
Á llandó m egújulásra azonban m indig szükség van, hiszen gyarló emberek 
vagyunk.

Az állam segélyben m utatkozó veszélyről szól a 24. lapon, m ert az állam 
>,az egyháztól bizonyos jogok átengedését követeli“ (pl. tanszékek betöltése), 
íg y  fo ly ta tja  : „T a lán  nem  tö rtén t volna meg az au tonóm iát rontó alku, 
ha az állam  nem az egyes iskolákkal, hanem  m agával az egyetem es egyházzal 
tá rg y a lt volna és az állam segélyt nem alku szerint, hanem  egy összegben az 
egész egyetemes egyházra nézve együttesen o ldo tta  volna m eg.“ Az állam i 
nyugdíjintézetbe sorolás tényében is veszélyt lát. Szól a reform átusokkal 
közös intézm ényekről, s i t t  legyen szabad a 25. lapon olvasható felsorolást 
lapunkkal, a P ro testáns Tanügyi Szemlével kiegészíteni, továbbá  megemlíteni, 
hogy közösen értékes és egyházi szempontból különösen jelentős tankönyv- 
k iad ást végez p ro testáns szellemű tankönyvekből a két te s tv é r tanáregyesület. 
Az énektanításról igaz szókat olvasunk az 54. lapon : „Igen sok felelkezeti isko
lánk van, ahol az éneklést nem igen gyakorolják, vagy ha  igen, akkor nem 
ta r tjá k  meg az egyetemes vallástan ítási szabályrendeletben ad o tt rendelkezé
seket.“

Végül idézzük a visszaem lékezésnek a nőnevelésre vonatkozó részét- 
„A  nőknek az egyházban való jelentőségét felismerve, az első világháborút 
követő években az Országos Nőképző Egyesületnek a Veres Pálné-utcában 
lévő, de m unkálkodását m egszüntetett Nőnevelő In tézetét és in ternátusát 
15 évre kibéreltem  és az első igazi női továbbképző in tézetet létesítettem , 
eleinte Szigethy Lajos (1 évig!), később B ánkúty  Dezső igazgatása a latt. 
E bben  az intézetben a drezdai nőnevelő in tézetek m in tá jára  egészen új tan->. 
anyaggal és új ta n te rv  szerint foglalkoztak a polgári iskolát vagy középiskola 
alsó tagozatát elvégzett nagyobb leányok. A később következő középiskolai 
reform  a mi in tézetünk  m in tá já ra  á llap íto tta  meg az úgynevezett „leány
kollégium i“ típust. E kkor az eddigi ,Veres Pálné-leánylíceum ' néven sze- 
szereplő és közkedveltségnek örvendő intézm ényünket a fenn tartó  egyház 
leánykollégiummá szervezte á t, ami egészen term észetes volt, hiszen az iskola 
típ u sá t mi te rem te ttü k  meg. Sajnos, a m inisztérium  m egnem értése következté
ben ezt a leánykollégium ot később leánygim názium m á ke lle tt átalakítanunk. 
U gyanis a m inisztérium  a Kollégium érettségi b izonyítványát az egyetemen, 
illető leg  a főiskolákon túlságosan korlátozott kis körben engedte érvényesülni, 
így  a szülők is sürgették , hogy térjünk  á t olyan középiskolai form ára, amelynek 
végbizonyítványa az egyetem  m inden karára  érvényes. K énytelenek voltunk 
a  változást m egtenni. Jellem ző, hogy később Hóm an m iniszter kárnak val
lo tta , hogy a leánykollégium ot feloszlattuk, m ert szerinte annak tanterve és 
tan ítá s i módszere felelt meg legjobban a női lelkületnek“ (44— 45. lap). 
Jó  ezt a feledés hom ályából kiemelni, m ert a leánynevelés te rén  Raffay püspök 
kezdeményezése ú ttö rő  volt, s ha m ost az irodalm i és m űvészi nevelésre az 
addiginál nagyobb gondot fordítanak, abban ez elindulásnak nagy része volt.

Aki egyházunknak az utóbbi félszázadban m egnyilatkozó lelkét meg 
ak arja  ismerni, abba belé kíván hatolni, hálás szívvel fogja e visszaemlé
kezéseket olvasni, s belőlük egyházszeretetre, önzetlen egy házm unkára 
fog buzdítást nyerni.

Budapest. - Dr. B ánkúty Dezső.



Vletórisz József: Sóhajok hídján. K öltem ények. K iad ja  Nyíregyházán 
az evang. K ossuth-gim názium  öregdiákjainak egyesülete, 1944. 218 lap. 
Garab-nyom da.

A neves költő, a gim názium  volt nagyérdem ű igazgatója öregkori versei 
lá tn ak  i t t  napvilágot. N eve ism ert előző működése révén, különösen nagy 
hálára kötelezte az evangélikusságot Tranoscius-fordításával. Most hangu latait 
tá r ja  elénk, sokszor az elm úlás fájdalm a cseng ki verseiből, m indig kiérezzük 
belőlük egy nagy szellem m egnyilatkozását. Az u tóbb i évek eseményei hagy
ta k  ra j ta  nyomot, de „N ag y  idők lázas küzdelm ében élve, Törhetetlen h itte l 
nézek fel az é g re ; Nem b a j, ha elégek a nagy lángolásban, Csak hazám nak 
sorsát b iztatónak  lássam !“ . É ln i kíván, m in t egy m ásik verse m ondja, hogy 
rem ényei beteljenek. Mi is ezt k ívánjuk, m ikor hálával köszönjük meg a 
nyíregyházi iskola d iák ja inak  áldozatkészségét, m ellyel volt öreg tanáruk  
költem ényeit közzétették. Méltó, hogy e versek, m in t Yietórisz József élete 
alkonyának művei, m inden iskolánk könyvtárában  helyet foglaljanek. b. d.

Főigazgatói kinevezés. A Kormányzó O r Őfőméltósága dr. K un  Sándor 
debreceni református gim názium i igazgatót, lapunk felelős szerkesztőjét, 
a debreceni tankerület k irá ly i főigazgatójává kinevezte.

Üj evangélikus gimnázium Orosházán. A vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter m egadta az orosházi evangélikus gim názium  m inden osztályának 
a nyilvánossági jogot és az intézetnek az érettségi ta r tá sán ak  jogát. Ezzel az 
evangélikus egyház új te ljes  középiskolához ju to tt. Hosszú küzdelem, nagy 
nehézségek u tán  tö rtén t e nevezetes döntés, mely a bányakerületnek, az 
in tézet tulajdonosának, és iskolaalapító püspökének, D. R affay  Sándornak 
áldozatos m unkáját koronázza sikerrel. Hogy szükség van rá, m u ta tja  az 
a  tény , hogy az elm últ tanévben  m ár közel 400 növendéket nevelt, legnagyobb
részt evangélikusokat. E z új intézettel a bányakerületben ö t gim názium , 
egy leánygimnázium, egy tanítónőképző és egy polgári leányiskola van. 
É s m ost érkezett híre annak , hogy a fejlődő iskola első nyugalm azott igazgatója, 
dr. Benkő István  hosszú szenvedés u tán  elhúnyt. A m ostani igazgató, Csiz
m adia György azonban viszi fiatalos energiával a jól m egalapozott m unkát. 
Legyen ra jta  Isten áldása!

Az Országos Tisztviselői Betegápolás! Alap (OTBA) a kötelékébe tartozó 
tagok rá u ta lt gyerm ekeit beu ta lja  a M agyar Iskolaszanatórium  E gyesület 
budapesti svábhegyi és szen tgotthárd i iskolaszanatórium aiba. A svábhegyi 
iskolaszanatórium ba 70 gyenge szervezetű, vérszegény, vagy fertőző betegség 
u tán  lévő, a szen tgotthárd iba pedig korlá tlan  szám ban tüdőbeteg iskolás
gyerm eket u ta l be. Az iskolaszanatórium okban az egész tanéven  á t  akkor is 
van  tan ítá s , ha ez a nyilvános iskolákban külső okból szünetel. Az iskola- 
szanatórium oknak jó óvóhelyük van. B árm ely kérdésben tá jék o z ta tást ad 
az egyesület központi i r o d á ja : Budapest, V III., Sándor-u. 26. (T elefon : 
131-588.)

Ösztöndíj pályázati hirdetmény. Az Országos R eform átus Tanáregyesület 
igazgatósága a Tanárok Gyermekeinek Nevelési A lapjából az 1944— 45. 
évben kiosztandó ösztöndíjakra pályázatot h irdet. P ályázhatnak  tag társaink  
azon jól tanuló gyerm ekeik javára, akik szüleik lakóhelyétől távol tanulnak . 
A kérvények beadásának határideje 1944 október 1. Pályázati kérvény
nyom tatványok Jakucs István  főpénztárosnál (Debrecen, Ref. Kollégium) 
kaphatók . Debrecen, 1944 augusztus 20. Igazgatóság.
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HONVÉDELME i s m e r e t e k
LE Á N Y O K  S Z Á M Á R A

M l ., Ill—IV. és V-VI. KÖTETE MEGJELENT.
Ezenkívül kapható a

Honvédelmi ismeretek leány VII—VIII., fiú V—VL 
és VH—VUL kötete.

Megrendelhető : Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalatánál, 

Debrecen, Böszörményi-út 6. sz.;
„ J J l é l i t i S L e , “  könyvkereskedés,

Debrecen, Ferene József-út 26. sz., 
valamint az összes főbizományosoknál.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter flr 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 előírás szerint gyártja, a 
legtökéletesebb kivitelben, alul látható 
gyártási jeggyel ellátva.

A közel négy évszázados nagy- 
multű vállalat jóindulatú támogatására 
a figyelmet felhívjuk.

GYÁRTÁSI JEGY.

Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. egyházkerOlet könyvnyomda-vállalata. 1944—1873


	1944 / 1. szám
	Nagy Sándor: Háború és Krisztus
	Tóth István Lajos: Az ifjúság pályaválasztása és a tanárhiány
	Dr. Juhász Béla: A református népiskolai tanításterv
	Harsányi Zoltán: Oláh Gábor, a tanár
	Megjegyzések
	Hazai irodalom
	Egyházi és iskolai hírek

	1944 / 2. szám���������������������
	Csaba József: Evangélikus iskoláink történeti öröksége�������������������������������������������������������������
	Dr. Ruhmann Jenő: A magyar irodalomtörténet úttörői����������������������������������������������������������
	Csanády Sándor: Küzdelem az érdemi osztályzásért�������������������������������������������������������
	Megjegyzések�������������������
	Hazai irodalom���������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	1944 / 3. szám���������������������
	Dr. Szabó Magda: A modern latin-oktatás problematikája�������������������������������������������������������������
	Dr. Csinády Gerő: Adattanítástól a korszerű földrajztanításig��������������������������������������������������������������������
	Dr. Rezessy Zoltán: Élethivatás – életsors�������������������������������������������������
	Megjegyzések�������������������
	Külföldi lapszemle�������������������������
	Hazai irodalom���������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	1944 / 4. szám���������������������
	Vitéz Dr. Bessenyei Lajos: Az ORTE memoranduma az Országos Közoktatási Tanácshoz���������������������������������������������������������������������������������������
	Otrokocsi Nagy Gábor: A középiskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás vezérkönyve����������������������������������������������������������������������������������������
	Dr. Pazonyi Béla: A természetrajzi szertár�������������������������������������������������
	Megjegyzések�������������������
	Belföldi lapszemle�������������������������
	Hazai irodalom���������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	1944 / 5. szám���������������������
	Rágyánszki Pál: Egy újabb és magyar irodalom tanítása������������������������������������������������������������
	Dr. Bakos József: "Magyar Szótár", mint a magyar nyelvi nevelés eszköze������������������������������������������������������������������������������
	Dr. Philipp Kálmán: Az irányított nyelvtanításról��������������������������������������������������������
	Megyjegyzések��������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	1944 / 6. szám���������������������
	Dr. Kun Sándor: Vitéz dr. Bessenyei Lajos, az első tanár-főispán�����������������������������������������������������������������������
	Dr. Virágh Rózsa: A magyar nyelv és irodalom tanításának nehézségei az idei "hadi" érettségi szemszögéből����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Dr. Csinády Gerő: A térképvázlatokról��������������������������������������������
	Dr. B. Schmidt Gizella: A Magyar Királyi Gyermeklélektani Intézet és Pályaválasztási Tanácsadó
	Megjegyzések�������������������
	Belföldi lapszemle�������������������������
	Hazai irodalom���������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	1944 / 7. szám���������������������
	Kemény Gábor: Gyóni Géza emléke��������������������������������������
	Dévai Jenő: Nyelvtanítás leegyszerűsített nyelvvel középiskoláinkban���������������������������������������������������������������������������
	Dr. Harsányi István: Kétféle latinóra ugyanabból az anyagból�������������������������������������������������������������������
	Megjegyzések�������������������
	Hazai irodalom���������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	1944 / 8. szám���������������������
	Bohár Gabriella: Őszinteségre nevelés��������������������������������������������
	Jakab Károly: Iskolai múzeum a nevelés szolgálatában�����������������������������������������������������������
	Dr. Bukovszky Ferenc: A kézi pergetőgépekről���������������������������������������������������
	Hazai irodalom���������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	1944 / 9. szám���������������������
	Fejes Sándor: Gondolatok a református iskola nemzeti és szociális neveléséről������������������������������������������������������������������������������������
	Szász Béla: Az irodalmi olvasottság kérdése a középiskolában�������������������������������������������������������������������
	Megjegyzések�������������������
	Belföldi lapszemle�������������������������
	Hazai irodalom���������������������
	Egyházi és iskolai hírek�������������������������������

	Oldalszámok������������������
	0_1����������
	0_2����������
	1_1����������
	1_2����������
	1_3����������
	1_4����������
	1_5����������
	1_6
	1_7
	1_8����������
	1_9����������
	1_10�����������
	1_11�����������
	1_12�����������
	1_13�����������
	1_14�����������
	1_15�����������
	1_16�����������
	1_17�����������
	1_18�����������
	1_19�����������
	1_20�����������
	1_21�����������
	1_22�����������
	1_23�����������
	1_24�����������
	1_24_1�������������
	1_24_2�������������
	2_24_3�������������
	2_24_4�������������
	2_25�����������
	2_26�����������
	2_27�����������
	2_28�����������
	2_29�����������
	2_30�����������
	2_31�����������
	2_32�����������
	2_33�����������
	2_34�����������
	2_35�����������
	2_36�����������
	2_37�����������
	2_38�����������
	2_39�����������
	2_40�����������
	2_41�����������
	2_42�����������
	2_43�����������
	2_44�����������
	2_45�����������
	2_46�����������
	2_47�����������
	2_48�����������
	2_48_1�������������
	2_48_2�������������
	3_48_3�������������
	3_48_4�������������
	3_49�����������
	3_50�����������
	3_51�����������
	3_52�����������
	3_53�����������
	3_54�����������
	3_55�����������
	3_56�����������
	3_57�����������
	3_58�����������
	3_59�����������
	3_60�����������
	3_61�����������
	3_62�����������
	3_63�����������
	3_64�����������
	3_65�����������
	3_66�����������
	3_67�����������
	3_68�����������
	3_69�����������
	3_70�����������
	3_71�����������
	3_72�����������
	3_72_1�������������
	3_72_2�������������
	4_72_3�������������
	4_72_4�������������
	4_73�����������
	4_74�����������
	4_75�����������
	4_76�����������
	4_77�����������
	4_78�����������
	4_79�����������
	4_80�����������
	4_81�����������
	4_82�����������
	4_83�����������
	4_84�����������
	4_85�����������
	4_86�����������
	4_87�����������
	4_88�����������
	4_89�����������
	4_90�����������
	4_91�����������
	4_92�����������
	4_93�����������
	4_94�����������
	4_95�����������
	4_96�����������
	4_96_1�������������
	4_96_2�������������
	5_96_3�������������
	5_96_4�������������
	5_97�����������
	5_98�����������
	5_99�����������
	5_100������������
	5_101������������
	5_102������������
	5_103������������
	5_104������������
	5_105������������
	5_106������������
	5_107������������
	5_108������������
	5_109������������
	5_110������������
	5_111������������
	5_112������������
	5_113������������
	5_114������������
	5_115������������
	5_116������������
	5_117������������
	5_118������������
	5_119������������
	5_120������������
	5_120_1��������������
	5_120_2��������������
	6_120_3��������������
	6_120_4��������������
	6_120_5��������������
	6_120_6��������������
	6_120_7��������������
	6_120_8��������������
	6_121������������
	6_122������������
	6_123������������
	6_124������������
	6_125������������
	6_126������������
	6_127������������
	6_128������������
	6_129������������
	6_130������������
	6_131������������
	6_132������������
	6_133������������
	6_134������������
	6_135������������
	6_136������������
	6_137������������
	6_138������������
	6_139������������
	6_140������������
	6_141������������
	6_142������������
	6_143������������
	6_144������������
	6_144_1��������������
	6_144_2��������������
	7_144_3��������������
	7_144_4��������������
	7_145������������
	7_146������������
	7_147������������
	7_148������������
	7_149������������
	7_150������������
	7_151������������
	7_152������������
	7_153������������
	7_154������������
	7_155������������
	7_156������������
	7_157������������
	7_158������������
	7_159������������
	7_160������������
	7_161������������
	7_162������������
	7_163������������
	7_164������������
	7_165������������
	7_166������������
	7_167������������
	7_168������������
	7_168_1��������������
	7_168_2��������������
	8_168_3��������������
	8_168_4��������������
	8_169������������
	8_170������������
	8_171������������
	8_172������������
	8_173������������
	8_174������������
	8_175������������
	8_176������������
	8_177������������
	8_178������������
	8_179������������
	8_180������������
	8_181������������
	8_182������������
	8_183������������
	8_184������������
	8_184_1��������������
	8_184_2��������������
	9_184_3��������������
	9_184_4��������������
	9_185������������
	9_186������������
	9_187������������
	9_188������������
	9_189������������
	9_190������������
	9_191������������
	9_192������������
	9_193������������
	9_194������������
	9_195������������
	9_196������������
	9_197������������
	9_198������������
	9_199������������
	9_200������������
	9_200_1��������������
	9_200_2��������������


